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PREPAȚĂ LA ANTEIA EDIȚIUNE 

Cea d'ânteiiu detorie a unui cetățenii este de a şi cu- 
nâsce terra. A [i română, şi a na cunosce îsloria şi geo- 

grafia României ; forțele sle productive ; starea sa eco- 

nomică ; avutiile naturale cu care este înzestrată, este a 

dovedi uă îndiferintă pentru cea mui sântă din datorit- 

le unuă adeveratii cetătânii. Terra nostră suntemit no: ; 

suntăi tote generaţiunile care aii locuită acestă ptimentiă 

de la întemeiarea statului români şi pină în timpul de 

faţă ; este trecutulăi şi viitorulăi nostru ; este acesti pă- 

mentii românescii moştenitii de la străbunii noştri, pă- 

stratii cu atâtea sacrificiă şi transmisii generaţiunilori 

din vecii în vecă, până în diua de astădi. După cumul 

dice învătatulii istoricii ali Franciei, d. Duruy, este ceva 

din noi înşine în acei munti care ne protegit şi ne varsă 

fecundele lorii ape; în acele riuri care suntă credincioşii 

noştri servitori de atâtea vâcuri ; în acestă, pămentii. în 

fine care este ttrâna sântă a părinţilorii noştri. Astă- 

felii fiindă nici uă datorie nu pote fi mai importantă 

pentru ună cetățenii de câlă cunoscinta târrei sale. 

Oredândi, cti cunoscințele ce «mi, dobendilii asupra 

țărreă n6stre poti [i de dre-care folosă compatriotiloriă 

mei, mamii decisă a scote la lumină acestă carte. Pro- 
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dusii ali nemărginitei dorințe ce ami de a fi utili ter- 

re mele, rogi pe lectori să priimescă acestă lucrare cu 

tâtă bună-voinla şi să o juclece cu indulgentă, conside- 

rând-o ca espresiunea unei sânte detoriă ce avemi, de 

împlinită. 

Intru călăi privesce dedicareu acestei cărti memoriei 

părintelui mei, mă simţi, datori a declara că fiind, pă- 

trunsiă cumii că puținulă ce suntii îl datorescă, repau- 

satului ineii tată, amă ținutii a oferi acesti produsă, ali, 

filă memoriei părintelui, dreptii semnă de profundă şi 

eternă vecunoscinţă. 

P. S. Aurelianu. 

FERESTREU, IN 4 APRILIE, 1875.



PREFAŢĂ LA A DOUA EDIȚIUNE 

Suntăi cinci ană de cândii a eşitii de sub tipuri, ântăia 

ediţiune a cărţii de faţă. Scopulii acestei publicatiună 

a fostă de a atrage atenţiunea asupra îmbunătățărilor ii 

de ordine economică ce suntăi de introdusă, în țerra n6- 

stră, precum şi de a înfățișa ună tabloiă, pe câlii, se 

pote de fidelă despre starea mostră. economică. Nu sciă 

dacă ami, reuşită, în acâstă întreprindere. Totulii ce poti 

încredința este că vederile mele asupra nevoilor ii, nostre 

economice suntii resultatuli, unuă studii, îndelungatii, a- 

supra tărrei ; a unoră observatiuni neîntrerupte ce ami, 

făcutii de la 'anulii 1860 pînă la eşirea la lumina « 

acestei cărți. 

Recitindă cele ce amii scrisii despre starea economiei 

naționale a României şi a mijlâceloră de îndreplure ce 

am propusă, mamii încredinţată că nu amă nimică de 

schimbatiă. Starea nâstră economică de şi a luati dre care 

schimbare ; de şi românii pare că simtă mai multă de 

câlii ori cândă, “trebuinţa de a se aplica la lucrările pri- 

vilore la organisatiunea nâstră economică, totusi, mărtu- 

risesciă cu uă adâncă durere, ami păşiti pre încetii pe 

acâstă cale. Este adertrali că ami avutii în potrivă-ne 

împrejurări în destulă de grele; că ami fostii îndatoraţi 
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prin forta lucrurilor şi îndemnați de patriotismalii no- 

stru, să ne luptămii peste Dunăre pentru apărarea țer- 

rei şi dobândirea independenței ; aşa este, şi numai ace- 

sta pâte Ore-cumnii justifica putinul ce amii întreprins 

în directiunea ameliorajiunilorii economice. Astă-dă mul- 

tumită bravuvei armatei şi patriotismului tuturori, vo- 

mânilorii, după atâti secolă de suferințe şi neajunsuri 

îndurate, Rominiu este independentă. Amă scăpatii 

pentru tot-deuna de acea situațiune polatică, care a con- 

tribuiti, mai multă de câtă sari crede a ne ţine în loc. 

Acumit cândă, santemă ună Stată liberi, caută să ne 

pătrundemii că acestă nouă stare politică implică uă su- 

mă de îndatoriri de la a căroră, îndeplinire nu ne amă, 

putea sustrage fără a pune în pericoli, viitorul, țerrei. 

Liste lucru nepveţuită libertatea şi independințu, însă 

caută să scimii a le păstra și a le întări. 

Pentru acestui sfârşitii pe lângă desvoltarea şi practi- 

carea cu sinceritate a înstitutiuniloră nostre vepresintative 

trebue să ne aplicămiă cu toti activitatea şi inteligenta 

de care nemuli nostru este înzestrată, spre a da împul- 

siunea cea mai puternică economiei nostre naționale. Nu 

putemi sta în locă cânrdii de la uni capetă ală lumii 

pînă la cel-laltii, Genti lucreză cu uă bărbătie ne mai 

pomeniti pină în diua de astăgi. 

Amelioraţiunea agriculturei ; creaţiunea unei îndu- 

striă naționale potriviti cu trebuintele nostre şi cu îm- 

prejurăril în care ne aflămă ; desvoltarea comerciului, 

suntă lucrările care de acumii înainte trebue să ne pre- 

ocupe pe toți, de la mare pină la micii. In acestă ordine 

de activitate guvernulă ţerrei are îndatoriri mari de în- *
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deplinată.. Ori-câtii arii Ţi de puternică actiunea îniția- 

tiveă individuale, caută să vecundscemii că pe acestă cale 

divectiunea şi împulsiunea, trebue date de către acei că- 

rora terra le încredințează administratiunea intereselor 

sâle. Dacă în alte Staturi cu multi mai înaintate ca Ro- 

mânia şi totuşi guvernulii este înițiatorulii şi conducă- 

toruli în cestiunile cele mari de economie generală. ne- 

cumă să. nu fie la noi unde avemă mai totii de făcută. 

_ Guvernulii, ori-carc ară fi, este datorii să se pătrundă 

de rolulii cel mare ce ave de împlinitii în acestă direc- 

tiune ; să cuprinlă cu uă singură ochire tote nevoile țăr- 

rei ; să le coordineze, să 'si aşternă unit programii şi să 

se puie pe lucru. 

După puterea meu mamă silită, să faci. să veiasă 

importanta desvoltărei nostre economice. Aşă fi pe deplin 

vesplătită cândi m'aşă încredinta că “mi-a fostă dati 

st contribuescă,, cdti de puțină ară, [î, la inaugurarea u- 

nei ere de prosperitate pe muindsa cale a economiei na- 

ionale. 

Amă căutatii, în acestă edițiane să pună lucrarea mea 

in curentii cu datele cele mai prâspete ce amti putulie do- 

bândi. Pe lângă acesta ami adaos unii capitolă special 

despre capilala terrei, ună altul, asupra istoriei pro- 

prietăţii fonrtiare în România şi unit ali treilea despre 

Dobrogea. Doriami să înfătişeză cititorilori, uă lucrare 

mai completă asupra jurletelorii de «dincolo de Dunăre ; 

însă cu acâsta aşi fi trecutii peste marginele ce “ani suni, 

impuse de uă lucrare de felulii acestia. Strângă maleri- 

ali şi speră că voii pulea du la lumină ună studiu 
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complectii asupra acestei părti a terrei, căreia i este re- 

servati, cel, mâi strălucitii viitoră. - 

Incheindă acestă prefaţă "mi permiti a face celi, 

i maă căldurosi, apel către compatrioții mei rugându-ă 

să âmlăture totăi ce “i desbină, şi să 'şă întrumescă idte 

puterile pentru binele şi mărirea, frumosei ndstre patriă. 

  

P. $. Aurelianu. 

FERESTREV, IN 10 IUNtU, 1880 
e” 

 



INTRODUCŢIUNE 

România, ca ori-care altă țârră, a avută revoluţiu- 

nile sale politice. Numai în vâculă acesta istoria n6- 

stră a înregistrat patru mișcări principale. La 1821 

patriotulu Tudorii se scolă pentru a curăți țerra de 

fanarioți, țarigradeni care făcuseră din patria nostră 

uă moșie de esploatatii. La 1848 țera amerinţată 

în independința sa, se scolă și și proclamă dreptu- 

rile. La. 1857 patrioţi din Muntenia şi Moldova lu- 

creză din tâte puterile pentru a uni cele doue țerri 

surore. La 1864 Statutul transformâză în destuli 

de radicali starea nâstră socială şi politică. La 1866 

Domnitorulii fu destronatu : uă altă constituțiune se 

votEză şi cârma. ţărrei se încredințeză Măriel Sele 

Domnitorului Carol I. Im fine în 1877 Corpurile 

legiuitâre proclamă independința României, actu 

sigilata la urmă cu sângele bravilori noştri soldați, 

care au câștigată atâţi lauri de vitejie în campania 

din Bulgaria. 
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După atâtea. revoluţiuni politice, altmintrelea cele 

mai liniștite din câte sai petrecuti în Europa, este 

timpulii să cugetămă la revoluliunile nstre econo- 

mice. Inieresele nâstre fundamentale şi viitorului 

țărrei comandă tutulorii româniloră în generali, pu- 

teriloră Statului în particulari, să determine sco- 

puli la care trebue să [inteze tâtă activitatea n6stră 

economică. Uă dată scopul precisatu, programulu 

alcătuită, suntenii datori, fie-care în sfera n6stră de 

activitate, să lucrămi cu t6tă energia putinci6să 

pentru realisarea programului nostru economică. 

Caută să mărturisimu că pînă astă-di amu lucrată |. 

cam pe dibuite la desvoltarea economiei n6stre 

naţionale. In lipsă de unu plani combinată cu ma- 

turitate, pregătită şi adoptatui de t6tă inteligința 

română, de tâte interesele, amu pășită nesiguri de la 
uă încercare la alta. Sisteme admise ca bune într'unit 

ană au fostă desființate întraltulu. Instituţiuni în- 

ființate de uă Adunare s6ă de uni ministerii în scop 

de a desvolta cutare sei cutare industrie, ai lost 

desființate de altă Adunare şi de altă guvernă, fără 

să li se lase celui puţini timpul necesari pentru a 

proba utilitatea sei neutilitatea lori. Lucrulă dacă 

nu este naturali. celă puţini se esplică. In adeveră, 
dacă pentru organisațiunea unui domeniu, pentru 

înființarea unei fabrică și să cere uni sistemu, ună 

planii concepulii cu maturitate şi esecutati cu stric- 

tețe, necum pentru organisațiunea economică a 

unui Stati. In lipsă de plană. în lipsă de legi eco- 

nomice, fie-care a lucrati după mintea sa, după
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părerile sale, încredinţatu că va face mai bine ca 

predecesorii să. Resultatulu atâtori încercări prin 

care ami trecuti nu putea fi de câtă confusiunea şi 

perderea celorii mai preţi6ze lorțe productive ale 

ț&rrei. Şi cu tâte acestea esperiința altoră Staturi 

arii fi pututii să-ne lumineze şi să ne sculâscă de a 

face Enşi-ne cercări preste cercări. In fine faptulă 

este îndeplinită şi ne pâte servi celă puţinii de lec- 

tiune pentru viitori. 

Astădi cându de la micii pină la mare pare că 

ne-am pătrunsă cu toții că prosperitatea ț&rrei este 

strânsu legată cu starea sa economică; că pînă la 

Gre-care punctii, chiariu existența n6stră politică este 

în relaţiune strânsă cu desvoltarea nostră econo- 

mică, este timpul ca din preună cu toţii, înlătu- 

rând ori-ce neînțelegere, să ne adunămu tote 

puterile şi să lucrămu peniru a precisa uă dată 

pentru totă-d'auna sistemulă nostru de economie 

națională. ! 

In direcțiunea economică, ca şi în cea socială și 

politică, România, toți o recunoscii, are rolului săi 

de îndeplinită. Misiunea este mare, demnă de uă 

națiune inteligentă, activă şi înzestrată cu tâte en- 

suşirile care caracteriseză poporele cu viitori. Punc- 

talu de căpetenie este ca noi să înțelegemi care este 

partea. la care avemiă dreptii să aspirămit în mișca- 

rea politică, socială și economică a Europei, ŞI să 

scimi a ne organisa pentru îndeplinirea rolului 

nostru potrivită cu geniulu naţiunel nostre, cu a- 

s
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spirațiunile, caracterul, moravurile și trebuinţele 

poporului români. | 

Ne având pretenţiunea de a aşterne ună pro- 

grami pentru întrega nostră economie, ne vomu 

mărgini în acâstă introducțiune a arăta care dintre 

diferitele ramuri ale producțiunei, agricultură, co- 

merciii şi industrie, merită ântitatea în programulă 

nostru economici; cu alte cuvinte, care din cele 

trei ramuri de activitate trebue să formeze temelia 

sistemului nostru de economie naţională. 

Locuitorii unei țării potii să și aplice activitatea 

lorti la. ozi-care ramură de producțiune ară voi; potu 

să dea preferință agriculturei, ori comertciului sau 

industriei ; acesţă însă nu vrea să dică că ei lucreză 

potriviti cu ințeresele lori, cu condițiunile de totu 

felul în care se află patria lori. Unii. despotii ca- 

priciosă sai unii ministru încăpăţânatii potii adesea 

să dea uă direcţiune falsă activității poporului ce 

suntu chiemaţi a guverna * poti întrebuința puterea 

lori, fără a cruța nici-un sacrificiă. ca dintr'uă ţerră 

agricolă să facă cu ori-ce preț şi fără transiţiune 

vă naţiune industrială ori comercială. Istoria des- 

voltării economice a diferiteloră popore din lume ne 

arată mai multe exemple de feluli acesta: însă nu 

ne arată nici-unulu că prin silnicie și contra tutu- 

lori legilorii economice uă (6rră sa folosită neţiindi 

semă de nestrămutatele legi la care este supusă des- 

voltarea economică a naţiunilori. 

A existată şi există însă suverani şi ministri care 

facă cu nepomenita prosperitate economică a En- 

d
i
l
i
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literei, convingându-se că acestă (erră datoresce 
înflorirea sa mai cu semă puternicei sale industrii 
Şi comerciului său, at căutati ca de astădi pînă 
mâne să [acă din Staturi cu totulti agricole Staturi 
industriale şi comerciale. Cercarea a costatii multe 
sacrificii şi resultatulă n'a fostii corespundătoră și 
nică nu putea să fie, căci, după cum ami disu, le- 
nomenele economice suntii supuse, ca tâte cele-l-alte 
fenomene, la legi nestrămutate pe care uă naţiune 
nu le pâte nesocoti fără a resimţi contra-lovitura în 
interesele sale. | 

Intru câtă privesce România, facă cu condiţiunile 
în care se află, agricultura merită loculă dântâiu în 

programului nostru economică ; ea singură este te- 

melia cea mai solișlă pe care putemă zidi edificiulă 

nostru, economici şi socialu. Și ca să fimă bine 

înțeleşi vomă adăogi că prin agricultură înțelegemii 

pe lingă producţiunea plantelor şi animaleloră, şi 

industriile accesorii ale esploatațiunilori! agricole. 

precum sunti fabricațiunea zacărului, a alcoolului, 

a ieculei. a uleiuriloriu şi alte industrii care se poti 

anexa pe lingă uă esploataţiune rurală. 

România a fostii de când există uă (ârră. nai pre 

susii de tâte agricolă. Descendenţi ai poporului ro- 

manu. noi românii ami păstrată pene astădi aceeaşi 

aplecare pentru lucrările câmpului ca şi străinoşii 

nostri. Istoria ne spune că romanii zocotei că nu- 

mai arta militară și agricultura sunt îndeletniciri 

demne de Gmenii liberi. Artele mecanice şi comer- 

ciulu nu se bucurau de mare favore la -lormu. Noi 

u 
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amii păstrată cu atâta sănţenie "deprinderile stră- 

moşilorii noștri că, chiarii cu dauna intereselori 

n6stre, ami nesocotitii ca şi dânșii meseriile şi co- 

merciuliă. Suntemii deră agricultori de rasă. Pe lîngă 

acesta împrejurările şi condiţiunile topografice, 

geologice şi climatice în care se află țerra nâstră, 

condițiuni din cele mai priincidse pentru agricultură, 

a contribuiti ca să înrădăcineze şi mai adânci de- 

prinderile moștenite de la strămoșii noştri. Așa deră, 

pe de uă parte deprinderea datorită originei n6stre; 

pe de alta concursult împrejurărilori ai făcutii din 

noi uă naţiune esenţialu agricolă. Depaite de a ne 

plânge despre acesta trebue , din contră, să mulţu- 

mimi Provedinţei că existența nostră economică : 

este fondată pe uă industriă care este baza fonda- 

mentală a societății: Din vechime și pînă astădi 

sau aflată mulți bărbaţi distinși care ai atribuit 

industriei proprii disă multe din neajunsurile socia- 

le. Fără a fi de acestă părere, vomiu repeti după a- 

tâți alţii că agricultura a fostu şi este pînă astădi 

considerată ca ocupaţiunea cea mai proprie nu nu- 

maj pentru prosperitatea materială deră şi pentru 

desvoltarea morală. pentru păstrarea și întărirea 

spiritului de familie şi a bunelor moravuri. Noi To- 

mânii în particulari datorimii agriculturei pe lângă 

existenta nâstră materială, existenta n6stră politică ȘI 

"socială, păstrarea naționalităței nostre. a datineloru 

şi deprinderilorii pe care se întemeiază latinitatea 

națiune! nostre. Imprejurări felurite au contribuitu 

ca populațiunea oraşeloră la noi, ca și în alte câte-
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va Staturi. să fie amestecată cu omeni de altă na- 

tonalitate; că obiceiurile, portulă, tradiţiunile şi, 

pînă la Gre-care punct, simţul naţională să fie 

alteratii. Ţărranii de felului lorii mat lenacă, mai con- 

servatori de cele moşienile de la strămoşi, ai resi- 

statii cu mai multă. tăriă, ai păstrată cu uă sântă 

religiositate nu numai porluli, limba, ocupaţiunile 

deră pînă şi acele obiceiuri, acele datini care silesci 

să recunâscă şi pe cei mai r&u intenţionati că ro- 

mânii suntă, cu corpului şi cu sufletulit, descendenţi 

cei mai puri ai poporului romanii. 

„ Astădi teei pătrimi din populatiunea (&rrei se o- 

cupă cu agricultura. Comerciulii nostru cu ţerrile 

străine este alimentatii cu producte agricole. Finan- 

țele statului, midlâcele cu care se întimpină tâte 

chieltuelele publice, se culegii mai tâte de la agri- 

cultori. Armata n6stră este in mare parte compusă 

din copiii cultivatorilorii. 

Așa dară, în trecuti ca şi in presentu; amu fosti 

și suntemi uă naţiune agricolă; arnu trăit şi trăim 

din agricultură. Astu-felu fiindă este fârte naturali 

ca ori-cine să intrebe : fostă-a tratată agricultura. 

română potrivită cu fol6sele ce 1 datoresce ț6rra? 

Cu alte cuvinte : sa împărtășită agricultura în pro- 

porțiune cu iunportanţa sa din îmbunătățirile de totă 

felului ce sau reversatii peste (erră? Să cercetămi. 

Agricultra. ca ork-care industrie, caută a realisa 

beneficiuri câtă inai însemnate; însă ca să pâtă a- 

junge la acesti scopi trebue să dispună în modu 

suficienti de cele patru elemente primordiale ale 
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producţiunei agricole adică : capacitatea profesio- 

nală, capitalului, materiile prime şi muncă. 

Capacitatea profesională se dobândesce prin în- 

vățătura în stabilimente speciale de tote gradele. A 

fostii uniti timpă când agricultura, ca şi alte indu- 

sriă, se învăța mai multit prin deprindere ; acesta se 

esplică prin simplicitatea procedărilorit care carac- 

terisă ocupaţiunile omului într'uă stare -de civilisa- 

țiune înapoiată. Astădi cândi industria agricolă a 

ajunsi la unti mare gradii de perfecțiune; cândil. 

lucrările câmpulti se executeză cu instrumente ŞI 

maşini datorite sciinţei mecanice; cândi &nsuşirile 

productive ale pământului se sporescă priă îngrășă- 

minte şi amendamente; cându prin irigațiune şi 

drenagiii se dă sai se ia apa din stratulii arabilu ; 

cândă economia vitelorii a devenită uă sciință din 

cele mai complecte; în fine. cându mai multe in- 

dustrii sati anexată pe lîngă esploataţiunele rurale. 

simpla deprindere nu mai este de ajunsă pentru a 

învăţa profesiunea. de agricultorii. Țărrile cele mai 

civilisate din Europa, şi în urma lorii acelea care 

şi-att recunoscuti inferioritatea, n'au cruțatii şi nu 

cruță nici unii sacrificiă pentru a înzestra, agricul- 

tura cu stabilimente de învățământi profesional 

superiorii, secondară şi primarii. Și mai multi : în- 

v&țământulii agricolă sa introdusii în tâte scâlele 

primare, în seminare, în scâlele normale Şi în ScO- 

Jele reale. In mai multe Staturi din Cermania. în 

Rusia, în Englitera. în Austria. în Francia sau în- 

ființati cursuri de agricultură pe lingă Universităţi. 
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Şi ca cuuinii nu arii fi de ajunsi, cele mai multe Sta- 
tură au înfiinlatii profesori de agricultură și orticul- 

tură care cutreieră satele pentru a fâce conferințe 

agricole. | 

Exposiţiuni agricole generale şi locale; stabili- 

mente pentru perfecţionarea raselori de vite; aso- 

ciațiuni agricole; statiuni experimentale și alte in- 

stituțiuni de felulă acesta, sau înființată pentru a 

complecla și a înlesni învăţământului agricolă. 

Afară de învăţământului profesională, înv&ţțămân- 

tală primarii rurali a fostă încuragiatit prin tote 

mididcele putincise. Legi severe executate cu 

stricteță, ati îndatoratu pe toți țăranii săși trimită 

copiii la scolă. Manuale practice de agricultură, 

almanacuri, diare agricole se publică pentru a 

propaga procedările periecționate de cultură între 

cultivatori. 

Resultatulă atitoră instituţiuni a fostă îndemna- 

rea junimei dea se îndeletnici cu industria agricolă ; 

sporirea producţiunei, prosperitatea în t6te ramurile 

agriculturei. | | 
România cu tâte că nare altă industrie de câtu 

agricultura, de abia a fosti înzestrată pe la 1852 cu 

uă scâlă de agricultură. Pină mai acumi câți-va ani 

nu numai că nu se procura acestui stabilimentă 

midiâcele cele mai indispensabile ca să polă trăi, 

dară i se disputa existența mai în fie-care sesiune a 

Adunării legiuitâre. Pare că era unii: făcută ca unica 

scâlă ce avemu să fie atacată cu uă animositate sur- 

prindetore. Din fericire acea epocă nefastă pare că 
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a trecuti. Cu tâte acestea uă singură scdlă, specială .. 

nu este de ajunsi pentru uă (erră agricolă. Afară de 

acesta învățământulii agricol trebue să fie graduat 

după starea de preparatiune şi după scopulii ceşi 

propunii elevii. Intmunii cuventă, i nvețămentulii pro- 

fesionalii alti agriculturei este încă de creatii în ţerra 

n6stră. Prin urmare una din cele dântâii condițiuni 

de prosperitate agricolă, jcapacitatea, profesională, ne 

lipsesce. | Da | 

„ Capitaluli este al douilea elementi alti produc- 

tunei agricole. In agricultură ca şi în industrie, cu 

câtii întreprindătorii poti să'şi procure capitalurile 

trebuinci6se cu mai multă înlesnire ŞI cu procente 

moderate, cu atiti beneficiile realisate sunti mal 

mari. Comerciulii nu arii putea esista fără creditu. 

Meseriaşii şi neguţătorii află credit cu multă înle- 

snire. Uă poliţă, unii giră şi cel din urmă comer- 

ciantii găsesce bani. Marfa din prăvălie i se trimite 

mai în totii-deuna. pe credit şi -plătesce treptată 

după învoiala ce face. Agricultorulii nu se bucură de 

nici una din aceste înlesniri. Sa înființatii creditulă 

tondiari, însă acestil stabiliment financiari va în- 

lesni numai pre proprietati ; agricultura nu se va fo- 

lozi de bine-lacerile acestei instituțiuni de câtă în 

casuli, cândi proprietaruliă esploateză singurii. A- 

- vendatorii şi țerranii vorii fi ca şi pînă astădi prada 

cămătarilorii. Astu-felii dară, agricultura nstră este 

lipsită pivă astădi de uă instituțiune de creditii a- 

gricolu, de ali douilea elementii alii producțiunii. 

Materiile prime, care coprindă i6te îmbunătățirile
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ce ati de scopii sporirea puterei productive a pămân- 

tului, între care irigaţiunile şi îngrășarea locurilori 

cultivate ocupă loculi Vântâiui, ne lipsescii în totală. 

Pământul nostru fertilu din natura sa sa esploa- 

lati şi se esploatâză neprecurmati fără ca să i se 

înapoeze nică uă părticică din substanțele minerale 

şi organice cei iat în totii anulu recoltele. Cu ase- 

menea şistemia de cultură festilitatea sa înpuţinatu 

şi la cele mai multe moşii uă dinidră renumite prin 

rodnicia lori, se vorbesce astădi de locuri mâncate 

sau sleite. | | 

Secetele neprecurmate care băntuiescii țerra de 
câţi-va ani; împuţinarea vitelori, suntă împregiurări 

care ari fi trebuitii să ne îndemne a introduce în 

agricultura n6stră irigațiunile. Pînă astădi nici ună 

proprietari nu sa aflati care să ia iniliativa unei 

îmbunătățiri a căria eficacitate nu mai pâte fi su- 

pusă îndouielei 

In fine munca, bracele inteligente. în lipsă de ca- 

pacitatea profesională şi de capitaluri. nu însușescu 

condiţiunile cerute. şi totulă se reduce la vechile de- 

prinderi agricole. 
Aşa dară agricultura nâstră, temelia edificiului e- 

conomică altii României. este departe de a poseda 

elementele primordiale ale productţiunei. Astă-felă 

fiindă, nu suntemă în dreptu a ne mira de starea sa 

de inferioritate în comparaliune cu agricultura sta- 

turilorii inaintate. Ce ne rămâne deră de facuti ? 

Fără a perde liinpuli trebue să ne îndreptămu cu 

toții activitatea către agricultura ferrei; trebue ca  
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puterile Statului, în marginea atribuțiunilorii respec- 

tive, să aibă pentru agricultură îâtă solicitudinea po- 

sibilă ; să o înzestreze cu tâte instituțiunile şi ame- 

lioraţiunile de care depinde prosprietatea sa; în fine, 

să facemă pentru agricultura naţională ceea ce al 

făcută și faci cele mal multe staturi din Europa. A- 

fară de agricultură populaţiunea rurală; care for- 

m6ză mai întregă populaţiunea României, merită 

locului dântâii în preocupațiunile tutulori aceloră 

care dorescii întruni modă seriosi prosperitatea 

ț&rrei. Ori-ce amelioraţiune nu va avea nică-uă va- 

lore pînă cându forța inteligentă va zăcea în igno- 

ranţă, pînă când țărranulă români nu va deveni 

unii cetățeni luminată. A mal amâna înzestrarea a- 

griculturei cu îmbunătățirile de care ea simte tre- 

buință, este a dovedi uă adevărată nepăsare pentru 

prosperitatea naţională. Cândi totulă se mișcă îm- 

pregiuruli nostru : cându diferitele staturi se întrecu 

care mai de care să prospereze economicesce. ami 

fi nisce copii ingrali cândă noi ami sta pe loci; 

ami justifica aserțiunile neîntemeiate ale acelora 

care urmăresci îmjosirea nostră. 

Ami disi că pe agricultură trebue să se înteme- 

ieze edificiulu nostru economică ; cu acâsta nu ami 

înțelesii că industria şi comereiuli trebuescii neîn- 

_grijite. Cu altă ocasiune ami arătată că înfiinţarea 

unei industrii naționale este uă trebuință de ânl&ia 

ordine pentru România ; că, pre câti ne stă în pu- 

tință, să căutămu a crea şi întemeia, tote industriile 

care ară putea prospera în condiţiunile presente ale
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țărrei nâstre. Solicitudinea puterilor Statului trebue 

să îmbrăcișeze cu aceeași căldură industria ca și a- 

gricultura. În câtă despre comercii, fie-care înțelege 

că dacă nu Ensuşimii condiţiunile pentru a deveni uă 

naţiune comerciantă, totuși interesele agriculturei și 

industriei ne impunii datoria de a încuargia desvol- 

tarea, comerciului români. Amii păcătui contra ce- 

loră mai vitale interese ale țărrei când prin indife- 

rința n6stră amii lăsa comerciulii ț&rrei străinilori, 

după cumi este deja lăsată în mai multe localităţi. 

Ceea ce ne încuragiază este că de câta-va timpu 

cestiunile de natură economică preocupă pe români. 

Unde pînă mai acumi câți-va ani nică vorba econo- 

mia națională nu esista, în vocabularul nostru e- 

conomici, astădi afară de puţine escepțiuni, româ- 

nii de tote treptele dovedesci că în fine sau pătruns 

cumi că nu pâte esista prosperitate politică fără 

prosperitate economică ; că viitorului nostru ca stat 

este în cea mai strânsă legătură cu desvoltarea eco- 

nomică a t&rrei. Acestă disposiliune a spiritelor 

este unica resplătire a celorii carii în mărginita lor 

sferă de acliune, sau nevoită a propaga ideile de e- 

conomie națională și a desvolta între români sim- 

țul economică care părea că dispăruse din inimele 

lorii. În același timpi, aplecarea spre cele econo- 

mice ne încredinieză pe toți că românii se vori 

pune să lucreze cu i6tă activitatea și patriotismuli 

de care sunti înzestrați, pentru a face ca în celu 

mai scurti termini posibili, Țerra nostră să ocupe 

locului ce i se cuvine în miscarea economică a Europii. 
  

 



 



TERRA NOASTRA 

I 

'Tovritoriă. — Posiţiune geografică, — Limite. — Întindere. — Munţi. — 

Riuri. — Lacuri. — Divisiunea administrativă. 

Romănia este situată între 43% 38 şi 48” 50 de 

latitudine septentrională și între 20% 20' şi 27 10 

de longitudine orientală. 

Configurațiunea sa geografică presintă aspectul 

unui amfiteatru a căruia. vatră este imensa câmpie a 

Duvării, iară treptele suntă colinele și diferiții munţi 

înşiruiți pînă la cele mai înalte vârturi ale Carpaţi- 

lorii. În acestă imensi amfiteatru se află trei mari 

regiuni : regiunea câmpiilori, regiunea colinelorii şi 

regiunea munţiloră. 

Sunti puţine Staturi care să întrunescă ca țerra 

n6stră situațiuni topografice pre câtă de variate pre 

atât de priinci6se pentru agricultură și industrie.    
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Vecinătăţile sale suntiă : la, nordii şi la vesti Au- 

stria ; la estii Rusia ; la sudu Bulgaria. | 

Suprafaţa. ărrei nâstre este de 24,240,931 po- 

gone sali 12,120,%425 ectare. 

Pe acesti territoriii irăiescă aprope b milione lo- 

cuitori (44249 61), împărțiți în proporțiuni inegale 

între sate și orașe, 3,463,782 în sate şi 781,179 în 

oraşe. În raportu cu. întinderea pământului: sunt 

722 locuitori pe vă Jeghe pătrată. 

Munţii noştri sunt dintre cei mal frumoși şi mai 

avuţă din Europa; S€ întindii în lungă de la ună ca 

pătă alu țărrei pînă, la celii-altă. Ri suntii uă ramură 

a Alpilorii bastarnici sat Carpati : înălțimea lori 

variază între 2,587 şi 8,160 urme Wasupra nivelu- 

lui măril. 
- 

Pentru a trece din România în Transilvania, Şi în 

Banati suntii trecătorele Verciorova, Vulcanu, Tur- 

nu-Roşu, Branu, 'Timeşu, Buzeu, Cornu-Luncii, Tul- 

geşu, Ghimeșu, Qitusu, Burgu și altele. 

Puncturile culminante ale munţiloră Carpaţi sunt 

cele următore : Metre. 

Omul sait Caraimanulă ... 00: 2850 2 

Parănguli ....--- e 
2587 4 

Piatra cc 
2955 5 

Tutana 
2079 7 

Ceclăulu sai Pionulii . cc... 
9120 1 

Retezatulă ... cc 
2600 3 

Ciurul 
2174 6 

Radul. 
2008 8 

Ceclăulu este deră. celt mai înaltii munte din Ro-
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mănia. După cumti spune Cantemiru din vâefulă st 
se vede Akermaaulă cândi timpulă «ste seniuti. Pe 
miQloculii săi zăpada nu se topesce mai nick-odată. 

Munţii suntu una din avuţiile principale ale ţăr- 
rei; în sânulu lori se află totă felulă de metale. 
Multe piraie care se cobâră dintr'nşii cară nisipi 
amestecati cu prafă de aură. Ţiganii, numiți aurari, 
strânge acestu aură şi plătâu Dâmnei, după cum 
ne spune istoriculii Moldovei, 1600 dramuri pe 
fie-care and. Acestă industrie se mai esercitâză şi 
în dilele nostre. 

Pădurile vergine și nâsfirşite ale Carpaţilor în- 
destul6ză țerra întregă cu cherestea ; iari păsciunile 
de pe vârfurile lori nutrescii peste vară sute de 
mii de oi. | 

Mulţime de isvâre de ape minerale țișnescă din 
senuli munţiloră noștri. 

Piraiele care șerpuiescii de la verfuri pînă la. pole, 

nutresci! delicatuli păstrăvă, procurândi în același 

timpă forța motrice pentru ferestraiele aședate la 

polele munțiloră. 
Pământulă României se înalță treptată de la ţăr- 

murii Dunării pînă în Carpaţi. lată care este altitu- 
dinea principalelori oraşe ale țărel : 

Brăila, cc. 15 metre 

Galaţi. cc. 15 » 

Vasluiă. .......... 76» 

Bucurescă. ...... 11 > 

Ploesci . ,...,..... 141 > 

Bacăi ...... cc... 230 » 
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Târgovişte .. 00 
„262 metre 

lasi eo.
 pa. 312 >» 

în România de dincâcă de Milcovik sa nume&ratii 

optă sute şepte-decă şi cină munţi dintre care 200 

formâză lanţuli care o desparte de Transilvania Și 

de Banati. 
| 

Afară de munți esistă 304 dealuri dintre care 114 

suntii plantate cu vii iar 100 cu livedi de pomi. 

Nenumărate văi taie Muntenia în sensul lăţimei 

sele, iarii Moldova în ali lungimei. | 

Sistemulia idrografică alu ţărrei este din cele mai 

pine condiționate pentru trebuinţele agricultureă și 

industriei. Isvârele nenumărate eşite din sînulti Car- 

paţilori dai nascere piraielorii care întrunindu-se 

formeză acele frumose puri ce străbată ţa pînă 

se varsă în Dunăre. | 

Dunărea, care țErmuresce România pe uă lungi- 

me de aprâpe 126 leghe, este celt mai măreț din- 

tre fluviile Europă şi în același timp artera, cea mai 

puternică a comerciului țErrei. Adâncimea sea va- 

riază de la 18 pînă la 60 urme; lărgimea să merge 

sporindii pînă ce se varsă în marea Negră, la v&- 

sătura Oltului este de uă leghe. Ea formâză mai 

multe insule, dintre care unele sunt locuite, iară al- 

tele suntii acoperite cu păduri mari de salcie, aninii 

și plopi, şi cu păsciuni bogate pe care se nutrescii 

nenumărate turme de vite. 

La vărsătura sea în marea Negră Dunărea se îm- 

parte în trei ramuri care suntu : Sulina , Sântu- 

George şi Kilia (Tiagola). Dificultăţile ce întâmpinau 
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corăbiile la gura Sulinei, ati mai dispărută în urma 

lacrărilorii Comisiunei europene a Dunării. - 

Țermuli Dunării este în generală șesii; acesta 

face ca să se formeze mulţime de bălți pescose, bălți 

care suntii una din ramurile de veniti cele mai pro- 

ductive. 

Rîurile principale care se varsă în Dunăre sunti: 

Oltulu, a căruia obirșie este în Transilvania, intră 

în România pe la Turnu-Boşu, trece pe lângă Rom- 

nic și Slatina și se varsă în Dunăre la Islază, după 

ce a str&bătutii uă întindere de 350 kilometri. În- 

trensulti se varsă riurile Lotruli, Olteţulu şi Topo- 

Jogulii. Eli formeză mai multe insule acoperite cu 

păduri de salcie, plopă, aninii și richită, numite ză- 

v6ie. 

Oltuli este unulă dintre cele mai însemnate rîuri 

ale țărrei; în privința economică el va deveni cu 

timpul uă cale de comunicaţiune importantă. 

Siretul isvorasce în Bucovina și intră în Romă- 

nia pe la Mihăileni, strebate Moldova în t6tă lungi- 

mea sea pe uă întindere de 333 kilometre Și se varsă 

în Dunăre lingă Galaţi. În elă se varsă Moldova, Bi- 

strița, Trotușulă din preună cu Caşinulă, Oitusuli, 

Tăslăulu, Romniculu și Buzeulu; la stânga sea se 

varsă Bârladulu. 

Pe Siretă ca și pe Bistriţa se transportă plute de 

cherestea atâtit din pădurile țărrel câtă și de la Dor- 

na din Bucovina. Plutașii pună dasupra pluteloră 

saci cu cereale pe care i aduci la Galaţi şi în alte 

localități țermurașe, 

I
C
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Prutul isvorasce din Carpaţi și se varsă în Du- 

năre între Galaţi şi Reni după ce străbate uă lungime 

de 411 kilometre. Întrânsuliu se varsă Bahluiuliu și 

Jijia. Pe Pruti se transpontă cătățimi însemnate de 

cereale și alte mărluri din susulii Moldovei pînă la 

Dunăre. Mai multe vapre tragi şlepurile încărcate 

cu producte atâti în susulii câtă și în josulii ace- 

stui rîu. 

Afară de aceste trei rîuri importante România 

este străbătută de altele mai înguste şi anume : 

Buz&ulii care isvorasce din Carpaţi şi se varsă în 

Sivetă lingă Galaţi ; —lalomiţa a căruia. obirșie este 

în Carpaţi şi se varsă în Dunăre în faţa Hirşovei 

după ce a priimitii apele Prahovei, unite cu Tel6je- 

nuliă şi Cricovului; — Argeșulii, isvorasce din Car- 

pati trece pe lîngă. Pitesci și se varsă în Dunăre lin- 

gă Olteniţa, după ce a priimiti apa Dâmboviţei; — 

Dâmboviţa trece prin Bucuresci şi dă în Argeșii ; — 

în fine Jiulă care isvorasce din Transilvania, intră 

în Romănia pe la Vulcani, trece pe lingă Târgu-Jiu 

şi Craiova și se varsă în Dunăre în faţa Rahovei; 

într'ânsuli se varsă Gilortulii, Motrulu, Amăradia. 

Romănia este străbătută de nenumărate piraie și 

ae torente care se varsă în riurile menționate mai 

susul. 

Amu dis că Dunărea formeză lacuri numite bălți; 

dintre acestea merită a fi citate canalulii Borcea de 

lângă Călărași , Brateşulu lingă Galati, şi Covur- 

uiulu. 

în interiorul țăreă se afla peste 2000 eleștaie sait 
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iazuri pline cu pesce ; dintre acestea vomi cita ele- 

ştaiele Cernica, Căldărușani, Snagovului, Vulturului, 

Dorohoiulii sati Jezerulti prin care trece Jijia, şi 

altele. | | 

În drepta şi în stânga riurilori și riulețelorii n6- 

stre se întindă luncă sai șesuri a cărora fertilitate 

este proverbială ; aceste aluvione cultivate neprecur- 

matii de când se ţine minte, continuă a produce 

recolte abundente. Unele dintr'ânsele suntii acope- 

rite cu păsciuni şi fânețe bogate. | 

În generali apele n6stre sunti repedi și multe 

dintr'ânsele cară petrișii. În anii ploioși multe rîuri 

se varsă. şi producă înecăciuni mari; terăscii copa- 

cii şi chiarii case. Cândii cade zăpadă multă și des- 

ghețulu se face de uădată, mai i6te apele se revarsă 

şi ocasionâză pagube însemnate. 

România de din câci de Dunăre este împărţită în 

30 judeţe, 157 plăși și 2800 comune, din care 56 

comune urbane şi 2,714 comune rurale. Comunele 

suntu formate din 9,489 sate sau cătune. În tablo- 

ulti următori estrasă din Indicele comuneloră la finele 

anului 1973, se pote vedea împărțirea adininistra- 

tivă pentru fie-care judeţii în parte. (Î) 

(1) Prin legea din 1874 sa făcută uă nouă împărţire comunală; 

pînă astă-di însă neposedândă pici uă publicaţiune oficială, ne măr- 

ginimă a da divisiunea vechiă, şi acâsta cu atât mai multă că afară 

de numtrulă comuneloră, cele-alte împărțiri rEmână aceleași, 
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g ş COMUNELOR 2% 5| NUMIREA 
3 

a p > 

NUMIREA | [a î & E |CAPITALELORU 
z 

= 

| = subeȚELORU| & | 34 £| pr supere 

S 
z 13 5 z £ 

Z|__ 2 z â 2 

| „| Argeşu. - - - 5| a 143| 629] pitesci 

|o|Bacăi. --- 7! 2 35| 378| Bacăii 

|3 Botosani. . - 6| 2 32| 292| Botoşani 

4 Brăila . . - - 2] 1 49| 133| Brăila 

| 5| Buzău . . - - 6| 2 108| 437| Buzău 

| g| Covurluii . - 3| 1 44) 118] Galaţi 

-| Dâmbovita. - 7i 3 118| 371| 'Târgovisce 

| d nou, ...-| 72 147] 409| Craiova 

9| Dorohoiii. - - 6| 3 41| 216| Dorohoiti 

10| Făleii. .- | 4 4 172| 166| Huşi 

HA) Gornji - - - - 6| 1 155] 303| Târgu-Jiu 

'19] Ialomita. - „Ai 87| 166| Călăraşi 

as|laşi. ----- 
7] 2 44) 389| laşi 

114 Dtovit. 6) 2 120| 414] Bucurescă 

15| Mehedinti . -| 7] 3 108| 460] Severin 

16 Muscel ...| Bl 85| 218| Campu-lung 

47| Nemtu. . - » 5| 2 51] 331| Petra 

il 0... - 4 1 101| 339] Slatina 

19| Prahova . . - 17| 6 150| 432] Ploescă 

20 Putna ....: 5 2 85 246 Focşani 

21 Romnicu-Săr. Hi 86| 226| Romnicu-Săr. 

29] Romanii . . - Mi 75| 229| Romani 

93 Romanaii .. 5i i 111 202 Caracal 

94| Suceva. - . - 41 41 218] Fălticeni 

25| Tecuciii . . - 4 îi 57| 256| Tecuciit 

25| Teleormanit - 4 4 14374 922| 'Turnu-Măgur. 

oil Tulova. .. "| 2 1 73| 250| Bânladi 

9g| Vaslui . . - 5 1 67| 2644 Vasluiii 

20| Valcea... -| 7 3| 159) 162| 382| Romnică 

'30| Vasea. . - - |___% _1|_190, 110| 248] Giurgiu 

| Totală. . | 158f5 2809 2800 9194 

| 
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Oraşele principale ale României suntu : 

Bucurescii, capitala țării. Acesti orașii fondatu în 

secolulii alti trei-spre-decelea pe țărmuriă Dâmbovi- 

țeă, este la depărtare de 70 kilometre de portului 

Giurgiu, după recensimentulă făcuti în 1859, se 

afla în Bucurescl 15,000 case şi 123 Biserici. 

Iaşii, odiniră capitala Moldovei, are 8,300 case 

şi 52 biserici. 

Galaţii, portulu celt mai importanti alt Dunării. 

Brăila, portia care rivaliseză cu Galaţii. 

Craiova, pe Ji, oraşulii principali din Oltenia. 

Botoganii, oraşii impor tanti prin comerciulii său. 

Ploiescii, oraşu industrială și comerciali. 

Bacăulii, şi Pitescii, ambele oraşe care mer gă des- 

voltându-se. 

În Bucuresci și Iași se află scaune mitropolitane; 

iară în Romnicii, Romani, Buzăă, Huși, Curtea-de- 

Argeșii și Galaţi scaune episcopale.



WU    
Populaţiune. — Ochire econamică. — Naţionalitatea şi limba. — Nu- 

mă&rulii şi sporirea populaţiunei. — Populaţiunea după sexi, — 

după. profesiuni, — după naţionalitate, — după religiune. — Mișca- 

rea. populaţiunei 

Ori-câti ari fi de importantă pentru desvoltarea 

unui Statii cundscerea diferitelora materii de Eco- 

nomie socială, nici-una dintre dânsele nu merită 

mai multă luare aminte ca cestiunea populaţiunei. 

Consideratii economicesce omul ocupă celii dân- 

teiă loci între forțele viul; fără densulă, fără inte- 

ligenţa şi învățătura, sa, cele-l-alte forțe ari rămânea 

neîntrebuinţate. Pentru aceste cuvinte, în t6te țările 

civilisate, guvernulii se ocupă cu uă deosebită soli- 

citadine de tâte midi6cele prin care se pote înmbu- 

nătăți traiul populațiunei și sporirea sea. Ori-câtă 

de prosperă arii fi producţiunea naţională ; ori-câtii 

de fericiţi sari părea locuitorii unui statii, îndată ce 

se va constata că populațiunea în locă să se înmul- 

țescă treptată, stă pe locă sali se împuţineză, este 

uă probă netăgăduită că acea societate este atinsă 

de una din acele ble morale s6u fisice care contri- 

puescii la decadența staturilorii. 
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Dacă staturile mari, populate cu deci de milispe 

de locuitori, caută a favorisa sporirea populațiunei, 

cu atâta mai multi țărrile mici, nepopulate de a- 
junsă, sunt datâre a nu cruța nici uni sacrificiă 

spre a pune populaţiunea. în cele mai priinci6se con- 

diţiuni pentru înmulțirea sea. 

Terra n6stră în privința populaţiunei trece între 

staturile mici ; însă ca întindere territorială. avemi 

pământu pentru uă întreită și împătrită populaţiune 

de câtii avemi astădi. Mai mulţi bărbaţi de stati 
p&trunși de acestii adevări ai propusi să se aducă 

colonii de străini. Nu stă în cadrulă acestei lucrări 

ca să intrămă în amenunte asupra unei cestiuni a- 

tâti de importantă; de aceea ne vomu mărgini a 

susține că dacă țârra acâsta bine-cuvintată de Pro- 

vedinţă a putută să se strecâre din atâtea. cataclisme 

politice și sociale cu întinderea și populaţiunea, ce 

are astădi, pote fi sigură că în colonisarea cu străi- 

ni! și-ară afla, sfirşitulă. Se obiecteză că pământul 
ț&rrei stă nelucrată; că industria nu se desvolteză ; 

“ba unii pretindă că stămu necioplită, nu ne civili- 

sămi ; că prin urmare interesele n6stre cele inai vi- 

tale reclamă să aducemi colonii străine. Pote că 

unele din aceste aserţiuni să fie în parte adevărate; 

însă nu se pte contesta că desvoltarea economică 

a unui statii este uă cestiune secundară pusă ală- 

turi cu existența sa politică. Orl-ce poporă practici 

caută să 'ȘI așede pe temelii solide existența sa, în- 

lăturândă ori-ce ameliorațiune, fie câtă de impor- 

tantă, cândi printrensa sari aduce veri-uă vătă- 
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mare existenţei naţionale. Noi credemi că în împre- 

jătările politice, sociale și economice în care se află 

țerra, n6stră, colonisarea cu străini ar fi în tâte pri- 

vințele vătămătâre. De aceea ne permitemii a reco- 

manda să se facă tâte sacrificiile pentru ca popula- 

ţiunea, română, să spor6scă, însă nică-uădată pe calea 

colonisării. 

Românii sunt uni popori de rasă latină, des- 

cendenţi ai 'coloniilorii romane aședate în Dacia. 

Limba, trăsurile, costumele, moravurile, agricultura 

loră suntii atâtea probe învederate despre acesta. 

Ignoranţa, Și mai adese-ori urmărire
a de scopuri po- 

litice, ad pututu să se îndoiască despre origina n6- 

stră ; însă sciinţa, adevărata sciinţă, a dărămati tote 

sistemele edificate pentru proiecte ascunse. învăţa- 

ţii cei mari din Europa occidentală suntu unanimă 

în a sustine că puţine popore de n6mia latini ati pă- 

statii cu mai multă fidelitate întipăririle originei 

după-cum le-ai păstrati românii. 

Afară de România de astă-di, românii locuescii 

în Transilvania, Bucovina, Banati, Basarabia, Ma- 

ramureșii, și într'uă parte a Macedoniei și Țesaliei. 

Cele dântâii cină provincii facâă odinidră parte in- 

tegrantă din România ; însă la diferite epoce vecinii 

mal puternici de câtii noi, pe-a. smulsi una câte 

una aceste steme ale corânei domnilorii români. Ne- 

voiță a îndura acestă silită trunchiare a ț&rrei n6stre: 

suntemi datori a ne desvolta şi a ne întări; a nu 

perde uni minutii din vedere pe frații noştri. și Mai 

cu semă a ne pătrunde că curândii sai mai târdiu, 
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Provedinţa naţiunilorii va veni în ajutorul româ- 

nilorii după cumiu a venită în ajutorul italianiloră. 

După celii din urmă, recensimântii făcut la 1859 

populațiunea totală a României se urca la 4,424,961 

locuitoră. 

Legea. sporirei acestei populațiuni este totu atâtu 

de importantă pentru noi ca. și cunoscința, cifrei sale 

absolute. Din nenorocire nu posedămiă nici-unu re- 

censimântă oficiali înainte de 1844. De la acâstă 

epocă mișcarea ascendentă a populaţiunei nostre 

este următorea : 

Anii , No. locuitoriloră Sporirea. 

AAA. 3.,578,951 

ARD... 4000,000 578,951 

1857, cc... 4,424,961 434,961 

Admiţendi cifra rotundă de 600,000 ca spori ali 

populaţiunei române în timpă de 10 ani, resultă că 

avu trebui 80 de ani pînă ce să se îndoiască num&- 

rulă locuitoriloră. În Englitera, unde populaţiunea 

se înmulțesce în cea mai mare proporțiune, tre- 

buesci 30 de ani pentru ca să se îndoiască. Trebue 

însă să se ţină semă de roiurile de emigranți cari 

pornesci în toți anii cu sutele de mii din Insulile 

Britanice. 

Territoriuli români avândi uă întindere de 

12,120,425 ectare (24,240,931 pogâne), 1,330 mile 

geografice sai 6,123 leghe pătrate, raportului între 

numerulă locuitoriloră și întinderea pământului este 

de 722 locuitori pe uă leghe pătrată. Acestă popu- 
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laţiune este distribuită între oraşe și sate cumii ur- 

mă&ză : 781,179 locuitori în orașe şi 3,643,782 în 

sate. Astă-felu dară din 10,000 locuitori 9,231, sau 

peste patru cincimi, locuiesci în sate Și mai puţină 

de uă cincime în oraşe. 

Populaţiunea totală constituesce 172,060 familii 

în orașe și 801,926 în sate. 

În orașe familiile ocupă 104,272 case, iară în sate 

690,691; peste toti 794, 963 case. Ţinendi semă 

de num&rulii caselorii, resultă că în orașe locuiau 

într'uă casă 7 persone, iarii în sate d persone. 

În ceea ce privesce sexuli sa constatatii că în 

România se aflat 2,276,558 bărbaţi și 2, 184,403 

femei ; de unde urmeză că la 100 locuitori 52 sunti 

bărbați și 48 femei. Inferioritatea numerulvă femei- 

lorii este uni fenomenă economici care se produce 

în prea puţine staturi din Europa. 

Starea civilă a populaţiunei era la aceeaşi epocă : 

778244 căsătoriţi, 78,799 văduv și 116,943 celi- 

batari.. 

Profesiunile celorui 973,986 capi de familie eraă : 

Agricultori. .. cc... 684.168 

Meseriași. .. cc... 39,869 

Calle .. cc... 23,192 

Comercianți ...... cc... 30417 - 

Foncţionari administrativi și comunali. 22,811 

Profesori . ... cc... 6,066 

Advocaţă. ... cc... 318 

Medici... cc... . 227 

Hirurgă cc... 151 

 



Moşe ... me. 204 
Farmacişti oc... 95 
Artişti 2,156 
Preoţi. e... 9,102 
Călugări cc... 4,672 

Călugărițe .. cc... 4,078 
Alte profesiuni . . . cc... 125,815 

Din 1000 capi de familie suntu 702 agricultori, 

62 meseriaşi şi 32 comercianți. 
Populaţiuuea străină era împărţită după naţiona 

ltăţi în modului următorii: 

- 28,136 Austriacă. 

9,545 Greci 

3,658 Prusieni 

2,823 Englesi 

2,106 Ruși 
2,635 Turcă 

1,142 Frances 

167 Italieni 

569 Alte naţionalităţi. 

Între indigeni figureză aprâpe 300,000 ţigani de 

rasă asiatică. Acâstă populaţiune sclavă pînă la 1848 

“a desrobită de către guvernulii provisoriu. Reîn- 

torși în sclaviă după căderea locotenenţei domnesc, 

ei ai fostă emancipaţi prin r&scumperare subt 

' domnia. principelui Stirbei. 

Religiunea românilori este cea ortodoxă; din 

populaţiunea totală 4,195,662 locuitori țin€u de a- 

cestă religiune; restulu era împărţitii cumi urmeză ; 

Catolici. e... 45,152 
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Protestanți. 
28,903 

Amen. e
 

8,178 

Lipoveni c
o 

8,375 

jsraeliți c
c 

134,168 

Mahometani ...- 00: ah. 
1,323 

publicându-se datele 

Pentru Mişcarea populațiunei 

ei comparândule cu 

e 1871, le vomiă lua de tem 

acelea din 1865. 

Mișcarea, stărei 

ceea din 1871 pentru totă terra, 
civile în 1865 comparată cu a- 

se pâte resuma cum 

urmeză : 
1865 1871 

Căsătorii e.
.. 35,505 28,010 

Nasceri. . 
197,191 145.010 

Mor. ..-- E
 89,058 114,576 

Din comparațiunea acestori cifre resultă că în 

1871 sa făcut mai puţine căsătorii de cât în 1865, 

fapt anormalu, admiţendu-se că populațiunea 
n6stră 

a crescuti după cumi pare â resulta din num&ruli 

nascerilorii. Ceea ce ne îngrijasce este că diferința 

între nasceri Și morti în aceste două epoce constată 

descrescerea populaţiunei; în adevări în 1865 es- 

cedentulii nascerilorii asupră morţilorii a fostii de 

„38,739; iară în 1871 de 30,43%. Vă diferință de 

8,305 nasceri în favorea lui 1862. 

După sexi sa născutii în : 

Băeţi Fete 

ao neon n Albă 59,639 

AR
 16,88% 68,126 
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Au muritu în : 
Băeţi Fete 

1865... 48,078 40,980 
1871...... E 62,679 51,897 

Și întruni ană și întraltuli se constată că se 
nască mai mulți băeți de câti fete. 

Din numărulă totală ali născuţilorii în 1871 sati 
născută morţi 3409 copii, dintre care 716 în co- 
munele urbane iară 2693 în cele rurale. 
După aceste generalități credemi că, nu este de 
prisosii a intra în 6re-care amenunte asupra mișcă- 
rii populațiunei în 1871, şi acesta cu atât mai 
multă că datele de asemenea natură ne poti lumina 
în cestiuni de celă mai mare interesă pentru țârra 
n6stră. 

Vomi începe cu Căsătoriele. 
Cele mai multe căsătorii se faci în luna lu! Ia- 

nuarii. 

lată cumii suntii împărțite între diferitele luni ale 
anului : 

lanuariă .. . . 11,622 lui ..... 881 
Februarii ... 2,648  Augusti... 41 
Marti ,..., 193  Seplembre. . 874 
Aprilii . .... 843  Octombre. 2,595 
Mai, 1,395  Noembre . . 3,679 
luniă ..... 591  Decembre . . 2,098 

Lunile de iarnă suntă acelea în care se căsăto- 
rescii Gmenii mal multi; după aceea vină Octombre 

2 

QI5 LIO TeEŞ      
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și Noembre și din lunile de prima-vară Mai. Dacă 
în Decembre se faci mai puţine căsătorii ca în No- 
embre, causa este că în acâstă lună cade postul 
Crăciunului și căsătoriele se facii numai pînă la 
Sântulii Nicolae și după Nascerea Domnului. Păresi- 
mile saii postulii cel mare cădândii Și în Martie, se 
esplică puţinele căsătorii ce se faci în acestă lună. 

Din 28,010 căsătorii, se celebrâză 5120 în co- - 
munele urbane și 22,890 în comunele rurale. «= 

Intre flăcăi cu fete se faci în tâtă țera 23,677 că- 
sătorii, între flăcăi cu văduve 911; între veduvi cu 
fete 1574; între veduvi cu văduve 1848. 

Uă inovaţiune norocită în serviciulă statisticii ne 
permite a cunsce şi starea instrucţiunii celori că- 
sătoriți. Din declaraţiunile făcute înaintea oficerilort 
stării civile resultă că din 28,010 bărbaţi însurăţi, 
5046 ai sciutii carte, iară 22,964 n'ai sciută; iară 
din același numării de femei măritate numai 2015 
au sciută scrie, iară 25,995 n'au sciută, 

Datele ce precedă raportându-se la țera întregă, 
să vedemiu situațiunea sub raportuliă instrucţiunei 
căsătoriţiloră în comunele urbane Și în cele rurale. 

In comunele urbane din 5120 bărbați însurați 
2,720 ai sciută scrie, iară 2400 n'aă sciută. Din 
același numără de femei măritate 1394 au sciutii 
scrie, iară 3726 n'au sciutuă. | 

In comunele rurale din 22,890 bărbaţi căsătoriți 
numai 2326 au sciutii scrie, iară 20,369 n'aă sciut. 
Din același numără de femei căsătorite 621 au 
sciutii scrie, iară 22,269 n'au sciută. 

  
 



— 19 — 

Aceste cifre vorbescii de sine-le. In comunele ur- 

bane jumătate din însuraţi sciui carte, iară în cele 

rurale numai a noua parte. Ignoranța femeiloria este 

şi mai mare : în oraș de abia uă treime și jumă- 

tale au sciuti scrie; iară în sate de abia a trei-decă 

și şesea parte din numeruli totalu aii putută scrie. 
Avemi multe îmbunătăţiri de făcuti în ţerră; ân- 

tGietatea se cuvine respândirei instrucțiunei, pentru 

căci dânsa lipsindu-ne, ne lipsesce temelia edificiu- | 
lui sociali. 

Etatea la care se căsătorescu bărbaţii și femeile 
av6ndu importanţă din mai multe puncturi de ve- 

dere, să dămii uă idee după raportul ce esistă în- 

tre etatea, căsătoriţiloră. 

| Bărbaţi Femei 

Căsătoriţi mai tineri de 21 ani 3,223 13,014 

Intre 21 şi 30ani....... 19,921 12,975 
Intre 30 şi 4 ani. ...... 4,156 1,827 

Intre 45 și 60ani......, 690 191 
Mai bătrâni de 60 ani. .... 20 3 

După religiune sai căsătorită în 1871 în totă (cra : 

Orlodocsi .. cc... 52,176 
Catolici. o. 1,188 
Protestanți. .. cc... 150 
Armeni. ce... 96 

Lipovani. . cc... 46 
israeliți... cc... 2,364 

Totalu . . 56,020
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Lăsându la uă parte pe ortodocsi vomi observa 

că din cei 1,188 catolici, 913 s'au căsătoritii în co- 
munsle rurale, dintre care 490 în județului Bacăi, 

iară 318 în județului Romani; restulă în alte judeţe. 
Din cei 2364 israeliți, 1812 sai căsătorită în orașe 
iară 352 în sate, şi mai cu s6mă în județele Boto- 
șani, Dorohoi, Iaşi, Bacău, Sucâva, Romani, Va- 

sluiit, Tecuciii și Putna. n orașe cele mai numerâse 
căsătorii între israeliți s'aii făcutii în Iași 448, Boto- 
șani 302, Iifovii 200, Dorohoi 124, Nemţu 120, 

Sucâva 98, Putna 88, Fălciu 50, etc. In câte-va din 
aceste oraşe, lucru estraordinari, sau căsătorită 

mai mulți israeliți de câtii ortodocsi; astir-felă în 
Botoșani sai căsătoritu 302 israeliți și numai 202 
ortodocsi; în Dorohoiii 124 israeliți și 90 ortodocsi; 
în Fălticeni 52 ortodocsi și 98 israeliți. 

In lași s'aii căsătoritii 466 ortodocsi şi 448 israe- 
liți; în Nâmţu și Piatra 167 ortodocsi şi 120 israe- 
liţă; în Bucuresci 1760 ortodocsi și 200 israeliți. 

Ne permitemă a supune aceste cifre la medita- 
_ țiunea acelora, care se interesâză-de. mișcarea po- 
pulațiunei în România. Dacă acâstă năvălire de spe- 
cie nouă va continua a se desvolta și în alte județe, 
apoi negreșitii că va veni ună timpii cândui popu- 
laţiunea israelită va întrece pe cea română. Afară 

de Galiţia nu credemii să mai esiste veri-unii Statii 
în Europa. unde populaţiunea indigenă să fie cotro- 
pită pe nesimţite de străini, după cum suntemii noi 

cotropiţi. 

Să trecemil la nasceni. 

  
 



  

   
"În 1871 sau născută 145,010 copii, dintre care 
76,884 băeţi şi 68,126 fete. Cei mai mulți copii 

sau născutu în luna lui luliă, iară cei mai puţină 

în Decembre. Oscilaţiuuca după luni este între 3847 

și 7605, După ju'lele, Miovulă figureză cu cele mai“ 

multe nasceri, adică cu 11,606 copii; după dânsulu 

vine Prahova cu 7610, iară Cahululi și Ismailuli 

cu cele mai puţine, adică cu 1601 copii. 

În comunele urbane cele mai multe nasceri sat 

întemplată în luna. lui Januariii, iară jîn comunele 

rurale în lulii; acesta dovedesce că țăranii se în- 

“s6ră mai multi în Noembrie, iară orășanii în Maiil. 

După starea civilă sat născulu copii legitimi 

140,175 şi neligitimi 4409. Aceşti din urmă îigu- 

reză 1948 în comunele urbane și 2461 în comunele 

rurale. Nume&rulu copiilori legitimi născuţi în oraşe 

fiindu 25,919, iară în sate 114,256, urmâză că din 

numerulii copiilorii din orașe a trei-spre-decea parte 

suntă nelegitimi, iară în sate numai a patru-decea 

Și ș6se parte. Resultatulă ciftelorii este prin urmare 

în favârea moralității ţărranilori. Între oraşe Bucu- 
rescii figureză cu 651 copii naturali şi Iașii cu 283; 
după aceste orașe ca importanță numerică vină 

Ploeștii și orașele din judeţul Prahova cu 78 copii, 
Botoșanii cu 76, Romanu cu 71, Bâladu cu 64%, 

Galaţi cu 60 şi Craiova cu 35. 
Copil găsiți sau aflati 426 în tâtă |era, dintre 

care 351 în oraşe, iară 75 în sate. | 
Gemeni sai constatată 1891, și a nume 644 în 

oraşe iară 1247 în sale.    
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După religiune sau născută, în comunele ur- 

bane 20,515 ortodocsi, 777 catolici, 283 protestanți, 

146 armeni, 298 lipovani, 6196 israeliți; iară în co- 

munele rurale: 112,966 ortodocsi, 2,045 catolici, 

13 protestanți, 16 armeni, 74 lipovani și 1678 israe- 

liţi; peste totă 28,218 copii în orașe și 116,792 în 

sate. Si 

Şi în privința nascerilori avemi de observatii unii 

fenomenii unici pentru țerra n6stră ; în adeveri, în 

orașul Botoșani saii născutii 508 ortodocsi, iară 
israeliți 671 ; în lași numai 1099 ortodocsi iară is- 
raeliți 1999 ; în Romani 258 ortodocsiși 272 israe- 
iţi; în Fălticeni 126 ortodocsi și 275 israeliți, adică 

îndouită și jumătate de câtă românii; în Dorohoiii 

198 ortodocsi și 322 israeliți. Asti-felii dară în pa- 
tru orașe capitale ale țărrei nascerile de copii români 
suntii inferidre celorii de copii israeliți! Suntii apoi - 
mai multe orașe unde diferinţa între copiii români 
şi cel israeliți este fârte mică ; astii-felă suntă Ba- 
căulă, Piatra, Vasluiă. 

Pentru a complecta cercetările asupra mișcării 
populațiunei, remâne a ne ocupa și de morți. Numă&- 

rulii morțilori în tâtă ţerra a fosti 114,576 ; dintre 
aceştia 30,908 în orașe și 83,668 în sate. Mortali- 

tatea a fostii mai mare în Decembre, când ai înce- 

tati din viaţă 12,583 inși, mai mică în lunii cândă 
au muriti 6578 inși. 

Să vedemi acumii care este raportulii între na- 

sceri şi morți. Num&rulă nasceriloră. fiindu de 

145,010, iară alu morţilori 114,576, resultă că na- 
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scerile covîrșescii morţile cu 30,434 individe. Des- 
părțindi însă, populaţiunea urbană de cea rurală, 

iată ce constatămi : în orașe număruli nasceriloriă 

fiindă de 28,218, iară alu morțilori de 30,908, 

urmsză dintr'acesta că morţile coverșescii nascerile 
cu 2,690; în comunele rurale nascerile fiindă în 

numă&ri de 116,792, iară morţile 83,668, resultă 

că nascerile covârșescii morţile cu 33,124. 
Etatea la care mori locuitorii dintruă ţerră fiindă 

unii elementi economicii importanti, credemă de 

folosi a pune în vederea cetitorilorii gradațiunea 

morțilorii după etate. 
Ai murită în anulu 1871: 

De la nascere pînă la 6 luni. . . 12,143 individi 
De la 6 luni pînă la lani ... 8,734 — 

De la 1ană pînă la Bani. ... 24091  — 
Dela 5pinăla 10ani. ..... 11,263  — 
Pe la 10pînă la 20 ani. .... 8,839  — 
De la 20 pînă la 30 ani. .... 9,133 — 

De la 3Opină la 40 ani..... 9185  — 

De la 40 pină la 50 ani. .... 89,634  — 

De la 50pină la 60ani. .... 8,035  — 

De la 60 pînă la 70 ani. .... 6,915  — 

De la 70 pină la 80ani...., 4671 —— 

De la 80 pină la 90ani..... 2,084  — 

De la 90 pină la 100ani .... 720 — 

Mai bătrâni de 100 de ani... . 129  — 

După religiunea repausaţiloru, aă murită: 

105,768 ortodocsi, 2842 catolici; 372 protestanți ; 

176 armeni; 356 lipovani; 28 mahometani ; 5034 

israeliți. 
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Dorința de a cunâsce daca mortalitatea este a- 
ceeași între ortodocsi și israeliți, ne-a îndemuată 
a compara nascerile și morţile în orașele unde se 
află mai mulți israeliți; resultatulu a fostă că în ace- 
ste orașe pentru populațiunea română morile co- 

verşesci nascerile; iară pentru israeliți nascerile 
covârșesci morţile ; cu alte cuvinte pe cândii popu- 

laţiunea română descresce, israeliții se înmulţesci. 
Faptulă merită tâtă atențiunea atâtă din punctulii 

de. vedere politică și economici câtii și igienicii. 

„Și pentru ca fie-care să ptă apreția prin sine, re- 

producemi aci cifrele : 

  
  

  

              

ROMÂNI 

ESCRDENTU 
ORAȘELE NASCUTI MORTI 

MO RTILORU! 

: 
Bacăă. ...... 364 400 36 | 
Botoşani. ..... 508 715 207 
Bucures. .... 4,344 6,230 1,886 : 
Dorohoiă ..... 198 227 29 | 
la. 1,090 1,757 667 | 
Făliceni ..... 126 15% 28 | 
Piatra şi Nemţu. . 453 509 56 i 
Romani. ..... 268 322 PI 

| |   
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LL ESCEDENTU 
ORAȘELE $ Născuar | uonuri 

. NASCERILORU 

Racăi. ...... - 253 146 107 

Botoşani. . .. | 671 468 203 

Bucuresci. .... 41798. 360 118 

Dorohoi ....,. 399 259 | _63 

Fălticeni. . .... - 975 214 61. 

lași... „1,999 1,072 927 

Piatra şi N6miţu. . 398 170 228 
1! Romanu. ..... | 272 217 55       

Cadrul acestei lucrări nu ne îngăduesce a intra 

în mal multe amănunte asupra populațiunei; spe- 
rămiă, cu tâte acestea, că faptete constatate sunt de 

ajunsii pentru a atrage atenţiunea românilor asupra 

unei cestiuni care trebue să ocupe în timpul de faţă 

Joculii dântâii în meditaţiunile lori. Populaţiunea, 
ca cele mai multe din cestiunile economice, și-are 

partea. sa socială şi politică; atâtă una câtii şi alta 

merită totă atențiunea Gmenilor de stată ; căci, îna- 
inte de tâte, tâtă activitatea socială trebuesce să țin- 
tescă la amelioraţiunea stării morale, intelecluale și 

materiale a populațiunei. Pentru noi românii în 

particulari, cestiunea populatiunei este uă cesliune 

de esistenţă şi de mărire națională. A favorisa pro-  
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speritatea economică și a neglige îmulțirea popula- 
țiunei, este ca şi cum ami lucra pentru uă grădină 

pînă ce îructele ai ajunsi la maturitate, rămâindă ca 

alții, iară nu noi, să se folosescă de dânsele. 
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Clima — Clima României. — Meteorologia. — Regiunile elimatice 

şi agricole, — Accidente climatice, 

Prin posiţiunea sa geografică între 430 38' şi 48 
50” de latitudine nordă România face parte din zona 

temeprată. Pentru ca cetitorulu să aibă uă idee ge- 

nerală despre starea n6stră meteorologică și în 

același timpi pentru a putea compara clima ţărrei 

cu a altoră statură, vom resuma observaţiunile me- 
teorologice făcute la sc6la centrală de agricultură. 

și silvicultură de la Fer&străă în anii 1871 pină la 

1873. 
Presiunea atmosferică,” este unul din elementele 

principale ale studiului climei într'uă localitate. La 

Ferăstrăii (lingă Bucuresci), media anuală a. presiu- 

nei a fostu 75,48 în 1871; 75,55 în 1872 şi 75,18 

în 1873. In aceiași ani maxima estremă a presiunei 

a fostă 77,00 la 2 marte, 76,05 la 3 marte, 77,15 

la 9 decembre. Minima estremă a fostii 74,10 la 

2 decembre ; 77,05 la 2 februariu și 74,00 la 22 ia- 

nuarie. 
După anotimpuri media a fostii în acesti trei ank 

75,36 primăvara; 75,44 vara; 75,35 tomna și 

75,69 iarna, 
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Temperatura este estremă. Vara termometrul se 
urcă pînă la 34 grade și iarna se întâmplă să se co- 
bâre pînă la 26 grade subi zero. 

Media, temperaturei după anotimpuri, a fostă în 
acesti trei ani: primăvara 119,7, vara 22%,5, tâmna 
12%,8, iarna —2%,5. In același timpi temperatura 
maximă estremă a fostii 32%,0 la 1 augustii 1871; 
340 la 2 augusti 1872; 340,5 la 12 iulii 1873. 
În ernele acelorași ani temperatura minimă estremă 

a fostă —17%,5 la 26 Decembre și 17 februariii 
1871; —18%,0 la 22 şi 23 februariii și —15%,0 
la 16 februariiă 1873. 

Temperatura medie anuală a fosti 9,9. în 1871, 
12%,9 în 1872 şi 12%,1 în 1873. 

După observaţiunile făcute de la 1861 pînă la 
1866 cu termometrul Râaumur, sa. constatată 
temperaturile maxime și minime următâre : 

1861 +Â+299,7 şi — 10,9 
1862 427,0 și —12,0 
1863 —++23,8 şi — 89 
1864 +-2241 şi —12,4 
1865 428,9 şi —134 
1866 +30.8 şi —120 

„_ Avemi căldura ca în localităţile cele mai meri- 
dionale din Europa și geruri ca ale Rusiei și Suediei. 
Norocire că aceste estreme nu durâză ; intensitatea 
frigului ține multi două pînă la trei dile și se moi- 

n6ză. Căldura. din contră, ţine în unii ani cu s&p-   
sat
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tămânile şi lunile, astiui-felti că pământulă se crepă 
Şi vegetațiunea se pălesce ca și cum narii mal 

„vieţui. | | 

De câţi-va ani cătăţimea de plse și de zăpadă ce 
cade în cursul unui anii s'a împuținati. S'a în- 

„_templată să trâcă luni întregi fără ca să cadă uă 
picătură deplie. În adevări, observaţiunile pluvio- 

metrice au constatatu că în 1871 a. cădutii 66 cen- 

timetre şi 4 milimetre de apă; în 1872 numai 42 c. m. 
Şi 6 milimetre; iară în 1873 volumulii apei a, fostă 

63 centimetre şi 2 milimetre. 

La, același periodii a tădutiă zăpadă 34 centimetre 
și d milimetre în 1871; 1 metru și 7 centimetre în 

1872 și 34 centimetre 9 milimetre în 1873. In a- 
cesti din urmă ani tâmna fiindii secetâsă, cele mai 

multe grâne ai fostii apucate de iarnă neîncolţite. 
Acelea care resăriseră au suferiti fârte multii de 

asprimea temperaturei; și cu atât mai multi că 

pămentulii era 'neacoperitii de zăpadă. Grânele ne- 

resărite aii trecuti iarna în pământă Și aii resărilii 

în destulii de bine.primăvara. 

Venturile domnitâre suntu Crivetulii (NEE) care 

suflă de la nordiă și Aastrulă (S00 şi 0). Cu câtu 

este de rece celui dântâiii cu atâtii este de caldă 

celu d'ali doilea. Băltărețulă (SEE), care vine de la 

marca Negră, suflă mal rari; iară Zefirulii (S) adie 

f6rte rari. _ 

Din observaţiunile a trei ani rezultă că Criveţulu 
a suflat, termenii medii, 155 dile întruni ani și  
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Austrulii- 126 dile. Restulu dileloră se împartă între 
Băltărețulă și Zefiră.* 

Deosebite influințe locale contribuescii ca clima 
să varieze, mai cu s6mă în ceea ce privesce tempe- 

ratura, de la un județii la altulă și chiară în același 
județi. Asti-felă în județul Prahova, compusii din 

câmpie, coline și munţi, clima presintă diferinţe 
notabile de la uă localitate Ia alta. 

Ori- cumă ari fi, ţinendă semă pe de uă parte 
de clima generală a țărrei și de clima specială produsă 

de împrejurările locale, iară pe de alta de plantele 

care reușescii mai bine în diferite părți ale ţărrei, se 

potă deosebi în ttă România următorele Regiuni a- 

gricole: 1” Regiunea viiloră şi a porumbului; 2% Re- 

aiunea cerealelori ; 3% Regiunea păsciunilori de vară 

4 Regiunea păduriloru. 

“Lotr unii modii generalii regiunea viilor coprinde 

totă partea ț&rrei de la țărmurii Dunării şi pînă la 

polele Carpajiloră, pentru că acestă arbusti vegeteză 

Și fructele sâle se coci în totă acestă: întindere. Însă 

pentru ca uă localitate re-care să potă forma, re- 

giunea spscială a unei plante, trebue ca în toți anii 

acea plantă să ajungă la maturitatea completă și 

produsele sele să fie de bună cualitate. In ceea ce 

privesce vița, cu tote că strugurii se cocii mai preste 

totă loculu în ţerra n6stră, afară de munți, însă nu 

este mai puţină adevărată că, atâtu strugurii câtă 

Şi vinul nu însuşescii cualităţile cerute de câtă în 

* Pentru ma! multe amănunte vedi la Anexe documentele privitore 

la clima ţerrel. 
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regiunea colineloră. Se face vină la câmpie, dar a- 
celă vinii este acru, nu dureză de câti câte-va luni, 
pînă ce dă căldura peste dânsulu. De aceia. vomit 
mărgini regiunea viilori numai în acelii briii de 
coline care încinge ţârra n6stră mai de la uni ca- 
pătă pînă la celu-altiă, în care viile bine situate 
produci vinuri de cualitate bună. | 

Ţerra nostră fiindă aprâpe de limita regiunei vii- 
lori, suntemii nevoiţi să suplinimă prin esposiţiune 
condițiunile climatice reclamate de vegetaţiunea vi- 
ţei. De aceea viile n6stre suntu situate pe dealuri în- 
clinate, şi dintre dânsele cele mai bune suntă acele 
espuse spre răsărită şi sudu. Totii pentru același 
cuvântă suntemi nevoiţi să cultivămi viţa pe araci, 
pentru a lăsa pământulii descoperiti şi a espune 
fructele la căldura s6relui. In acestă regiune cultura 
viiloră fiindu fârte delicată, sa creati clasa de mun- 

citori vieri, specialiști, care singuri potii conduce cu 

succesă acestă cultură. In țerrile căldurâse cultura 
viilori este f6rte simplă și pote fi condusă mal de 
către ori-ce agricultorii. - 

Regiunea viilori este una din cele mai pitorescl 

şi plină de viitor; asocială cu cultura pomilorii 
roditori și industriile accesorii ale acestorii produc- 
ţiuni, acestă frumâsă regiune va. deveni ună isvoră 
de avuţie pentru (erră. 

Putemi considera ca a doua regiune agricolă, re- 

giunea porumbului. Acestă bine-cuventată plantă 
vegeteză în România de la țermurii Dunării și pină 
la piele Carpaţilorii. Nu esistă județă în care să nu 
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se semene porumbi; dară loculă să de predilec- 

ţiune suntu câmpiile întinse Și grase și mai cu s6mă 

bogatele şesuri de pe țermurii apelori. 

Alături cu porumbului și amestecată cu densulu se 
află regiunea cerealelorii. Şi acesta se desfăşură pe 

tâtă câmpia Dunării și pe șesurile și colinele Mol- 
dovei. 

Aceste două regiuni, care ocupă mai t6tă supra- 

fața cultivabilă din România, sunt pînă astădi uni- 
cele isvore de veniti ale țărrei. 

A treia regiune este aceea a păsciunilorii de vară; 

ea coprinde tote localităţile consacrate f6neţeloră și 
păsciunilori atât la câmpie câti și la munte, loca- 

lităţi unde producţiunea, vitelori este speculațiunea 
cea maj folositâre. . 

Astu-felă întinsele păsciuni ale Bărăganului ; pă- - 

sciunile bogate de pe luncă şi de pe coline; în fine 

păsciunile alpestre de pe vârfurile Carpaţiloră, intră 

t6te în acestă regiune agricolă. Clima mai tempe 

rată și situațiunea. topografică facu ca acestă regiune 

să fie relativi mai întinsă în Moldova. 

A patra regiune, adică aceea a pădurilorii, co- 

prinde mai ântâiii munţii unde nică-uă cultură nu se 

pste ace; apoi pâlele munţiloriă, adică cele din ur- 

mă ramificaţiuni, locuri prăpăsti6se și sărace; în fine 

câmpiile acoperite cu păduri unde sâă din causa 

cualităței pământului, să a marei întinderi a do- 

menielorii, sii din necesitate economică, pământulii 

este consacrati producțiunei lemneloră. La munte 

în acâstă regiune intră și aceea a păsciunilorii de 
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vară în care turmele de oj petreci de la Mai pînă la Augustii. ! | 
Regiunile agricole ca racterisâză pînă la Gre-care puncli regiunile topografice pe care le-amiă specifi- cati vorbindă despre teritorii. In adeveriă, topogra- ficesce România este compusă din trei regiuni bine delimitate, Și anume: regiunea munților, regiunea colineloru și regiunea câmpiiloră. Fie-care din ace- ste regiuni este caracterisată prinir'uă specialitațe culturală. - 
Cea d'ântâiă regiune, adică aceea a munțiloră, în- cepe de la țermurii Dunării, în faţa Serbici, formâză ună arcă la nordulă Munteniei paraleli cu Dunărea, apoi se urcă spre nordi, la rsăritulă Moldovei, pînă la fruntariile Bucovinei. Acâstă imensă regiune este esclusivii ocupată de păduri Și păsciunt de vară, A doua regiune, aceea a colineloră, se întinde la p6lele munțiloră urmându'i în prelungirea lori. Ea este caracterisată mai cu se 

și a arboriloră fructiferi, 
Regiunea a treia, a câmpiiloră, se desfășură pe uă întindere imensă între coline și Dunăre. Cultura cerealeloră, a porumbului Și a 

caracleriseză acestă regiune. 
Accidente climatice băntuescă agr 

astu-felu suntu grindina 
inundațiunile. 

Mai că nu trece anu ca 
verl-uă localitate; cu tâte 

ni prin cultura viilora 

păsciuniloră de vară 

icultura nOsiră; 
» gerurile mari, secelcle Și 

să nu bată grindină în 
acestea suntu epoce cându 

Ologici nu cruță mal nici 
8
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uni jndeții. Asti-felă în luna lui lunii 1874, grin- 

dina a distrusu parte din vii și din cereale în cele 
mai multe județe ale ţ&rrii. In multe localităţi volu- 

multi săi a fostă de mărimea ouălori și u omoritu 

epuri şi vulpi. Viile din Prahova care ai fostă bătute, 

au perdută toți lăstarii și recolta lori a fostii compro- 

misă pentru rai mulţi ani. Cerealele bătule părâiu 

a fi iostii meliţate. Același fenomenii producendu 

aceleasi resultate păgubitâre pentru agricultură, sa 

repetită în anii 1877 şi 1879. În acestă din urmă 
anii pstra a cădutii noptea, avendii uă formă colțu- 

rată şi mărimea unui ou de porumbel. Incependi 

de pe la Filipești din Prahova, grindina a trecuti 

pînă dincolo de viile din Odobsci crutândii pe alo- 

curea $i distrungendă cu desăvârșire viile în mer- 
sul sEu. 

Păgubile ocasionate anualu de către diferitele ac- 

cidente climatice treci peste trei miline lei. 

În anii cândă nu cade zăpadă, s6i cade prea 
puțină şi este spulberată de vântu, dacă se întemplă 

să [ie geră mare. ca în 1873, cândă termometrul 

a cădută mai josii de 26 grade subii zero, sem&nă- 

tuvile de tâmnă suferă forte multi. Cândii gerulu 

vine după uă ploe cu zăpadă, apa înghiaţă pe pomi, 

după cum sa întâmplati în anii 1866 și 1879; po- 

mii roditori si copacii suieră [orle muliu, crăcile li 

se-rupiu. mugurii le degeră. 

Se întâmplă ca primăvara. după câliă-va timpi 

de căldură amăgitore. să cadă brumă; în asemenea 
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casti pomii fiindu parte înfloriță, recolta fructelor 
este compromisă. 

De la uni timpi încâce secetele prelungite faci 
să sufere agricultura. Luni întregi, începându de 
vara şi pină aprope de linitală tomnci, nu cade uă 
picătură de apă. În asemenea casuri recolla porum- 
bului și semenăturile de tâmnă sunt compromise, 
mai cu sâmă dacă se intemplă ca și iarna să fie se- cetâsă. | 

În anii cândir cade zăpadă multă și timpuli este piointe, inundaţiunile pustiesci culturile situate pe lunci. În furia si Oltilă și alte riuri târăscii case întregi şi copaci; curăță pământulă celă bună de pe 
luncă ȘI acopere cu pelrişti pământuri bogate, 

Norotire că aceste accidente nu se repeteză desi 
Şi că pagubele ce produci sa poti repara prin asi- 
surări, prin amelioraţiunea agriculturei Și regimului 
păduriloră. 

Ori-cumit ară fi clima României este din cele mal favorabile unei agriculturii pre câtti de variată 
pre atâtă de bogată. Afară de câte-va plante carac- 
teristice ale zonei meridionale a Europei, precumu 
suntă măslinulă, portocalulii, l&mâiulă, citrulă, nu 
esistă plantă în totu continentulă care să nu reu- 
Şescă în țerra nostră. T6le cerealele, încependu cu 
cea mai meridională, adică porumbul : plantele tes- 
tile, inulă şi cânepa ; plantele industriale precumil 
roibia. rapița, hamciulă, șoiranulu, pastelului, ma- 
culi, cardera, sfeclele de zachări și altele ; plantele 
de nutreţ. luzern-, trifoiulu, sparceta, năzerichea; 
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via, și dudulu, două culturi din cele mai avute ; toți 

pomil roditori, începândi de la persicii și migdali ; 

esenţele forestiere cele mai preţiose; în fine flora 

agricolă cea mai avută cresce cu succesii în clima 

n6stră. Și ceea ce este mai multă, plante care 

crescii numai în Europa meridională totuși reușesci 

în ţârra n6stră; astă-feli suntu sorgho zacharată, 

bumbacul ierbosă, arachida și susanulu. 

Culturi esperimentale făcute neîntreruptă de la 

1863 de cându mi sa încredinţatii direcţiunea sco- 

lei de agricultură și pînă astădi, îmi permite să a- 

firmă prin fapte ceea ce privesce plantele care reu- 

şescă în clima n6stră. (1) 

Cu asemenea condițiuni climatice ; cu ună pă- 

mântui de ântâia cualitate cum este în generali pă- 

mântulă nostru, suntemă în posiţiune a adopta 

sistemele de cultură cele mai variate și asolamen- 

tele cele mai bogate prin numărului planteloră cul- 

tivate; întruni cuvântă, nu ne lipsesce de câtă 

voinţa pentru a face ca într'unii timpi dată Româ- 

nia să devie unii modelu în agricultura Europei. 

(L) Ami adusă din străinătate tote plantele cultivate în agricultura 

europeavă; le-amu esperimentatii neprecurmatii și m'amă convinsă 

că putine țără potă cultiva ună numără de plante atâtă de mare ca 

ț&ra nostră. îi 
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IV 

Productele naturale ale pământului. — Animate. — Pasert, — Amfi- 
bit. -— Pesci. — Plante. — Formaţiunea geologică. — Minerale, — 
Ape minerale, — Metale, 

Sub numirea de Producte naturale ne propunemii 
a face uă nomenclatură despre animalele, plantele 
și mineralele țărrei nâstre. Lipsa de lucrări speciale 
în asemenea materie va scusa înaintea lectorilorii 
lacunele ; în totă casulă credemă că observațiunile 
proprii şi estractele din monografiile de istorie na- 
turală publicate pînă astă-di, vori fi îndestulătâre 
pentru a ne permite să presintămă uă schiță de- 
spre productele naturale ale Romăniei. 

Fauna n6stră se pote număra între cele mal a- 
vute din Europa. In adevări, sunt puţine animale 
div cele cunoscute pe continentulii europeni care 
să nu se găsescă în pădurile munțiloră și câmpii- 
loră n6stre. Rărimea populaţiunei în raportă cu în- 
linderea pământului, a permisii fiareloră selbatice 
să se înmulțâscă în aşa gradu că multe dintr'ânsele 
au devenilii vătămătore agriculturei. Cu tâtă liber- 
tatea vânătârei ; cu t6tă plăcerea românilorii pentru 
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acestă artă. totuși pînă în prejma orașelorii pădurile 

suntu locuite de animale care în alte țerri de abia se 
mai întâlnescii în codrii depărtați. La câte-va kilo- 

metre de Bucurescă lupuli se preumblă prin sate 

cândă iernele suntă grele.. Vulpea și pisica sălba- 

tică, viezurele ca și dihorulii, populeză pădurile 

Panteleimonului, Cernichei, Comanei. păduri situate. 

imprejurulu capitalei. In satele de munte ursului vi- 

siteză grădinile, curţile și stupinele ț&raniloră ; la 

câmpii vulpea cutsză a visila coteţurile în tovărășie 

cu dihorulă. Porumburile în satele de munte suntii 

vămuite de viezure saă bursucă și de ursii. Astă- 
fel dară vânatulă nu ne lipsesce ; trebue să trecă 

ani, și ani mulţi, pină cândii vânătorii noştri să fie 

nevoiţi a alerga prin munţi și prin codri depărtați 

penteu ca să şi satisfacă: pasiunea. 

Dintre animalele mamifere se găsesci! cerbul, 

căpridra. capra n6gră, mistreţulă, ursulă, lupulii, 

vulpea, viezurele, vidra, pisica selbatică, iepurele, 

veverița, nevăstuica, dihorulă, ariciuli, cărtița, şid- 

recile de câmpi și lliaculă. 

„Cerbuli și căpridra suntii vânatului de predilec- 

(iune ali vânătorilori munteni; capra nâgră, care 

sa retrasă pe colții cei mai neaccesibili ai munţi- 
floră , este vânatului privilegiatui ali vânătorilori, 

untași. Ursulu este deja uni vânatii rari chiară 

în bungeturile ceie mai bătrâne. 

La. câmpit iepurele. tupuli şi vulpea suntu vâna- 

turile obicinuite. Cându iernele sunti grele sfiicioşii 

iepuri devinit pe alocurea prada ogariloră. Acestii 
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sistemii de venătore. atât de întrebuințatit în ve- 
„chime, devine din ce în ce mai rari. 

Cele mai multe paseri locuiescă în Pădurile din 
coline și câmpii; la munte singurătatea Și tăcerea 
pădurilori este întreruptă de prea puține specii. 

Dintre păsările de pradă se găsescit vulturi suri ŞI 
mohoriţi, ulii, creţă, bufnițe și cucuvăi. Vulturii, 
speţă obicinuiți ai munțilorii, împuiază prin stân- 
cile cele mai prăpăstiâse ale Carpatilorii ; trecu la 
câmpie atrași de stervurile vitelor, unde nu se 
sfiescit a răpi adesea chiară mieil. Intinsa câmpie 
a Bărăganului locuită de nenumărate turme de vite, 
alrage peste vară stoluri de vulturi. 

Coțofana, corbulă, stăncuţa, gaița, represinlă 
Srupa pastrilori corace. Mat tâte ncofe nsive, aceste 
paseri aducă serviciuri agriculturei n6stre pentru că 
consumă cuantităţi imense de insecte vătămătsre. 
Cu t6te acestea, corbii de arâtură sai înmulţitii a- 
tâtă de multă în unele localităţi în cât a trebuilii 
să se ia disposițiuni pentru aj distruge. In lipsă de 
hrană năvălescu peste semănăturile de grâu Și de po- 
rumbă, și scoti din pământi s&mânţa. In unele ju- 
dețe porumburile de abia dau în coptă și devinit 
prada acestori corace. 

Folosit6rea și desfătătore grupă a pasărilorii cân- 
lătore este represintată prin numerâse specii, şi a 
nume : merla nâgră, merla de apă, graurele, prive- 
ghetârea de pădure şi priveghetârea de apă, peplă- 
nușulu, pitulicea, clocărlia de câmpi și cea moțată; 
codobatura, piţigoiulu, presura, botu-grosulu. sticle-         
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tele, scatiuli, vrabia, sfranciogulu, răndunsâua, lă- 
stunulu și altele. 

Dintre acăţătâre, avemi pupăza, prigoria, cucul, 
ghiondia, turtureoa şi porumbelulii sălbatică. 

Galinaceele sunt numerâse : cocoșul de anini 
sai sălbaticii, găinușa, irunca, potirnichea, ptepe- 

liţa, dropia mare și cea mică sati spâredica , locuiesciă 
în pădurile sai în câmpiile n6stre. T6te aceste spe- 
cil sunti vânate în diferite epoce ale anului. Dropia 
atrage vânătorii capitalei pînă în câmpiile Bărăga- 
nului. 

Din clasa piciorongaşelori avemii : cocorulii ce- 
nușiit și domnișoră , cocostărculi albit şi celtt negru, 

bod&rlăulu, barza comună și barza cernită, bătla- 
nulă, buhaiul , bătlănașulă, becaţa şi becaţina, co- 

coșarulă, găinușa de apă, ș.a. 

„Barza, este paserea favorită a (&ranului români ; 

ea 'și face cuibul pe case și pe porumbare, unde 
presința sea _ este considerată ca augurliă. Cocorii 

umblă în turme în localităţile dunărene. Primăvara 

și iOmna aceste pasări emigrătore strebată ţerra în 

şiruri ca soldații. - 
Ca pas&ri acuatice avemi pelicanulă, lebăda, rața 

Și gâsca sălbatică, leşiţa, pescariulă, cufundaciulii, 
califarulu si altele. Prunturile Dunării suntu în totii- 

dauna acoperite de nenumărate stoluri de pastri 

de apă. 

Dintre animalele cu sângele rece se găsescu : 

brâsca ţestosă si cea comună, brotăcelulii, sopârla. 

guşterele, vipera, năpârca, șerpi aurii si vineţi. Vi- 
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pera si năpârca suntă “cele mai pericul6se dintre 
amfibii. Șerpii suntă numerosi însă neofensivi. 

Mulţi dintre țărranii nostri X prtă în sânt după ce 
1 ali descântatiă. Şerpil aurii sai balaurii sunt re- 
spectaţă când se găsescii pe sub temelia caselori, 
subit pretestii că suntă norocoși. 

Incinsă de Dunăre, străbătută de uă mulţime de 
ape curgetore, posedândii eleştaie întinse, ţerra n6- 

stră este una din cele mai bogate în pesci. Mai din 

virfulă Carpaţilorii și pînă la Dunăre nu esistă lo- 

calitate care să nu producă pesce în cătățimi mai. 

mari sai mai mică; însă, între tâte județele se deo- 

sibescii acele de pe țărmurii mărețului nostru fluvii. 
Dunărea, și în particulari bălțile formate dintr'ânsa, 

alimenteză cu pesce întrega Romănie si ună co- 
merciu de esportaţiune care se desvolteză pe ani 

ce trece. Sate întregi aşedate pe lingă bălți trăiesc 
din epscuiti. Pescăriile de la marea Nâgră, contri- 

buescii. asemenea la producţiunea pescelui. Ele- 

ștaiele procură mai cu sâmă pesce prâspătă. In 

apele curgătâre trăiescii specii alese, dară produc- 

țiunea este mică. 
Speciile principale de pesci care se găsescii in 

apele n6stre suntă : morunulu. nisetrulii. cega, cra- 

pulă, somnuliă, știuca, şalăuli, scumbria. cosaculi. 

în bălțile Dunării; în eleștaie se află linulu, plătica, 

caracuda saii carasulu, știuca, roşidra, bibanulă. 

ţiparulă ; în apele curgătâre trăiescii somnulu, mr6- 

na, scobariulii, lostriţa, mihalțulu, clenulă ; în apele 

de munte se găsesce păstrăvulu.
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In bălțile si eleștaiele n6stre se găsescii mulțime 
de raci și scoici : unii ca şi altele suntu preţiose 
pentru alimentaţiunea publică. Crângurile suntă 
pline de mulci, alimentii căutati în postulti Pasci- 
loriă. 

Anelidele utile suntii represintate prin lipitori care 
trăiescii în multe din apele nostre. 

Câmpiile şi colinele suntă staţiunele favorite ale 
insectelorii. Floră avută, climă temperată, suntii 
condițiuni favorabile pentru desvoltarea acestorit 
viețuitore. De cu primăvara pînă ce dă bruma, diua 
și n6ptea, lumea insecteloră se manifesteză prin 
musica și prin stricăciunile ce face. Pădurile nostre 
sufere adesea din causa omidilori; holdele, şi în 
speciali rapiia, suntii băntuite. In anii când năvă- 
lescii iocustele . recoltele peste care cadă sunti 
perdute. Ţinţarii ncodihnesci locuitorii de pe lingă 
ape. Tăunele este inamicul animalelorii domestice. 
Muscele inundâză locuințele și nu ne putemii scăpa 
de dânsele de câtii cându amorțescii. Păiajenii sunt 
de felurite specii, dintre care cele mai multe v&tă- 
mătore. 

Dintre insectele productive avemiu albinele și 
gândacii de mătase despre care se va vorbi aiurea. 
Cantaridele sau găndăceii se găsescă în multe crân- 
guri unde despâie frasinil si alte esențe de foile 
lori. Aceste insecte ocasionâză ună micii comerciti 
de esportațiune. 

Clima temperată ; căldură mare vara; zăpadă 
multă iarna ; reliefulu terenului în destulti de va- 
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riatil ; formaţiuni geologice felurite, suntu condiţiu- 

nile care facă ca flora română să fie una dintre 

cele mai bogate din Europa. Incepând de la flora 

alpină, se găsescii în ț6rra n6stră mai tote plantele 

din Europa centrală, multe din flora meridională, 

afară de unii numă&rii mărginilii care nu potil trece 

iarna, : 

Dintre cele trei regiuni ale (&rrei accea a coline- 

loră şi a musceluriloră ai flora cea mai variată. 

Numai în timpulă cândă înllorescit fenețele pote 

cineva să şi facă uă idee de acestă varietate; în a- 

ceslă epocă muscelurile ne presintă aspectulii unorit 

tapeturi smăltute cu tâte culorile închipuite ; profu- 

mul care se esală din aceste imense buchete im- 

bălsămesce atmoslera. Cine a avulu fericirea să 

petrecă câte-va dile în asemenea, localităţi în tim- 
pulii cândi se cosescit fenețele, păstrâză suvenire 

-neşterse. 

In numersele escursiuni ce ami făcutii în dile- 

ritele părți ale ț&rrci, amit luatii notă de llora locală; 

însă scopulu acestei lucrări fiindii de a pr. senta uă 

schiță despre productele naturale ale pământului, 

ne vomi mărgini a cita familiile vegetale cele mat 

însemnate si plantele caracteristice din fie-care din- 

te'6nsele. 

Din clasa Acotilertonatelorit se găsescu plante din 

iamilia Filiceeloră precumiă suntu : feriga saii fere- 

gcoa, plypodium : psrulă Maicei-Domnului, usple- 

pium; năvalnici, pteris ; mucâsa, cheilantes ; feliula, 

asvidium ; lapăriţa, botrychium ; — din familia Equi- 
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setaceelorii se află: c6da calului, equisetum ; iară. - 
dintre Licopodiacee, licopodiă, licopodiam. 

Familiile Muschilorii și Ciuperciloră suntă înde- 
stulu de bine represintate prin muschii de piatră și 
acei de copaci, prin diferite ciuperci comestibile: Și 
veninose, prin bureți, sbirceogi, păstrăvi sau bure: 
tele fagului, urechia, babei, și altele. 

Clasa Monocotiledonateloră este represintată prin 
mai multe familii precum: Orchideele, A marilideele. 
Irideele, Juncaceele, Ciperaceele, Gramineele, Tifa- 
ceele, Aroideele, Naiadeele și altele. 

Orchideele cu flrea caprici6să, trăesci prin pă- - 
durile pi f6neţele nostre ; mlaștinița, epipactis: moli- 
ŞOra, malazis; gărbiţa, lim» orz; papucu Dâmnei. 
Cuyprepediun ; cuibușoru, neoltia; suntă cele mai r&- 
spândite dintr'acâstă familie. 

Primăvăraticele Amarylidee precum suntit: ghio- 
ceii, galanthus; noduţa, leucojum,; ghiocei de grădină, 
narcissus, înflorescii îndată ce se ia zăpada, și dintre 
densele chiarii sub n6oa. - 

Irideele suntă represintate prin generuri precum 
suntu: săbiuța. gladiolus ; stinjină, iris; iară rudenia 
lori, familia Liliaceelori prin plante precâtă de plă- 
cute pre atât de utile; astu-felă suntă, lal6oa, tali- 
pa ; crinulă, fiti ; crinul fEnului, hemerocalis ; paia- 
jenulă, anthericum ; usturoiul, alium ; pliscu păsăre- 
scii, ornithogalum ; zambila, hacinthus : câpa clorii. 
muscari ; sparanghelulă sai umbra epurelui, aspara- 
gus; mărgăritarulă sau lăcrimidre, convalaria. 

Frumâsa și dișcreta brăndușă, colchicum; otrăvi- 
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t6rea stirigdie, zeratrium ; represintă familia Colchi- 

caceelorii. Brăndușa, smăltâză tomna cu florile sale 
violete lunca Siretului şi fânețele fresce; iară stiri- 
g6ia cresce pre vîrfările munţilorii. Muntenii o în- 
trebuințeză adesea pentru a otrăvi apele în care tră- 

esce păstravul, sistemii de pescuiti câtu se pâte 

de condamnabilii. 

Dintre Juncancee găsimi : iarba mlaştinei sai 
rugina, juncus ; luzula, luzula ; iară dintre ciperacee 

crescă în locurile mlăștin6se rogozulă,. carez; ţipe- 

rigulă, scirpus ; lăpariţa, eriophorum ; căprișorulă, cy- 

perus. 

Rustica familie a Graminceloru, ale căriă specii 

sunti basa fenețelori, este representată prin nume- 

r6se plante dintre care vomă cita: erbăluță, phala- 
“ris; bărbosa, andropogon ; c6da vulpei sau codina, 

alopecurus; iarba ghimpâsă, crypsis; iarba lui Timo- 

ft, phleum; iarba vântului, agrostis; trestia, calama- 

grostis; pănușita, stipa; piruli, triticum repens ; iarba 

bălței, aiva; oleii, holcus; trestia de haltă, arundo; 

c6da cânelui, cynosorus; mărgica, melica; iarba al- 

bastră, molinia ; roa cerului, gliceria ; tremurătore, 

briza ; firuşorulă, poa; dactiluli, dactulis; odosuli, 

bromus ; feştica, festuca ; ussiga. Ilium; perișori, ely- 

maus; câda sols6să, aegliops ; s.a.]. 

Dintre Tifacee se află în locurile mlăștin6se: pa- 

pura, typha, şi busduganulă. sparganium. 

Rodulă pământului, Arum; c6da smeului, calla ; 

şi colmosil, acorus, represintă familia Aroideeloriu. 

Clasa Dicotiledonateloru constiluesce imensa ma- 

joritate a florei n6stre. 
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Din familia Ranunculaceelori aflămiă: curpenulă, 
clematis; spănzuli, helleborus; brebeneluliă ȘI oița, ane- - 
monc ; dedeței, anemone pulsatila ș piciorul cocoșului, 
ranunculus; omguli, aconitum; negrușora de câmpi, 
nigella arvensis ; bujorulă, poenia officinalis ; ruscuţa 
sai cocoșelulă, adonis vernalis ȘI aestivalis; nem- 
țișoruli, delphiniam consolida ; căldărușa aquilegia 
vulgaris, 

Dracila sai macrişi, berberis vulgaris, represintă, 
iamilia Berberideelori, iară nufăruli galbenă, nu- 
Phar bicum, si nuiărulu albă. nimphaea alba, pe a- 
cea a Nimieacecioră. | 

Familia Cariofilateloru este representată prin ur- 
mătorele plante : ipsorila sat ipearigea, gypsophilla 
mitralis ; săpunărica sau săpunașulu, sapponaria of- 
ficinalis ; gasolița de câmpă, dianthus carthusianorum; 
gușa porumbului, c:cubalus baccifer ; diferite siline, 
silena; opăiţa, Iychnis dioica ; neghina, agrostemma git- 
Ihago ; rocoțeluli sai steluța fetei, stellaria graminea; 
arivariţa. arena graminifolia ; cănărița sau cornu- 
țelulii, cerastium arvense ; cuișorele, /olosteum aibe 
latu. * 

Utila familie a Malvaceeloră este represintată prin 
nalba mică. malea rotundifolia; nalba setbatică, alea 
sylrestris : nalba mare, malra aleca. 

Utila sunătore, huypericum perfora um : sunătârea 
pirOsă h. hirsutum, vepresintă familia Hiperica- 
ceeiorii. 

Cruciferele, iamilie din cele maj utile atâtu ca 
plante cultivate, câtă Și ca specii medicinale, suntă 
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vepresintate cu abunden'* în flora n6stră. Se găse- 

sce : rejnica sai scuipatuli cucului, curduminr; mai 

multe specii de brâncula, sisymbrium, si de bărbu- 

ŞGră. ersimum ; mustarul de câmpul, sinupis arven- 

sis; ridichea selbatică,  raphanistrum segebum ; car- 

damanulu sai drobușoruli. îsatis linctoria ; creniţa, 

lepidhum campestre; mai multe specii de limbuşoră, 

iberis; tEşca păstorului, thluspi bursa pustoris; şi î. ar- 

vensis ; găscăriță, arabis ; dringea, cabile; disculețuli 

sau albița de stancă, alyssam sazatile; tarlanulu tătă- 
resci, crambe tatavica ; uda vacei, draba verna ; che- 

lărelul, Diseatella; crenului comună, cochlearia ar- 

moriaca. 

Din Violacce se află tămuidra căriia i se mai dice 

și micgunea, toporașii, ziola odorata; tămuidra albă, 

viola lurtea şi micşunsoa tricoloră v. tricolor. |. 

Scumpia, ruhaus coriaria, represintă familia tere- 

bentinaccelori ; iară lemnulu cănelui, 7hamnaus ca- 

thasticus, pe aceea a Ramneeloriă.. 

Marca şi utila familie a Leguminselori smălleză 

tâte fânețele ; speciile principale aflătâre la noi suntă : 

mai multe specii de trifoiă, precum : teifoii de feneţe, 

albi, ibridiii. de munte, frifolium ; sulina melilotus of- 

ficinalis și sullina albă, m. alba; visdeiuli, medicago 

saliva; visdeiulă galbenă, mrdieago lupulin»; sparecela, 

onobrychis saliva ; lotului. lotus corniculatus; lintea pra- 

tului, Zutyrus sativus; unghia gaici, astragalus galegi- 

formis ; ciumarea, galega officinalis ; salcămulu, robinia 

pseuulc-acacia ; osulu epurelui sau sudârea calului, o- 

nonis spinosa; măzărichea sair bobuşorulu, de mai 
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multe specii, vicia ; cununița, coronilla varia ; orajnița 
latyrus. 

| 
Familia Rosaceelorii, care ne procură mai toți po- 

mii roditori, este represintată, prin speciile următâre : 
aglica, spiraea ulmaria; rădichira, geam 12 banua : 
fragulă, fragaria vesca; scrintitrea, potentila vi, plans; 
scrintitOrea argintia, p. axgentea ; resurulă, rosa canina : 
păducelulu ,  crataegus ozyacantha ; cebariulu, po- 
terium sanguisorba, sangesorba, sanguisorbu officinalis; 
muruli, ubas fruticosus ; sorbulă păsărescu, sorbus 
aucuparia ; sorbulă de câmpu, sorbus domestica ; cere- 
Șulit selbatici, cerasus avium ş Scorușulă, mespillus ger- 
înanica; meruli pădureță, pyrus malus ; porumbarulă 
BIUunus spinosa. 

Ombeliferele, una din farniliile cele mai utile este 
represintată în flora nostră prin specii numerose, 
dintre care principalele suntă : cucuta de apă otră- 
vil6re, cicuta virosa; urecheia iepurelui, buplevra 
fenuissimam; cucuta mare, conium maculatun; chime- 
nulă, carum carei ; pătrunjelulă, petoselinam sativum ; 
telina cultivătă, apjizm graveolens ; cosiţelulă, sium si- 
sarium ; pătrunjelulu selbaticu, pinpinella magna; Şio- 
ianuli solranii, acnanthe erwata; mărarulu, anethum 
graveolens : angelica, angelica silvestris ; păstărnaculă, 
pastinaca satira . cinci foi, sanicula cuvopara; brănca ur- 
sului sau crucea pămentului, Heracleam sphondiliun ; 
spata lată de codru, lase rpilum silaifolium ; morcovuli, 
daucus carota; măndălacii. chaerophillum bulbosin ; as- 
măţuiulă, scaiuli.r preten; piciorul caprei, aegopodiunm 
porlagvaria ; scaiulă dracului, eryagian campestre; a-   
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lunele, buntunt -bulbocastanzun,; păteunjeiulii căinescă 

sau cucută mică, elhausa cynapium; leustânuli, lezi- 
sticum officinale; mărul ursului, men athamanticum,; 

lupăgea, ferula glauca; imărarulii porcului, pezcerdasum 

 austriacum; chimionuli de munte, siler aguilegifolia,; 

asmățuiuli măgarului, torilis anthriscus; pătrungeluliă 
de munte sau ângere, selinum carvifolium; corian- 

drulă, coriandrum sativun; buriculii apei, hadrocothyle 

culgare; anisonulii, foeniculum vulgare. | 

Familia Hederaceelori este represintată în cele ma 

multe crânguri prin edera, hedera helix; acea a Lo- 
rantaceeloră prin văscii, zisa album; — Primula- 

ceele prin gălbenele, Iysimachia numulariu; laptele 

stăncei, androsace lactea; potirașulii, saldanella alpina; 

napulii porcului, ciclamen europeum; ciobăţica ursu- 

- Du, cortusa mathiohi; ciobățica cucului, primaula veris; 

rocoina sait intița, anagallis coerulea. | 
Patlaginele, plantago; represintă. familia Plantagi- 

neclorii; — lemnulii cănescă sati melinița, ligustrum 

zulgare; frasinuli, frazinus eacelsior; liliacul, syringa 

vulgare; represintă Oleaceele; — cârda ieleloră sait 

cununiţa, zinca major și minor, ne aduce aminte, fa_ 

milia Apocineelorii; — iară fierea pământului sai 

potrâca, erylhrea centauriuim; inlura sai ochinchela, 
genliana lulea; tritoiulii amarii. menzantes tri foliata, pe 

aceea, a Genţianeeloră. | 
Dintre Couvulvulacee aflămu: Cuscuta, cuscata eu- 

ropcea: rochiţa rondunelei, roiarulvulus sepium; zorelele, 

convuluulus tricolor.  
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Boragineele -sunti: represintate prin limba boului, 

anchusa officinalis; ochii lupului, lycopsis arvensis; nu- 

mă&-uila, wyosotis sylvatica și alpestris; meiul păsă- 

“rescit, lithosperma officinale; lătănăsa, Symphytaun 

“officinale; mierea ursului, pulmonaria officinalis; capulă 

viperei,. echium vulgare; ochiulă s6relui, Retiotropium 

euopeum,; limba cânelui, cyiioglossum officinale; oiră- 

țelulă,  onosma echioides; aspr ș6ra, asperugo 'procum- 

bens; lipiciulii, omphalodes scor ioides. 7 

Din posomorâta familie a Solaneelorii aflămii: pa- 

pele sau cirâşa, evreului, physalis alkefengi; mătrăguna, 

“atropa belladona, lauruliă, datira stramonium; măsăla- 

rița, hyosciamus niger; tutunulii, nicotiana tabacum; ar- 

deiuli sai piperușulu, capsicun anna; pătlăgelele 

roșii, lycopersicum esculentun; pătlăgelele vinete, so- 

lana, esculentum; cartofii, scana taeberostum ; YViia 

evreului, solanam duleamara; cănepa dracului sau 

cătina, lycium europeum. 5 

Se găsesce din familia Personatelorii : luminărica 

sati câda vacei, verbastum tapsus; degetariuli, digi- 

talis lutea, fervuginea şi purpurea; cresta cocoșului, 

vhinantus cristagalli; grâulu prepeliței; melampyrun: 

arvense; buruniţa, euphrasia officinalis; scrofularia, 

scrophulavia nodosa şi aquatica; linaria, linaria vulgaris; 

canarulii bălței, limosella aquatira. 

Beriţelulit. orabanche şi muma pădurei, latra squa- 

maria. sunt represintantele familici Orobancheelorii. 

Suava și multi utila familie a Labiateloră ocupă 

unii loci de on6re în flora câmpiilorii și în specială 

a colinelorii și museelurilorii. Intre alte plante tră- 
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escii : dumbravniculă, galeobdelon luteam ; minta sai 
isma, mentha. suluestris, şi altele;. husiuioculti, oci- 
man basilicum ;; ceovarnea,. lycopus europeus ; salvia 
sau iarba sântului [6n, salvie syluesbris şi altele; so- 

„Yervulă,. origanum vulgare: melisa sat mătăcina, 
mellisa ofjicinalis; cătușniculiă, nepeta cataria; pola Mai- 

„cei-Domnului, nepeta. pannonica; isma munților, ca- 
lamântha officinalis: rotunj6ra saii pelungâsa, jlechoma 
hederaceum; mătăciunea, dracocephalum moldavica; do- 

| broniculii, melitis melissophulum, Urzica, m6rtă, lamiun 
purpureun Şi album; faţa măţei, galeopsis tetrahit Și 
ladanum; jaleși, stachis de mai multe specii ; vinerița, 
ajuga reptans; voroniculă, masubiam vulg pare; dum- 
bătulie, feacrium, mai multe specii ; solovirvița, 
Phlomis tuberosa; cătuşa, ballota nigra; busuiocul de 
câmpii sai șopărlița, Vramella vulgaris; isopuliă hys- 
sopus officinalis; cimbrulii,. ty/mus sepylum. 

Inlinsa familie a Compositeelorii este represintată 
cu multă abudenţă în flora nâstră ; ne vomă măt- 
gini a menţiona speciile principale şi: anume: su- 
saiulă saii lăptuca gâscei, soncus oleraceus ; păpădia, 
tarazacum officinale ; barba caprei sau ţiţa caprei, 
tragopogon pratensis; spinulu măgarului, onoperdon 
acanthium ; scaetele, carduus nutaus ; unghia ursului, 
carduus acanthoides; pălămida, serratula eeitnuroides ; 
smoculă, centaurea nigriscens; fl6rea grâului centaau- 
vea cyanus ; scaiuli rotundii, echinops spherocephalus; 
câda şioricelului, achilea sillefolium ; mușețeluli saii 
românița mică, matricaria chiemomilla ; romăniţa 
mare, anthemis altissima; .chrisantulă sau ochiuli 

 



    

boului, chrysanthemamn leucanthemunt tarhonuli, and- . 

cyclus puyrethrum; pelinița, artemisia vulgaris ;. pe- 

liniţa de măluri, artemisia scoparia; lemnului luă 

Dumnedeii, artemisie, abrolunuin iavba. mare, înula 

helenium; siminoculi, gnaphatiuin luteo-albu lăp 

tuca virâsă, lactuca virosu; ctuciulița sai petim- 

brosa, senecio vulgaris; iarba căpridrei, doronitam 

tongifolium; arnica muntenă, arnica montana ; V&Z- 

dâga, tageles patula; câxligiorulii, bidens tripartita; 

flârea sorelui, Pelianthus annuus ; napulii porcesci, 

vellianthus tuberosus; usturoiulă mirositor sau dum- 

bravniculi, capatorium cani; abinum; podvaluliă sau 

limba vecinei, tussilago farfa. «;, căptălanulu, petasites 

vulgaris; salata cânelui, lapsuna communis ; Cicorea, 

cichorium intibus; iarba gaiei, picris Meraciioules; brus- 

turele, sai lipanulii, lappa communis; șofrăneluli, | 

carthamus lanatus; pelinulii, astemisia absyntium ; Să- 

lăţica iepurelui, preinanthes mwralis ; barba. lupului, 

crepts pulera,; vulturonca, hieracium aurantiacum; ple- 

vaița, zeranthemum radiatum ; mortea pureciului, 

Conza squarroa; păscuța sait bănuțeii, bellis pe- 

vennis. 

Dintre Chenopodee vomu cita: dilerite spesii de 

„de lobodă, atriplez; spanacul selbaticii, chenopodiz 

album; fraga tătărasca, blition capitala ; măturica, 

cochia scopavia. 

Dintre Rubiacee se află roibia, rubia tinclorum ; 

-sinziene, gallium rerum; muma pădurci, asperula ar- 

veusis; —din Valerianee, odobanulii, valeriana offici- 

nalis ; —din Dipsacee, muşcatu dracului, scabiosa 

atropurpurea; varga ciobanului, dipsacus sylvestris ; 

 



  

    

— din Caprifoliacee, soculă, sambuscus nigra; boziulă, 
sambuscus edulus; călinulii, viburnum opulus; dermoc- 

sulă, ziburnum lantana ; — din Campanulacee. mai 

multe specii de clopoței, campanala; spinuţa, pyteuma 

orbiculare; oglinda fetei, specularia specalum ; — din 

Aristolochee, cucurbeţica sati mărulă lupului, aris- 

tolochia clematitis; popivniculă, asarum europeum ; 

— din Cucurbitacee,:mutătorea, bryonia dioica;—din 

Verbenacee, verbina comuna, verbena officinalis. 

Din Amarantacee se găsescii mai multe specii de 

știri și mai cu semă ştirulă comuni amarranthas 
sylvestris; troscotuli de câmpi, polycnemum arvense ; 

moțul curcanului, celosia cristata; — din Poligonacee, 

stevia cu f6ia lată, ramez patientia; măcrişulu, rumez 

acetosella; iarba roşie, polygonium bistorta; iarba roşie 

piperită, polygonzm hydropiper; troscotelulă, polygonam 

aziculare; — dintre Urticee, urdica mare, urtica dioica; 

urdica grecâscă, uvtica urens; păretaria, parietaria 

officinalis; — din Canabinee, cânepa canabis sativa ; 
hameiulii, haurmulus lupulus; — din Moree, dudulii sati 

agudulii, morus alba şi m. nigra; — din Euforbiacee, 

laptele cucului saii ariorul, euphorbia lathyris ; și alte 

specii; trepădătârea, mercurialis perennis: merișorulii, 

buzus sempervirens. Nuculi, juglans regia, represintă 

familia Juglandeelorii; iară salciile, salir, și plopulii, 

populus, din fie-care mai multe specii, represintă 

Salicineele; — mestecănulă, betulus alba, şi aninulă, 

anus gluntinosa, Betulaceele. 

Puternica familie a Cupuliferelorii este represintată 

prin castani, castanea vesca; mal multe specii de 
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stejari, quercus; fagi, fagus sylbatica ; carpini, car- 
pinus belulus; alun, corylus atellana. - 

Dintre Conifere găsimi în munții noștri : bradul 

albă, abies alba; moliftulă, lzriz earopea; mai multe 

specii de pini, pinus; tisă, tazus baccata; ienuperulii, 

juniperi: us COmmunis. 

Din plantele citate se pâte vedea că flora nâstră 

face parte din flora Euiopei centrale. şi orientale, 
cea. mai vută din Europa. Înv&ţatuli doctore. Fătu a 

adunati în grădina sa botanică din lași principalele 

specii din flora română. (1) | 
„ Pînă-astădi nu posedămi nici ună studii com- . 

plectii asupra Geologiei Romăniei și asupra substan- 

țelorii minerale ce se găsescii în diferitele terenuri ; 
cu t6te acestea, folosindu-ne de notiţile publicate de 
DD. profesori Stefănescu şi Cobălcescu, ne vomii 

Sili a da uă idee și asupra acestei păr ți atâtu de in- 

teresantă a țerei nostre. 

Pământulă Romăniei cuprinde trei regiuni geo- 

logice îndestuli de car acteristice. 

Antâia regiune este unii basini imensi care începe 

de la țermurii Dunării şi se întinde pînă la pâlele 

Carpaţilorii. Acestă regiune este formată de către 
terenurile quaternarii sai diluvim ; se poti deosebi 

întrânsa trei straturi, și anume: dilazinm vânătu, 

depositii amestecată cu petri rostogolite, și în care 

(1) In anulă acesta doctorulă Brândză, care să ocupă cu atâta pa. 

siune de sciința botanică și în specială de flora romană, a începută 

publicaţiunea unei Flore a Romaniei,



  

    

se găsescil mulțime de r&mășițuri de animale fosile; 
diluviam galbenii, compusi din argilă silicesă, loess, 
caracterisatu prin concrețiuni marg6se. Acesti strati 
are uă grosime de 50 pînă la 100 metre la polele 
munțilorii Și formeză mare parte din colinele aco- 
perite cu vii. Ală treilea strat este dilrvizm negru, 
numiti în limbă populară pă n?ntulit negra. Grosimea 
sea nu irece peste unii melru și coprinde materiă 
organice în cătățime în destulti de mare pentru ca 
să figureze infre terenurile cele mai fertile. Este de 
observată că acestă bogati depoşitii esistă numai 
între munții Urali și Carpaţi, între marea Negră şi 
munții Valdai. 

A doua regiune începe de la pâlele muihţiloră și 

se urcă aprope de virfurile Carpaţilorii; este formată 

de terenurile terțiare, represintate prin plioceni, 

miocenii și numulticii. Rocele din care este compusă 
acestă regiune suntii: argile, marge, nisipuri, gre- 

sură, calcariii, gipsi, sare gemă și lemnite. 

A treia regiune coprinde vîrfurile Carpaţilorii și 

este formată de terenuri secondare, primare şi me- 

tamorfice. Rocele care se găsescii într'ânsa suntii : 

marmora, calcariuli compacti, lemnitulă, antra- 

citulă, șistulu lucitoră, şistulă ardosiă, micaşistulii 

Și gnaisulii. Rocele eruptive suntu fârte puţinii re- 

presintate. | | 
S'a observatu că tâte terenurile au uă înclinațiun 

de la nordii spre sudi, se cufundă în Dunăre şi rea- 

parii de ceea-l-altă parte a fluviului, cu uă înclinațiune 

în sensulu inversă, pină în virfurile Balcaniloră; a-     
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cestă disposiţiune esplică formațiunea basinulu |. 

Dunării. 

Terenurile agricole ale României sunt dintre 

cele mai fertile, și putemiă afirma că nu esistă ţeră 
în Europa, afară de Rusia, unde să, se găsescă, po- 

izivită cu suprafața totală, uă întindere mai mare 

de pământuri roditâre. După cercările țăcute multe 

din pământurile n6stre coprindii de la 3 pînă la 6 

la sută substanţe organice. Acâstă fertilitate naturală 

esplică abudentele recolte produse neprecurmati 

fără ca agricultorii să. îngraşe țârinile. | 

Munţii noştri suntă dintre cei mai bogaţi în ma- 

tevialuri pentru diferite industrii; din nenorocire 

pînă astă-di stati neesplotaţi. In adevă&ri, sarea, pe- 
troleulă, varul, puţine petre de construcțiune și de 

m6ră, suntiă unicele producte ce estragemit din 

munți. Ori-cumii arii fi, să cercămi a presinta uă 

nomenclatură despre substanţele minerale ce pose- 
dămii și despre industriile derivate. - „ 

Pietrile calcarii pântru construcțiuni se găsescil 
mai în toți munţii Romănieă; cu tote acestea, din 
causa dificultățilorii transportului, acestii materiali 
este frte puţină întrebuinţati în construcţiile nostre. 
in Bucuresci se faci temeliile cu uă pâtră calcarie 

adusă din carierele de ia Ciuta din județulu Dâm- 
boviţa și de la Petrâsa. din judeţulă Buzău. 
Ună monumentiă, celă maipreţiosă din câte avemiă, 
biserica de la Curtea de Argeş, este decorată cu 

sculpturi esecutate în calcariă numulitică, rocă care 

se găsesce în vecinătatea, orașiului sait la Albesci. 
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Cu tote că biserica este zidită la 1520, totuși sculp- 
tuvile se păstreză în cea mai bună stare, ceea ce 

dovedesce cualitatea petrei în care suntii esecutate. 

Marmură colorată cu nuanțe diferite se găsesce 
ia Olănesci în judeţului Vâlcea. Gipsulă se esploa- 

teză deja în mai multe localități; depositele cele mai 

bogate se află în Muscel, Prahova, Sucâva, etc. 

Mai în tâte județele de munte se fabriceză varu 
din petrile calcarii ivite în albiile riurilorii. 

Pielve de mâră şi de râșniţă se fabriceză în jude- 
țele Gorjiu, Dâmboviţa, Buzăi, Bacăi, Nâmţu, Su- 

ceva, însă cele mai renumite suntii petrile de 

Hărlei din județulă lași. 

Olăvia găsesce pământi escelentii pentru fabri- 

cațiunea, vaselorit. In județele Gorjiu și Bacău esistă 
fabrici de faienţă şi de porcelană. Sticlăria se fabri- 
câză la Grozescă în județului Bacăii. Odinidră a esis- 
tată uă sticlărie pe valea Vilcanei de lângă Brănesci, 

în județulă Dâmboviţa. 
Puci6sa se găsesce nu numai în stare de combi- 

naţiune chimică în apele minerale, dară și în starea 
nativă, şi mai cu s6mă în județele Prahova, Dâm- 

bovita, Buzti, Romnicu-Vâlcei, Putna şi Suceava. 

Sarea gemă se află în cuantități mari. Straturile 
__cele mai bogate de sare se găsescii în colinele din 

județele Vâlcea, Prahova, Buzti, Romnicu-Săratit- 

Putna. Bacău, și Nemțu. În vecinătatea depositelori 

de sare şi de juriu împrejurulu acestori straturi. să 

află arsă verde de diferite nuante, argilă venătr 
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compactă, gipsi, hulie, șistă micăciosii, ocru şi ni- 

sipu. 

Minele de sare esploatate astă-qi suntu cele de la 
Ocna din judeţului Bacăi, de la Slănici și Telega 

din judeţulu Prahova şi Ocnele-Mari din judeţul 
Velcea. 

Suntemii avuţi în minerale combustibile; specia- 
liști at constatată că munţii noștri și alte părți ale 
teritoriului, conțină în abundență, antracitii, lem- 
nită, petroleă, ozocherită sau csră de pământu, 

ambră sait chichlibară, şi altele. In multe localități 
straturile de cărbuni fosili suntii la suprafaţă; mun- 
tele Lainici este str&bătutii de Ji între două stra- 

turi mari de hulie și de lemnitii. 

In județele Dâmboviţa se începuse esploatațiunea 
cărbunelui fosile la Sotânga, Runcu şi Bezdadii. 

__ Hulieria de la Comănesci din județul Bacău, a a- 
provisionatii câtă-va timpu vapsrele de la Galati. 

In județuli Sucâva se găsesci straturi bogate de 

hulie la. Şoldănescă și Foresci. (1) 
Petroleuli se esploateză cu succesii în județele 

Dâmbovita şi Prahova, la Păcureţi, la Drăgănesa, 
la Colibași, la Glodeni, şi în județului Bacăi, la Co- 

mănesci, la Ocna, la Teţcani. Afară de aceste loca- 
lități unde ez»loatatiunea are uă importanţă indus- 
trială, se află puțuri de patroleii mai în tte judeţele 

muntene. 

(1) La Bahna. în județulă Muhedinţi, s'au descoperită deposite de 

bogate de combustibilă fosilă. 
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"Ambra s'a găsită pînă astă-di numai în muntele 

Sibiciu din judeţului Buz&i; culorea sa este brună, 

cu diferite nuanțe care treci de la portocalii pînă 
la negru verduiu. Isvâre de ape minerale curgi în 

diferite localităţi muntene. Cele dântâiii cercetări 

asupra composițiunei acestori ape dateză de la 

1814; la acestă epocă doctorele Plusgue analisă apa 

ferosă de la Borca. La 1833 uă comisiune subt pre- 

ședința. doctorelui Zotta analiză apele de la Slănicu, 
de la Siaru-Dornei, de la Borca, de la Hangu şi de 
la Strunga. Mai pre la aceeași epocă unii doctore 

romăni, Stefan Vasile Episcopescu, publică uă lu- 

crare importantă asupra apelorii minerale din Ro- 

mănia de dincâci de Milcovii. Doctorulii atrăgând 

atenţiunea compatrioţilori săi asupra virtuţilorit 
curative ale apeloră n6stre minerale, le dicea : «că 
«necunoscinţa acestori ape face ca, pătimașii să fie 

«trimiși la băile pământurilori streine unde poti 

«să m&rgă cu duiumul cei cu stare pătimași, r&- 

«rmăindii căă fără stare, cea mai mare parte a nor- 

«dului pătimașă, în tânguială și patimă de morte, 

«fără mângâiere și midlocii de mântuire.» 
Apele de la Boboci erai cunoscute încă din tim- 

pulii domniei lui Grigorie Dimitrie Ghica; mai pe 

urmă sah descoperiti isvârele minerale de la Breza; 

Tergovisce și Câmpu-Lungu. 

Județele în care atât doctorele Episcopescu in 

călătoria sa, câtu și alţii după dânsulii, au descope- 
riti diferite isvâre de ape minerale, sunti ; lomn- 

nicu-Seralu, Buzeuli, Dâmboviţa, Prahova, Argeșului 
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Muscelulă, Romnicu-Velcei, Bacăului, Sucâva, Nem- 

țu, laşiă, Vasluiulă și în cele din urmă Ilfovulă. 

Doctorele Bernath, - chimisti căruia se datoresce 

multe lucrări utile, a supusă analisei 41 de probe 

de ape provenite din diferite sorginţi; resultatele 

lucrărilori sale ati figurati la Esposiţiunea Univer- 

sală din Viena, pentru care a și fostii recompensatil. 

După județe, apele minerale suntu distribuite în 

moduli următorit : 

In judeţuliăi Prahova : Apele din Valea Reșndvei, 
„Schitulu-Predslii, Cornu, Pacureții, Câmpina, Br6- 

za, Măgureni și Slobozia. Natura apei este în cele 

d'ântâii patru sorginți halopagenă idroiodată, iară 

în cele alte sulfurâsă. 
În judeţulă Romnicu-Velcei : Apele de la Olă- 

nesci, Călimănesci Căciulata și Monastirea Cozia, 
tâte de natură sulfurâsă, cu-osebire de Călimănesci 

unde se află și sorginți furugin6se. 
În judeţulu Dâmboviţa se află cunoscutele băi 

sulfurâse de la Puci6sa; în Buzăi, băile de la Ni- 

fon; în Muscel, isvârele de la Bughia sulfurâse şi 

halopagene; în Romnicu-Săratii, Balta-Albă a căruia 

apă este salină, halopagenă cu feră și puţinii sul- 

fidrică. | 
În judeţele de peste Milcovi suntii mai renumite: 

Băile de la Borca, din judeţului Nemţu; de la SIă- 
nică județulii Bacăii; de la Vailuta și de la Strunga. 

județuli Iași; de la, Pungenii în județulu Vasluiă. 
În anulu 1871 D. ingineri Berthon a descoperiti
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apele ferugin6se de la Văcărescă în coprinsulit Ca- 

pitalei, analisate de doctorele Bernath. 

Fără îndoială că mai esistă multe isvore de ape 

minerale nedescoperite ; lucrului de căpetenie este 

ca să îngrijimi mai bine pe acele care le avemi,; să 

le înzestrămi cu instalațiunile cerute, şi atunci, nu 

numai că pătimașii se vorii îndemna a nu mai 
merge la băile din ţevile străine, dară și importa- 

“ţiunea de ape minerale, care se urcă la sute de mii 
de lei, ari scădea. Acâstă cestiune merită din tote 

punctele de privire uă deosebită .solicitudine atâti 

din partea corpului medicală români câtiă Și a gu- 

vernului. În acâsta, ca și în alte cestiuni, locuitorii 

unei ț&rri sunti datori să se folosescă de aceea ce 

au, şi numai la casi de lipsă să mârgă peste frun- 

tarii. | 

Ne mai r&mâne a dice -câte-va cuvinte asupra 
metalelorii, pentru a încheia acâstă parte a lucrărei 

n6stre. Nu scimiă prin ce întîmplare nenorocilă pînă 

astădi nu s'a făcutii nici uă cercetare seri6să cu pri- 
vire la metalurile ț&rrei nostre; lotii ce cundoscemit 

asupra acestui subiecti atâtii de importanti, sunti 

observațiuni făcule în teecătii. Ne vomit mărgini 

dară a aminti că in munlii nostri se află aură, ar- 

gintă. cupru, mercurii, feri, plumbi și cobaltii. Cele 

mai multe rîuri din România, și mai cu semă Ol- 

tul, Argeșuli şi piraele ce curgii intr'ensele, aducii 

nisipii amestecată cu aură. Odinioră, cândi liganil 

erai sclavi, aurarii, adunaii cu unelte primilive, 

prafii de auri din aceste riură; acesti venitii era de .
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drepti Domnitorilori. Și astădi se mai află aurari 

care lucreză pe sâma lori, însă număr multa lori merge 

descrescândi. 

Minereurile de. aurii se găsescii în valea Oltului, 

în munţii Argeșului, Muscelului, Dimboviţei; Bacău- 
luă, Nemţului și Sucevei. Presinţa ferului sa con- . 
statatii în judeţele Buzău, Gorjiii, Prahova și altele. 

Rămășița de vechi esploataţiuni de aramă sai des- 
coperiti la, Baia-de-aramă în județulii Mehedinţi, de 
aurii și de argintă, în munţii din Romnicu-Velcei. 
Sa găsită mercur lingă Romnicu și Pitesci. 

Acestea suntă, după câti amu pututiu afla, pro- 

ductele naturale ale ţărrei nostre. Într'uă schiţă nu 
amit pututii intra în amănunte; cu tote acestea, din 

puţinulă ce amă arătatii, credemu că fie-care se va 

convinge că țârra nâstră este [6rte avută în productie 

animale, vegetale şi minciale. Avuţii imense staii 
“închise în sînuli munţilorii nostri așteptândă ca 

inteligența ajutată de capitaluri să le pună în es- 

ploataţiune.



  

Ochire. economică asupra organisaţiunei proprietăţii fondiare în 

România de la întemeiarea Statului românii pînă la 1864, — 

Proprietari, — Moşneni, — Clăcaşi. — Cinci peride ale istoriei 

proprietăţii fondiare : 10 1290—1593, — 22 1593—1746. — 30 1746 

— 1832, — 40 1832—1831. 1-50 1854 —1864, 

Nu cunoscii cestiune mai interesantă din punc- 
tul de vedere ali istoriei evoluţiunilori n6stre 
sociale de câtii aceia a istoriel proprietății fondiare 
în România; nu credii însă să se afle altă materie 
mal grea de tratati ca acesta. Calea pentru aseme- 
nea întreprindere începe a fi înlesnită, întru câlit-va, 
prin cercetările bărbaţilori eminenţi care se ocupă, 
de câtii-va timpii, cu descoperirea și scoterea, la lu- 
mină a documentelori istorice privitre la țârra n6- 
stră. Cândă materialulii de documente va fi adunati, 
negreşilii că se va găsi cine-va , între atâţi meritoși 
bărbaţi, care să scotă din aceste archive ale istoriei 
nalionale, istoria. proprietăţii în țârra n6stră. 

“ În adăstarea unei lucrări magistrală, vomi înfă- 
țișa, în câte-va pagine, fasele prin care a trecuti 
propriclatea teritorială în România de la întemcia- 
rea Statului românii și pînă în dilele nostre, 
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Este fârte probabilă că populațiunea romană, așe- 

dată în Dacia de către Traian, sa ţinutii, întru câtii 
privesce organisațiunea proprietăţii teritoriale, de da- 
tinile poporului romanii ; că proprietatea fondiară a 

trecutii în Dacia traiană prin aceleși fase prin care 

a trecută și în țâra-mumă. În Dacia, ca şi în impe-" 

riulă romană, după căderea Republicei, pământul 

a trebuiti să trecă de la adevărații cultivatori, de 
la proprietarii mică, în posesiunea, celoră avuţi şi să 

constituiască acea nenorocită proprietate mare, că- 

ria Pliniu naturalistulu atribuesce uă parte din de- 

caden(a marelui popori romani. 
- Năvălirea barbarilorit a, trebuitii să aibă în Dacia 

acâl6şi consecinţe ca și în nenorocituli imperii ro- 
manu. Omenii avuţi, proprietarii cei mari căutândă 

să scape de s6rta ce le pregătea năvălitorii, ai pă- 

răsitii țârra, lăsând'o în păstrarea locuitoriloră de la 
(6rră, care pe atunci, ca și în tote timpurile, au fosti 

apărătorii cei mai credincioși și cei mai statornică 

al pământului strămoșescit. Aceștia, Ja rândulă loră. 

cândii nu mai putâi ţine peptii ordelori de barbaii. 

alergat în pădurile Carpaţilori, unde așteptau să 

trecă furtuna, ca să se potă apoi cobori și să a- 

copere din noă cu holde mănsele câmpii ale basi- 

nului Dunării. Deprinderea ce avâu cultivatorii ro- 

nani de a ascunde grânele în gropi la apropierea 

năvălitorilor şi apoi a dosi în munti, sa păstratii 

pină în timpii moderni şi se practica ori şi cândi 

țărranii erai nevoiţi să şi părăsescă satele; și a- 
stă-di în numerâse localități se păstreză grânlit și
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alte cereale în gropi ascunse făcute p:ntiu acesti 
sfivşilu, | 

După ce se mai osloi năvăiivea barbarilor, po- 

pulațiunea fugită la inunți începu â se cobori spre 

câmpie şi fondă sub conducer.a lui Radu Negru la 
1290 si-a lui Dragoş lu 1330, Tera romănâscă 

şi Moldova. Parte dintre locuitori rămâindi pe unde 

se aşedase, populă regiunea muntosă a ţări, 

fondândi atâtea sat» a cărori începulă se perde în 
n6ptea timpurilori. Moşnenii munteni câți Sai mai 

pulutii strecura prin atâtea nevoi şi apăsări prin cat 

au tec cută proprietarii cei mici în (âra nostră, suntă. 

fârte cu putință, descendenii ai celoră Vântiti co- 

lonisatori ai Carpaţiloru. Moşnenii suntu cei dân- 

(6iu proprietari fondiari atâtu la munte câti şi, la 
câmpie ; ci se pot considera ca adevărată întemeie- 

tori ai proprietăţii în România. 

Câmpia, fiindă mai espusă năvălirilori barbare. 

lusese mai de toti părăsită. locurile ocupate de 

năvălitori r&maseră fără stăpânit după retragerea 

lori. Era lucru firesci ca domnii de pe vremuri să 

ia în posesiunea Statului tote acele pământuri care 

nu aparțincu nimenui. locuri numile de pe timpuri 

granişte domneşti. locuri de. pustii. Cu aceste întinse 

locuri Statului “si formă aceia ce Sirămoşii noştri 

numeii ager publicus. 

Domnii de pe vremi. dreptă resplătire a căpele- 

niiloră militare. le dăruiră domenii rupte din imensa 

proprietate a Statului. Comunitățile religioze, ino- 

C
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nastirile, orașe şi sate fură împărtășite la rânduli 
loria din aceste bunuri publice. 

Astu-felu dară pământulă țărrii stăpânitu la, înce- 

putii de către proprietari mică, se preface, prin dăr- 

nicia domniloră, în proprietăţi mari cu care fură 
înzestrați cei mai bine văduţi, cei mai distinși în 

lupte, stabilimentule religi6se, lăsându-se însă câţi 

moșneni mai se aflaă stăpâni pe moşidrele loră. 

Proprictarii cei mari, pentru a 'şi face domeniile 

să producă, căutară a atrage pe dânsele locuitori 

de pe unde * aflau, din țerră şi din afară. Ună nu- 

mări însemnată dintre locuitorii de viță română a- 

flători peste Dunăre, trecură în Ţerra românescă pe 

la 1320 ca să scape de urgia turcescă; aceștia fură 

îmbrățisațţi de proprietarii mari şi aşedati pe mo- 

şiile lor. Proprietarii, după cumu ne spune ilustrul 

N. Bălcescu (1), 'şi împărțiră domeniile în trei părți, 

din care deteră două locuitorilori și opriră uă parte 
pe sema lori, și acâsta parte se cultiva de către co- 

loni, drepti plată a locurilor ce li se cedase. Acestă 

nouă întocmire pentru cultivarea moșiiloră este în- 

ceputulii clăciă în ţerra n6stră în îndrumarea către 

prefacerea locuitorilori din 6meni liberi în servi al 

glebei. Blândi și omenoși pînă ce vădură pe coloni 

aședați pe moșiile lori, proprietarii cei mari, deve- 

niră din ce în ce mai aspri către aceia cărora dalo- 

vaii în cele din urmă veniturile lori; treptată le 

hrăpiră drepturile de care se bucuraii la începeti ; 

(LD) Question €onomigue des prinriprautes danubienues.
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le împovărară starea, le sporită dilele de muncă; 

în sfârșiti abuzară în atâtii de puterea lori în câtil 

privară pe nenorociţii locuitori pînă și de lib: tatea 

de a dispune de pevsna lori, dle munca lori. 

Pînă către sfirşitulu vâcului ali XVI-lea locuito- 

rii aduși în starea de servi al glebei nu lură prea 

multi împilați: ci se bucurati, pe lângă dreptul 

de a se folosi de uă treime din proprietate, şi de 

libertatea de a părăsi domeniului pe care se a- 

flat aşedați, subu reserva de a plăti proprietarului 

gălcta: de eşive, uni felă de indemnisare. Nedreptate 

a timpilorii! Omenilorii care de bună-voic veniră şi 

Și dai munca pentru a face productive locurile de 

pustii să li se răpescă pînă şi dreptulă de a putea 

să plece cândă le va veni! Încălcare precugetală a 

libertăţii omului ale căria consecințe, dupe cumii 

von vedea mai la vale. ati fostii dintre cele mai 

triste pentru starea socială a t&rranilorii români. 

De la introducerea clăcei datâză şi reducerea 

treptată a numerului proprietarilori mică în terra 

nostră. Pe anti ce trece proprietarii mari se folo- 

sescii de tăria lori pentru a hrăpi pământul (&rra- 

niloră şi a îi reduce la starea de servi. Istoricul 

Bălcescu. unulu dintre cei mai înfocaţi şi mal lumni- 

nali apărători al drepturiloră ț&rraniloră, atribuesce 

la irci cause principale împutinarea proprietății 

MICI. Și anume : 

Interesulă. Proprietarii cei mari folosindu-se de 

trecerea ce aveti la domnii terei. dobândeu sculirea 

sateloru lori de sarcinile publice; aceste sarciul că-
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dâi în spinarea moşnenilorii, adică a proprietari- 
lorit mică. Mulţi dintre aceștia, ca să scape de stră- 
gănirile guvernului și să pâtă trăi în linişte subu 
protecțiunea celorii mari, preferiră a se vinde pe 
sine-le și moșidrele lori. Cu câtă se împuţina nu- 
merulii moșnenilorii cu atâtii suferințele sporiau și 
prin urinare și nevoia de a deveni la rendulu loră 
servi ai proprietariloră mari. 

Necesitatea. Năvălirile dese; iuptele cu turcii, un- 
gurii și leșiă sleindă mijl6cele de traii ale moșneni- 
loru, * siliră să intre în datorii împrumutându-se 
de la proprietarii man. Ne mai putendii plăti dato- 
riile, de voie de nevoie 'şi vîndură pământulă şi ȘI 
înstrăinară libertatea. 

Sila. Cândă interesulii şi nevoia nu mai înfățișau 

în destulă eficacitate, proprietarii mari întrebuin- 

țară puterea de care dispuneii pentru a smulge mo- 

şidrele moşnenilori. Documente istorice, archivele 

judecătoresci suntiă pline de dovedi în acestă pri- 

vinţă. Moșnenii se pomeneai ca din senină că 

suntu îraşi în judecată ca căicători de hotare. ca 

proprietari neligitimi. ca cine mai scie ce. Tiriţi în 

judecăţi. persecutați, urmăriţi în tâte interesele lori. 
nenorociţii de moșneni umblau cu anii pe drumuri 

și în cele din urmă totă 'şi perdeau pământulă. 
Aceste midioce de răpire a proprietății moşneni- 

lori sai întrebuințată pînă în dilele nostre. Și noi 

ami apucati acele vremuri de tristă memorie cândiă 

nenorociţii moșneni umblai cu cârdurile câtă este 

anulii dupe judecăţi ca săși scape vetrele părin-
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tesci. Și noi ami vădută pe la curți moșneni plân- 
gendiă cu şirde de lacrămi audindii pronunţându-se 
sentința care i despoia de pămenturile loră. Amiă 
audită şi noi în nenumerate rânduri prin saturile 
muntene și pe la câmpi curgând blestemele din 
gurile a sumă, de foști moșneni. 

Uă asemenea stare de lucruri nu putea produce 
de câtă ruina acelori care apăraseră ț6rra în timpii 
de vâcuri contra năvălirii barbarilorii, care Și VEr- 
saseră sângele din generațiune în generaţiune pen- 
tru păstrarea acestei țerri. «Și cu tote acestea, dupe 
«cumi observă Bălcescu, nici-uă societate modernă 
«nu se găsia în mai bune condițiuni de desvoltare 
«materială și morală : omogeneitate de rasă şi de 
«limbă, egalitate de drepturi, -esistența proprietății 
«mici, elemente de instituțiuni democratice, ea po- 
«seda fondamentuli ori-căruia progresu; şi tâte 
«acestea pentru a ajunge unde? la uă monstruosi- 
«tate socială care nu pote avea părechie de câtu la 
«vechile caste ale Egiptului. Dă populațiune întrâgă 
«scăpată de cucerirea strâină devine pradă a câ- 
«toriă-va individi : Casta preoțiloră și a șefiloru mi- 
«litari aservesce casta soldaţilorii și a muncito- 
«rilori. (1) 

Pină la Mihaiă-Vitezulă nici uă legiuire nu ridi- 
case libertatea țerraniloră nici 1 făcuse robi ai pă- 
mântului. Acesti domni mare lu. din nenorocire, 
celă dântâiu care printrunu asedământă legiui 

(1) Question devnontirue dez principuutis danubiennes, Paris, 1850.
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cumii-că fie-care țăranii pe a cui moşie se va afla 

atunci, acolo să rămână rumână vecinică. «De a- 

«tund clăcaşii, transformați în robi, nu numai că 

«urmară a se vinde împreună cu pământulu, dar 

«şi numele lorii începu a se trece în actulu ven- 

«dărei, de-și nu se putea vinde deosebiti de pă- 
«mânti, ca robii țigani; de atunci proprietarul , 

«murindui robulă fără moștenitori, putea săli 

«moșteniască ; de atunci elă putea săli! îndatoreze 

«a munci câtit va voi. Singurulii dreplit ce se da 

«ț&rranului robii era ca stăpinuli lui să nur potă 
«răpi de pre voință banii, vitele și instrumentele 

«de arătură și de a nulă putea pedepsi de câli co- 

«recţionali, iari nu alu omori, căcă făcând-o se 

<osândea ca unit ucigașii, iarii nevasta și copiii u- 

«cisului remâneiu liberi.» (î) 
Bălcescu , istoricul lui Mihai Vitezulă, nu scie 

cumit să mai esplice acestă faptă a eroului stă fa- 

voritiă. 

Robia ț&rranilori se întări și mai multi prin le- 
giuirile lui Mateii Basarabii-Voevodă în Ţerra Ro- 

mănâscă la 1652 și ale lui Vasile lupu în Moldova 

la 1646. 

Urmările robirei țărranilorii ati fostii funeste pen- 

teu ţerră. Perranii apăsaţi pe de uă paste de domnii 

fanarioți, pe de alta de proprietari, ajunseră săși 

părăsescă (ârra. Dupe recensimentulă făculi la 

“lo Istoria Romeiniinrăl subă Mihai Vancea pitizulă de Nicolae 

Bălcescu,
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1741 se constatase că se află în țârra Romănâscă 

147,000 familii de contribuitori ; la 1746 făcându-se 

unii altii. recensimântii se constată numai 70 mii 

familii; iară la 1757 de abia 35 mii familii. Numai 

din judeţulă Doljii emigrară 15 mil întruă singură 

dată. Înspăimântaţi de acestă emigraţiune, boerii 

şi Domnulă Mavrocordatii, se grăbiră la 1 Marte 

1746 să rechieme pe emigranți în ţerră, făgăduin- 

du-le libertatea şi scutirea de ori-ce dare în timpă 

de șese luni. Afară de acesta fură volnică a se a- 

şeda unde le va veni mai bine, numai să lucreze 

șâse dile pe anii proprietaruiui pentru pămentulă 

ce li se va da şi în acelaşi timpii să dea și dijmă. 

La 5 Augustii 1746 măsurile care acordau e 

mancipaţiunea. se aplicară pentru toți țărranii. Totă- 

de-uădată li se dete facultatea de a se libera pentru 

totii-d'a-una către proprietari plătindi suma de dece 

lei vechi. 

Îndată după proclamarea emancipaţiunei țerră- 

nașşilori ună Urbarium hotări raporturile dintre 

țerrani şi proprietari. Acești din urmă fură îndato- 

rați, ca şi în trecutit, a da (erranilorii totii pămen- 

tul de care vor avea trebuință precumu și lemne 

pentru asi face casă și alte împrejmuiri. și lemne 

de focă. În schimbi fie-care ţ&rraniă trebuia să lu- 

creze pentru proprietari 8. 10 sau 12 dile pe anu, 

dupe cumii se va învoi; săi dea dijmă din tâte 

semănăturile, din fenu, din miere şi din câră; să 

plătescă dreptul de păsciunare. Pe lângă acestea 

ț&rranil nu erai volnici să sădescă vie scu pomi,
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ori să vândă rachiuri, ori să pescuiască, fără învoi- 

rea proprietarilorii. 

Ţ&rraniă avâi voie să părăsescă satul, insă nu- 

mai dintruă causă legitimă și cu învoirea autorită- 

(ilor locale. 

Disposiţiunile din Erbavium lăcură ca libertatea 

ce se acordase (&rraniloiii să devie ilusorie; ca sta- 

vea sătenilor să fie iai tot alătit de grea ca si în 

trecuti; ca pe lângă acestă să peniță şi Ore-care be- 

neliciuri de care se bucurat precumii, de csemplu. 

indatorirea ce se impunea proprietarului, incă din 

timpulă lui Mihaiii Vitâzulă,, de a hrăni (&rranii în 

timpu de fâmete şi de a le da instrumente agricole. 

Starea ț&reaniloră se mai îngreună şi prin înliin- 

(area scatelaiciloră şi a posluşnicilorii, tserani scutiți 

de dări și destinați pentru scevictului caselorii boe- 

iescă şi monastiresci care fuseseră Gre-cumi! atinse 

prin reforma de la 1746. Sculirea «de dări a acestei 

clase lăcu să sporescă imposilele ce plătâii t&rranii 

emaneipați. | 

Probă cea mai învederală că reforma lui. Mavro- 

cordatit in loci să uşureze pe țărani Y îngreună, 

este emnigrațiunua cea mare a sătenilori preste Du- 

năre despre care ami dist câte-va cuvinte mai 

susul. Se vede că părăsirea țerrei creşiea pe anii ce 

trecea «de Gre-ce ln [768 Mexandru Scarlat Ghica 

chiamă pe Îngari înapoi lăgăduindă că le va mic- 

şora dările şi că îndatoririle lori către proprietari 

se vorit regula ca să lucreze tecă dile în anul ân- 

i6iii, șese «ile in uliu doilea ani, și nouă dile în alu



— 73 — 

treilea anu. şi aşa pe viitorime. în siîrșitii că legu- 
mile şi alte produete din grădina de lângă casă 
vor fi sculite de dijmnă. 

În Moldova lu 1766 pentru a mai ușura ţerranil, 
Grigorie Ghica. celui care a protestat contra văpi- 
vei Bucovinei, reduse la dou&-spre-dece numărul 

dilelorii ce țărranii erat îndatorați să lucreze pe 
scma proprietarului. Boerii nemuitunniţi se întăţi- 
şară Domnului cu mitropolitul în frunte și cerură 
că țerranulă să fie îndatoratit să lucreze uă di die 
dece pe sâmu proprietaeului şi să 1 dea a detea 
parte din productele ce'va culege. Grigorie Ghica nu 
numai că nu dete ascultare unorii cereri atâtii de 
nedrepte, dară întări din noii actul stu la 4 Apri- 
lie 1777. Cu tâte acestea amenințatii de hoeri, Ghica 
Vodă hotări la 30 Septembre alu aceluiași ană. ca 
de aci înainte tărranii să lucreze patru-spre-dece 
dile pe semă proprictarului. 

Boerii nemulţurniti reclamară la 1790 lui Mexan- 
dru Muruză. Acesti Domni printrună zerbarium 
prelăcu dilele de lucru în muncă hotărită. Fie-care 
ț&rrană fu îndatoratii ca în totă anul să are şi să 
grăp-ze. lomna și primăvara 80 de prăjini. și să 
prăşcscă [15 prăjini. să secere 30. să cosâscă uă 
falce de fenctă şi să facă f6nul clăi pe care era în- 
datoratit şi să le îngrijuscă de va fi trebuinţă:; să 
nai «dea ajutoră la clădirea altoră patru clăl de 
lent; să aducă doue care de lemne: să dea aju- 
tori la dregevea iczăturiloră şi a morilori; să dea 
unii uleii cu albini din cincă-deci şi a decea parte din
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tâte bucatele afară de legumi ; în sfirşitii să facă co- 

şarele sai porumbarele trebuinci6se pentru păstra- 

rea porumbului şi să care la curte dijma. 

Acâstă sumă de dări împovără pe țărrani cumi 

nu fuseseră împovăraţi nică-uă-dată pînă la acestă 

epocă. Ei, cărora se datorea existența ț&rrei, în loci 

să mârgă spre bine. mergei totii în spre r&u. Ori-ce 

reformă trebuia să mai ciupâscă din drepturile să- 

tenilorii. Şi în adevără, Alexandru Moruzi cre- 

dândă că na mulțumiti de ajunsi pe boeri dete 

încă uă lovitură drepturilorăţ ărranilori. Pină la a- 

nulti 1790 proprietarii erai datori să dea (ărrani- 

lori pământulă de care vorii avea trebuință ; nică-uă 

lege nu hotărise câtă să se dea de fie-care. Alexan- 

dru Moruzi fu celt dântâiiu care fixă printruă lege 

câtii pământii să se dea ţărranilorii și decise ca în 

ori-ce întâmplare proprietarul are dreptulă de a 

opri pe sema sa a treia parte din moșie, lăsându 

pentru ţărrani dout părți, fără însă a se atinge lo- 

curile pădurite. 

După acâstă lege țăranii fură împărţiţi în patru 

categorii dupe puterea fie-căruia, și a nume în 

fruntaşi, care erai cei mai avuli; midlocaşi, codaşă şi 

cei din urmă starea a pura. Fruntașulti avea dreptu 

să câră 4 fălci de fensţă, 4 fălă de izlazii sai imașu, 

şi & fălci pămentă de arătură. Midlocașului i se da 

3 fălci de fencţă, 3 de imașii şi 3 pământii de a- 

rătură. Codașulii primesce numai 2 fălci de feneță, 

2 de imaşii şi 2 pămentă de arătură. În fine ţ&rra-



nii care erai de starea a patra avâii dreptă la uă 

falce de fâncță, una de imașii şi una de arătură. 

Afară de locurile legiuite (erranii putea dobândi 

locuri prisdse pentru care erai îndatorați să plă- 

tescă şese lei vechi de falce sait să dea dijmă. 

în Ţerra Romândscă relațiunile dintre proprie- 

tari şi (&rrani erai supuse regimului de la 1768 
întocimnilit de. Alexandeu Scarlatti Ghica; li se da 

locurile de care avâii trebuinţă și pentru păsciunare 

plăieii ese parale de fie-care capii de vită. Cu l6te 

astea către sfirşilulă vâcului alti optit-spre-decelea 

(&rranii ajunseră întruă stare atâtă de miserabilă, 

sărăciseră în atâtu, că [ură nevoiţi să [ugă în ţările 

invecinate, Serbia, Bulgaria, Transilvania, Buco- 

vina, pînă și în Rusia. Agricultura ajunsese în așa 

stare de părăsire că de abia se mai lucra a patru- 

(ecea parte din pământulă țtrrei. 

Cea mai mare parle din nevoile care reduseseră 

pe (&rrani la sapă de lemni se datoreă vitregei și 

străinei domnii a fanarioţilorii, aceloră lepădături 

ale Fanarului pentru care Romănia întvegă era uă 

moşie de esploatată. Trebuie ca suferințele ţărrani- 
lorii să fi ajunsă la un gradiă prea mare, de 6re-ce 

acești credincioşi apărători ai palrici se vădură ne- 

voiți să "și părăscscă vetrele părintescă și să fugă în 

(&cră străine. Filo-romănulu istoricii Vaillant ne 

spune că în urma resbelelorii dintre Rusia și Tur- 

cia pînă la 1812 ca la uni milionă de români 
fugiseră din ţerră ca să scape de im6rte și de asu- 
pririle fanarioțiloră. În Țerra românescă de abia se
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mai afla 120 mii de familii contribuitâre și în Mol- 

dova 75,000. 

Nu era de ajuns atătea nevoi; ciuma mai seceră 

peste 700 mii indivicdi. 

Atătea nenorociri, atâtea nevoi nepomenite toti 

nu împăcară pe nesăţioșii stăpâni, nică pe străinii 

fanarioți. Caragia, care domni de la 1816—1818, 

prin leginirea =, asupri și mai multii pe ț&rrani. A- 

e: stă. domnu străină nu numai că consacră întru 

t6te disposiţiunile cuprinse în urbariumultă Mavro- 

cordatiii, dară decise ca pe viitor fie-care ț&rranu să 

lucreze 12 dile pe ani pentru proprietară, și să 

facă uă di de arătură lâmna sai primăvara ; să care 
la Crăciun unii carii de lemne și să facă unii trans- 

portii pînă la depărtare de ș6se ore de moșie. Lu- 

cru nepomeniti! Caragia prescrie ca pe viitorime 

nici ună proprietară să nu pâtă micşora numărulă 

culorii 12 dile de lucru fixate în codicile săă. Tată 

1 era tâmă că se voriă afla proprietară cu inimă care 

se voră (ine de vechia legiuire din 1746 prin care 

se îngăduie ca numerulu dilelorii să fie redusi la 

opti sau dece. 

Me&sura se umpluse. Pe de uă parte sistema de a 

despoia pe țărrani (reptatii de drepturile lori şi de 

a! reduce mai la stare de robi; de alta greutatea 

dărilori și abusurile agențilori guvernului, înăspri- 

seră întru atâtă poporuli. că parte dintre locuitori 

se organisară în cele, și subii comanda unori șefi 

curagioşi începură uă luptă fără cruțare în potriva 

fanarioțilorii şi a ciocoiloră. Tocmai în acestă epocă
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de ferbere fanariotulă Alexandru Suţu pune să 
despoie pe moșnenii de la Târgovişte de proprietă- 
țile lori. Din porunca lui moșnenii fură goniți, a- 
runcați în închisore, bătuți amară cu nuiele, numai 
ca să dea vechile documente în virtutea cărora se 
bucuraii de proprietăţile lori. Tergoviştenii se res- 

culară cu arimsle în mână spre a se împotrivi des- 

puierii. Mișcarea lorii fu, dupe cumă spune Băl- 

cescu, semnalulă revoluțiunii naționale de la 1821 

în fruntea căria se pune Tudori Vladimirescu. În 

proclamaţiunea sa eroulii olteanti adresându-se că- 

tre poporii dicea întru altele : <A veniti timpul să 

ne scăpămi de jugulă ciacoilorii si alu fanarioli- 

lori: urmați-m&, şi jafurile voră înceta, şi vă voii 

da dtepturile văstre şi oblăduirea vâsteă naţională.» 

Marele patriotu uitase că ori-ce aventit ali romăni- 

lori spre bin : însufla roză fanarioțiloru. Vladimi- 

rescu atrasii în cursă de Ipsilanti fu asaziuatu. Cu 

l6te acestea s&menia aruncată de Domnului Tudoră 

a produs râde și între altele a scăpată (cera de ur- 

gia domnilor fanarioți în anulu 1822, şi a încre- 

dințată şi pe cei mal nemernici că ț&rranulu este 

temelia casei romănesci. 

Cu tâte că pe tronulă Țerrei Romănesel se sui 

bunulu și patriotulă Doumi Grigorie Ghica şi pe 

alii Moldovei Ion Sluiza, totuşi grelele împrejurări 

în care se afla ţevra şi ocupațiunea lureescă unu în- 

găduiră ca sârla țârraniloră să se îmbunătățescă. 

Pelaţiunile dintre săteni și proprietari urmară a fi
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supuse regimului aședatu. de Caragia pînă la pro- 

mulgarea Regulamentului organică în 1831. 

înainte de promulgarea acestei legiuiri începu la 

1828 resbelulu între ruși și turci. Acei cate ait apu- 

cati acele timpuri nenorocite 'și aduci aminte cu 

grâză de greutăţile care ai apăsat țerra. Şi tâte 

greutăţile, tote nevoile cădură, ca în totii-d'a-una, 

totii pe săteni. Pentru căratulii provisiunilorii ar- 

matelori rusescă trei-deci de mii de țărani fură duși 

cu carele și vitele lori pînă în mijlocului Bulgariei ; 

două-spre-dece mii de țărani fură luaţi în Rusia și, 

lucru nepomenită! bărbaţi şi femei fură înjugați în 

loculii vitelorii care cădâii pe drami de fome și de 

bolă. Mitropolitulii Moldovei cercă să facă 6re-care 

hăgări-de-sâmă asupra acestei tratări a populației 

rurale ; răspunsul ce dobândi fu exilulii. 

Pe l&ngă acesti îngrozitoră beilic care făcza să 

piară 6menl și vite, nenorociţii noștri ț&rrani îndu- 

pară ciuma, bâla de vite, fometea. Se miră omul 

cum ati mai putuii să se strecore acestă multi în- 

cercată populaţiune rurală prin atătea nevOĂ, prin 

atâtea flageluri, prin atâta urgie! 

Să revenimu la Regulamentul organicii. Acc- 

stă nouă legiuire recundsce vechile disposiliuni în 

virtutea cărora două din trei părți ale moșiilorit e- 

rai lăsate pentru tărani. Ca și în trecuti, proprie- 

tarului nu are dreptulii de a goni pe ţărani sai de 

a nu le da pământă. Ţ&rranii poti lucra prisose în- 

voindu-se cu proprietarii. Pe lângă acesta. noua le- 

giuire asignreză t&rranilori proprietatea îmbunălă-
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țirilori ce voră face pe pământu, pe care pote să 

le lase moștenire sai să le vândă. La întâmplare ca 
țărranulii să fie nevoiti a se duce de pe moșie, Re- 

gulamentulii organicii îndatoreză pe proprietari a 

Ji despăgubi pentru casă și îngrădirile sale, cumi 

și pentru grădini și pomi roditori. 

Sarii părea că Regulamentulu organici, ca și alte 

legiuiri anteridre, recundsce drepturile ț&rranilorii 

de re-ce proprietarulă este îndatorat a lăsa pe 

s&ma lori două treimi din moşia sa, și de 6re-ce 

nu pâte goni pe săteni cândiă "i va plăcea. Cu tâte 

acestea aceia dintre boeri care au alcătuitii acâstă 

legiuire din preună cu representanţii guvernului 

rusescii, se rostescii destulu de lămurită pentru ca 

fie-care să înțelâgă că gândului lori 1 ducea la des- 

poierea (&ranilorii de drepturile ce avâă de la 

întemeiarea (&rrei asupra pământului. În adevăria 

autorii regulamentului mărturisescă că ci speră 

cumiă că va veui vremea aceia cându închirierea 

sati arendarea pământurilori care se află cultivate 

de țărrani să se facă prin bună învoială între pro- 

prietari și țerrani ; cu alte cuvinte că drepturile țăr- 

raniloră asupra pământului vorii fi anulate şi ci re- 

duși la starea de chiriaşi. Aceste cuviute înscrise în 

Regulamentului organici atâtii alii Ț&rrei Romănesct 
câtă şi alt Moldovei, ai fostii ținute în semă de le- 
giuitori care au venili în urmă dupe cumi ne vomil 

încredința din cele ce urmeză mal josii. De uă 

camă-dată să vedemă situaliunea făcută t&rrani- 

lori de legiuirea din 1831.
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Potrivită Regulamentului organici ali Ţărrei 
Romănesck proprietarii de moșii sunti îndatorați a 

da [ie-căruia [&rranu ca loci de casă 400 stânjini 

păteați la câmpi și 300 stânjini pătrați la munte: 

3 pogâne pământu de arătură. 3 pogone de fâncță 

sau livede de fânu, şi uă jumătate pogonu de izlazii 

pentru fie-care capi de vilă (boi sat vacă), însă a- 

cesta numai pentru cinci vite mari; la întâmplare 

ca ț&rranulă să aibă mai puținii de 5 capete i se 

lăsa ienelă potrivită cu nume&rulă vitelori ce avea. 

În Moldova proprietarulă esa îndatorată să dea 

fie-căruia ț&rrană cultivatori fără deosebire 10 pră- 

jini pentru casă și grădină, 1*;, falee pămentă de 

arătură, 40 prăjini de fensţă și 20 prăjini de imașă. 
Deosebită de acesta fie-care (&rrană avea drepti să 

primescă pentru fie-care perechie de boui 60 de 

prăjini de fensţă şi 60 prăjini de imașă sau păs- 

ciune. În toti casulit proprielarulii era îndatoratit 

să dea fendță și imașă numai pentru patru boul şi 

uă vacă. Dreplă indemmnisare proprietarilori pentru 

locurile ce dau țărranilorii, Rezulamentulă îndatora 

pe fie-care ț&rrani din Ţerra Romănescă să lucreze 

anual pentru proprietari 12 dile; să facă uă qi de 
arătură, ună transportă de lemne; î4 dile de obă- 

gie, să dea dijmă din dece una din l6te bucatele. 

una din cinci din fent şi una din dou&-deci din 

vin. În Moldova făcea 12 dile de muncă. uă di de 

arătură. dou transporturi de lemne, dou trans- 

porturi în depărtare de la uă oră pină la 8 ore, sau 

ună singuri transportă la distanţă de 8 pînă la 16 

”
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ore; da ajutorit la reparațiunea ecareteloriă moşiei, 

“făcea 36 sai 72 dile obăgie, dupe starea de popu- 

laţiune a satelori; în fine da dijmă uă decime din 

bucate, uă cincime din f6nă și uă decime din vinu. 
Cele 12 dile de muncă ce datorâi t&rranii să facă 

pe fie-care anii se prefăceau în 36 dile de muncă 

cu braţele. 
Socotindu dilele de muncă ale ț&rraniloră aflămi 

că în Terra Românsâscă fie-care (&manu muncea a- 

nualu 56 dile, iarii în Moldova 84% sau 120 dile în 
satele care se compunâui din mai puţini de 200 
focuri. Înțelâgă cine va putea cuvântul acestei a- 

păsări a satelor mici, adică a celoră mai nume- 

râse. Autorii Regulamentului nu se mulțămiră 

pre alâtu; ei, sub pretestui că țărranii nu suntă 

bărbați cându este vorba să lucreze pentru proprie- 

tari, fixară cătăţimea. de muncă ce represintă uă di 

de lucru și cu chipului acesta se întrei numărulu di- 
leloră de muncă. 

În Moldova prețuirea dileloră de muncă fu şi mai 

împovărătore pentru nenorociţii săteni. Astu-felu he- 

gulamentulii specifica că uă di de arătură făcută de 

ună (&rranu care avea doui boul însemna arătura 

a 14 prăjini de pămenti mal uşori sau a 9 prăjini 

de lelină, acestea semănate și grăpale. Diua de 

praşilă se socotia săpatulu a 12 prăjini de po- 

rumbi. Tot în diua de praşilă intra culesulu, cură- 

țitulă şi căratulii porumbului în porumbare. Prin di 

de seceră Regulamentulă întelege seceratulu grâu- 

lui de pe 16 prăjini. facerea snopilori și clăiloră, 

6
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desfacerea, clăilorii la casă de plâie și prefacerea 
loru, căratulă clăilori la arie şi clădirea șirei sau a 

stogului. Pentru cositii erau hotărite patru dile de 

lucru, în care timpă ţărranuli trebuia să cosescă uă 
falce de fen€ţă, să întorcă fânulă, să 'lu facă pur- 
c6ie și apoi copiţi; să li întindă, din nou la s6re în 
casi de plâie; în sfîrșităi să care copiţele de feni 
la fânărie și să facă clăile. 

Dacă pe lângă acestea vomi mai adăoga că ţăr- 

ranii erai scoși să 'şi facă, dilele cândii era timpului 
celă mai priinciosi; că nu scăpai pînă ce nu îs- 

prăvâu munca boerâscă, și că cu modulii acesta po- 

rumburile lori rămânâi neprășite sau erau prășite 

prea târdiă; că fânulu lorii se trecea şi grânele se 

scutura pînă ce să fie secerate, fie-care va înţelege 
câtii de împovărătoră a fosti pentru ţ&rranulă ro- 

mâni Regulamentuli organici. Cadrul lucrării nu 

permite să intrămi în am&nunte practice ; însă în- 

credinţămi pe cetitori că întocmirile regulamentu- 

lui cândă erai aplicate de arendași ori de proprietari 

neconsciinţioși, lăsau ț&rranului prea puţină timpi 

ca să lucreze pentru sine. 

În fondu prin Regulamentuli organici țărranii 

fură îndatorați să plătâscă pentru pământului ce li se 

da pentru hrană uă arendă de patru ori mai mare 

de câtă se cuvenea. Dacă pe lângă acâsta se mai 

adaugă beilicurile de totă felulii, greutatea dăriloră 

către stată, abusurile agențilorii fiscal, fie-cine și 

pote face idee de starea nenorocită în care ajunse- 

seră urmașii acelorii care ai păstrată pământulu



acestei țerri cu preţuli vieții lori. Urmările acestei 

sisteme de prigonire şi de sărăcire organisată le- 

gală au fosti forte triste cu privire la populaţiunea 

țărrii. Iată ce ne spune doui autori bine informați 

în asemenea materie : « Țărranii părăsescu viaţa. a- 

«gricolă pe dată ce găsesci mijlocii de a călca le- 

«gea şi se facii lucrători în orașe; consecințele 
«acestei grămădiri sunti înspăimântătâre, căci re- 

<sultă din recensimentuli de la 1845 că popula- 

«țiunea orașelorii mari rămâne neclintită, numai 
«pentru că se recruiâză dintre locuitorii de la ţerră, 

«Și cu tote acestea atâtu este de mare mortalitatea 

«în orașe, în câtu în București, asupra unei popula- 

<țiuni de 120,000 locuitori, morțile întrecii în fie-care 

«ani cu uă mie nascerile. Ţărranii din vecinătatea 
«hotarelorii emigrâză ori cându le este cu putință. 
«Moldovenii; trecu în Bucovina, în Basarabia şi în 
«Dobrogea; cci din Terra Românsscă fugi în Tran- 
«Silvania, și mal cu semă în Serbia și în Bulgaria. 

«În Serbia, unde se află astă-di două judeţe de ro- 
«mâni, ai emigeatu peste 40,000 familii române din 

<Ţerra Românâscă de la înființarea dărilori prin 

<Regulamentulu organică din 1831. În Bulgaria se 

<află peste 40,000 români, și nume&rulii lori cere- 

«scea în tote dilele. Dupe resbelulu din 1828, uă co- 
«lonie de bulgari de 30,000 familii înfiinţă frumâse 
<aședăminte agricole, însă Regulamentului sili pe 

«bulgari să trecă înapol Dunărea ; aceia care răma- 

«seră fondară dou& orăşele, însă părăsiră agricul- 

«tura. În anii 1834, 1835 şi 1836 preste 12,000 
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«familii de români transilvani, aședaţi în țerră de 

«uă jumătate veci, se întârseră în (6rra lori. Ace- 

«ste cifre suntii oficiale şi mai elocinte de câti tâte 

«argumentele ce se poti invoca pentru sai contra 

«relaţiunilori dintre proprietari și țerrani înființate 

«de Regulamentii și de către diferite” modificaţiuni 

«făcute în urmă.» (1) 

Ast-felă dară mulțămită Regulamentului și legiui- 

rilorii posteridre, țerra n6stră era părăsită de fiii săi 

care mergeti să muncâscă pământul străini. Și ne 

mai mirămi că populațiunea României n'a sporitiu 

ca aceia a altorii țări; să ne mirămă, din contra, 

cumii atâtea urgil asupra n6mului românescă nu 

Pai stinsă cu desăvârşire. Pentru ca ţăranii să a- 

jungă -a fugi din (erra lori, ei care ini atâtu de 

multă la căminulu părintescă ; pentru ca populaţiu- 

nea să emigreze cu sutele de mii, trebue ca cuţi- 

tulă să fi ajuns la osii, ca răbdarea să se îi sleitu 

din inimile emigranţiloru. | 

În acestă -stare de peire se afla populaţiunea n6- 

stră rurală cândiă isbucni revoluţiunea naţională 

din Iunie 1848. Între principiile proclamate figura 

și împroprietărirea țărraniloră. Pentru acestă sfer- 

şită guvernulă provisoriii întocmi uă comisiune for- 

mală dintruni deputati (ărrani și uni «deputati 

(1) Dernitre oceupation des principautes danubiennes par lu Rus- 

sie, par G. Chainoi (Ion Ghica). Paris. 1833, 

Question dconomigne des pr ineipautes danubiennes par N. Bălcescu 

Paris. 1850.
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boieră din fie-care judeţă. Comisiunea se întruni în 

Augustii 1848 și în cele dântâiă ședința recunoscu 

în unanimitate libertatea muncei și conservă drep- 

tulă de proprietate, declarând totii-de-uădată că 

Statulu are dreptii de espropriere prin indemnitate 

pentriu causă de utilitate publică. Întru câti privesce 

împroprietărirea, (&rranilori deputaţii neputendu-se 

înţelege între dânşii făcură mai multe proiecte, din- 

tre care nici-unulii nu corespundea cu drepturile ce 

avâii ț&rranii, de 6re-ce nici-unulă nu recunoscea 

întrun modiă .positivii dreptulă dobinditi asupra 

pământului. Aceste proiecte, în numării de patru, 

coprindei în substanță : celii dânteiii lasă pe sema 

ț&rranilorii fără nici-uă, despăgubire vatra satului şi 

a izlazului din prejură. Alu doilea primea cedarea 

vetrei satului şi a izlazului însă cu uă indemnitate 

egală cu prețulu curentii alii pământului, desbătulii 

între părți; afară de acesta proprietarului era înda- 

toratii să dea ţărranilori pământulă ce aru fi ce- 

rută, cu condiţiune ca să dea proprietarului uă cin- 

cime din tâte productele, uă treime din fenu şi 

să plătâscă păsciunarea viteloru. Dupe ali treilea 

proiectii să da țărranilorii vatra satului cu uă radă 

de teren de dou&-deci de stânjini pătrați, prețuiti 

ună leă vechiu stânjinulii. În fin» ali patrulea 

proiectii. luându de bază pretulii curentă alu pă- 

mentului cu trei luni înaintea revoluțiunei, propu- 

sese dea se da fie-căruia (&rrani șese pogâne de 

pământu la câmpii, patru la podgorie şi două la 

munte. Dupe cele din urmă dou proiecte (&rranil 
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putea să lucreze pământul de care. vor avea ne- 

voie plătindir arendă proprietarului. 

N. Bălcescu are dreptate observândii că aceste 

proiecte făcâă și mai grea posițiunea ț&rtanilori ca 

în trecuti, pe de uă parte fiindi-că călcaii drep- 

tulă lori dobândită asupra pământului, pe de alta 

fiindă-că 1 lăsa cu totul la discrețiunea proprieta- 

riloră întru câtă privesce locurile de arătură și păs- 

ciunare. 

Deputaţii țărrani față cu aceste proiecte se măr- 

giniră a r&spuude : Înţelegemi, fratiloră, că voiți să 

ne luati din spinare traista şi să ne puneţi dăsagii. 

La rândulii lori vădândii că nu pote seste la nici- 
ună căpătâiă cu deputaţii boieri, se sfătuiră și 

declarară că pământulă trebuinciosii pentru între- 

ținerea, lori și a vitelorii este pentru fie-care ţăr- 

raniti de la câmpi : 

112 pogonii pentru locii de casă şi grădină; 

31fe »  izlazii; 

3 >» pământă pentru arătură de tomnă; 

3 > pământă pentru arătură de primă-vară; 

3 > fângță. 

Pentru ţărranii din localităţile băltose : 

11» pogonii locii de casă şi grădină; 

Bile > izlazii: 

4 2 pentru arătură de tâmnă; 

5  pogâne pentru arătură de primă-vară; 

4 > feneţă, -
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Pentru ț&rraniă de la podgorie : 

11» pogonii loci de casă și grădină; 
Bi»  izlază; 

3 2 pământii de arătură,; 

3 > fân6ţă. i 

Pentru țărranii de la, munte : 

1/2 pogonit loci de casă şi grădină; 

2 3  izlazii; 

212 >»  “pământă de arătură; 
2 >» pădure 
le >» fântă. 

Astu-felă deputaţii țărranilorii propuncii ca să se ” 

dea fie-căruia ț&rranii 14 pogone la câmpi, 16 po- 

g6ne în localităţile băltâse, 11 pogâne la podgorie 

și 9 pogâne la munte. De bună-semă propunerile 

deputațiloră țărrani erau câtii se pâte de drepte, de 

Gre-ce ei cer6i mai puțini pământii de câtii acor- 

dase Moruzi țerraniloră moldoveni prin urbariu- 
mulii de la 1790. Cu tâte acestea deputaţii proprie- 

tari rămaseră înmărmuriți facă, dicâii dinşii, cu pre- 

tențiunile deputaţilori terrani! 

La 19 Augustii locotenința domnâscă pune ca- 

pătu lucrărilorii comisiunei fără ca acâsta să infăci- 

şeze vre-ună proiectii definitivă. 
Nu trecu multă și invasiunea străină ajutată de 

reacliunea din întru, înmormântă şi de astă-dată 

t6te așteptările nenorociţiloră ţerrani. Erau ursiţi, 
amăriţii, să mai îndure noi şi felurite împilări pînă 
ce să resară şi pentru dânșii s6rele dreptăţii. 
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La 23 Aprilie 1851 uă nouă legiuire Pentru reci- 

procele drepturi şi îndatoriri ale proprietarului şi lu- 

crătorilorii pămentuluă, promulgată sub domnia lui 

Vodă Știrbeii, reguleză din noi relaţiunile dintre 
proprietari și ț&rrani. Ca în totă-da-una espunerea 

de motive arată că «dupe ce prin întocmirile dina- 

«poi sai desființatii felurimea abuzurilorii ce se 

«introduseseră . unulu dupe altul în administrațiu- . 

«nea Valachiei, a cărora sarcină cădea mai cu semă 

«asupra birniciloră plugari şi împedica înaintarea 

«lorit întru tote, mai r&mâne spre asigurarea în 

«totii chipulii a unci petreceni liniștite pentru dânșii, 

" «să se puie nişte obștești temeiuri și asupra relaţiu- 

«nilorit ce urmeză fireşte a fi între ei și între pro- 
«prietari pe ali căroră pământi ei locuiescii și se 

«hrănescti. > 
Şi mai la vale: «de pe leginirile pămentului şi 

«anume dupe $ Î, cap. 6, despărțirea 3 din pra- 

«vila lui Caragia: sătenulu ce locuesce pe moşia 

«altuia, nu se pote socoti de câtit unii chiriași pe 

«acea parte de locii ce primesce, şi banii ce plă- 

«tesce sait munca ce face pe s6ma proprietarului, 

«nu se pote socoti iarăşi de câtu uă chirie din par- 

«tei pentru acesti pământi.» 

Asti-felă dară de la începuti legiuirea din 1851 

trateză pe (&rrani ca pe lucrătorii de fabrici numin- 

du! lucrători ai pământului şi dintruă trăsură de 

condeiu nimicesce tte drepturile lorii declarându'i 

de chiriaşi şi dările lorii către proprietari chirie. Se 

nasce de la sine intrebarea : Cumă se potă numi
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chiriași ț&rranii de vreme ce legile anteriâre nu nu- 

mai că îndatoreză pe proprietari să lase pe sema 

ț&rranilorii două treimi din moșiile loră, dară lotiu- 
de-uădată nu îngăduie pe proprietari să alunge 

pe țărani de pe domenele lori? În toti casulii 

chiriașii dupe cumi i înţelege legiuirea din 1851 

suntu de uă specie nouă, de 6re-ce în regulă gene- 

rală. pe chiriași ii scoţi de pe moşie oră din cusă 

cândi i se împlinesce termenului închirierei. Cestiu- 

nea era alta; a căuta midlâce spre a se despuia 

ț&rranii de tâte drepturile ce aveti de la întemeiarea 

Statului românii asupra pământului. Principiuli a- 

cesta era să se întroducă şi în Regulamentului or- 

ganici, şi lucru era forte firesci de Gre-ce din aceia 

care ati luati parte la elaborarea acelui Regula- 

mentii ai lucrată și la legiurea din 1851. 

„Noua legiuire dă fie-căruia (&rranii 400 stânjini 

pătrați și 300 stânjini la munte pentru casă, curte 

şi grădină. 

La cei cu pateu boul şi uă vacă se dă cinci po- 

gone de izlaziă, socotindu-se uni pogonii de fie-care 

capu de vilă; — lei pogâne de cositură pentru 

hrana pe iarnă a celoră cinci capele de vite; — 

trei pogâne de arătură. 

La cel cu doui boul şi uă vacă, trel pogone de 

izlazi; — uniti pogonu şi 19 prăjini cositură şi trei 

poa6ne «de arălură. 

La cel 'care ai nuimnai uă vacă pentru hrană, unii 

pogonit de izlazu pentru acea vacă; — 15 “prăjini 

de cositură şi trei pog6ne arătură. 
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Venindii la îndatoririle țerraniloră către proprie- 
tară, legiuirea din 1851 îndatoreză pe fie-care ț&r- 

rană ca dreptă chirie pentru pământulu ce primesce 

de la proprietarii să lucreze proprietarului două- 

deci și două dile pe ani, cu patru sai cu două 
vite, dupe numeruli ce va avea. Sătenulii care nu 

are vite și se bucură de pământului hotărită pentru 
sătânulii fără vite, va lucra cele dou&-deci și dou€ 
de dile cu mânile. 

Pe lângă aceste 22 de dile sătenuli va da pro- 
prietarului dijmă, adică : a decea parte din roduliă 
pog6nelori de arătură, și a cincea parte din rodul 

pogonelori de cositură, transportându-le tâte la 

curtea proprietarului. | 
Legiuirea din 1854 specifică ca şi Regulamen- 

tulăi munca ce trebue să facă ţărranulu pentru cele 
22 dile, și anume când va ara, secera, cosi şi căra. 

În cele din urmă acâstă legiuire nu numai că n'a 

adusi nică-uă ușiurare ţ&rraniloră, dară, sub pre- 

testii de a le îmbunătăţi sorta, ei au fosti mai nă- 
păștuiți ca sub Regulamentii. 

Convenţiunea de la Paris din 1851 întru câtă 
privesce pe (&rrani se mărginesce a recomanda să 

se procedă fără întârdiere la revisuirea, legiuirei care 
regulâză raporturile proprietarilori pămentului cu 

cultivatorii, avândii în vedere îmbunătățirea stărei 
țărraniloră. 

Ţerranii trăiră sub regimului legiuirilori vechi 

pînă în anului 1864 cândui se promulgă de către 

domnitorulă Alexandru I6n | legea pentru regula-
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rea proprietății rurale. Acâstă lege începe prin a 

decide că : Sătenii clăcași (pontaşi) suntă şi rtmânii 

deplinii proprietari pe locurile supuse posesiunei (stă- 

pinirei) loră, în întinderea ce se hotărăsce prin legile 

în ființă. 

Articolulă 10 alii aceliași legi glăsuesce astu-felu : 

«Se desființeză uă dată pentru totă-d'a-una şi în 
«totă întinderea României : claca (boeresculiă) , 

«dijma, podvezile, dilele de meremeti, carele de 

«lemne și alte asemenea sarcine, datorite stăpâni- 

«loră de moşii sau în natură sai în bani, unele şi 

«altele stabilite prin legi, hrisove, sati învoeli per- 

«petue ori timporale.» 

Articoluli 11 decide: «Dreptă clacă, dijmă şi 

«cele-alte sarcine desființate prin decretulă de facă, 

«se va da stăpinilorit de moșii, uă dată pentru totii- 

«d'a-una uă despăgubire dupe cumi se reguleză la 

«capitolulu III. 

Întruni cuventi se hotărăsce că sătenii rămână 

depliriu proprietari; că se desființeză dijma, claca. 

și alte sarcine, şi în fine că se acordă proprietari- 

loră despăgubire pentru dijmă, clacă și cele-alile 
sarcine. 

Dupe vecuri de sulerințe îndurate cu atâta răb- 

dare de către țărrani, legea din 1864 X face proprie- 

tari. Faptul este mare și unicii in istoria economică 

a țerrei. Generaţiunile presente și viitore datorescă 

uă eternă recunoscință mărinimosulu) şi patriotului 
domnitorii care a scăpată de robia clăcil și a dijmel! 

trei pătrimi din populaţiunea României. 
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Dupe cinci-spre-dece ani de la punerea în lucrare 

a legii rurale, arii fi de mare interest să se studieze 

resultatele ce a produsi în privinţa stării țărranilorii. 

Din nenorocire aceste resultate nu corespundă cu 

aşteptările autorilorii legii. În nenumărate localități 

(&rranii și-au înstreinată, contra legii, pământulii ce 

li sa datii. Corpurile legiuitâre îngrijate. cu drepti 

cuvântii, de uă asemenea stare de lucruri aii votati 

uă lege în sesiunea anului 1879 prin care se anu- 

leză ori-ce înstrăinare de pământu făcută pină a- 

stă-di. Legea este bună, însă nu este de ajunsi. Noi 

caută să studiemă causele care ai pututi face 

pe t&rrani să se deslipâscă cu atâta înlesnire de 

proprietăţile lorii, şi uă dată ce le vomii descoperi 

să ne punemu tote silințele pentru a le înlătura. 

Nu trebue să ne scape din vedere că temelia ţărrii 

suntii ț&rranii proprietari, ț&rranii înamoraţi de pă- 

meântul loră. În interesuli Statului Români sun- 

temi datori a desvolta. acesti simţimântii acolo 

unde nu există.



    

VI 

Agricultura.—Ochire economică.— Întinderea teritoriului cultivată. — 

Intinderea proprietăţii.—Improprietărirea ţărraniloră dupe legea din 

1864.—Valdrea venală și valorea locativă a pământului. 

In timpia de secoli agricultura a fostii espresiunea 

cea mai înaltă a culturei economice a popârelori. 

Civilisaţiunea actuală îi datoresce esistența sa. 

Cultura pământului şi economia viteloră a făcută 

să dispară viaţa nomadă; au adunatii 6menii, au 

formată comuna. 

Strămoșii noştri, ca și tote poporele din vechime, 

onoraii agricultura mal pre susi de ori-ce ramură 

de activitate. Nol românii, descendenţi at poporului 

rege, ami fosti şi suntemu pînă astădi ună poporii 

de agricultori. Disposiţiunile n6stre înăscute pentru 

cultura pământului suntu atât de înrădăcinale în 

câtu cu toti progresulă timpului, totuși țerranulu 

consideră că nu pote să 'Şi înzestreze copii! mal bine 

de câtă ținândui la cârnele plugului şi la îngrijirea 

viteloră. 

'Țerranulu nostru datoresce agriculturei nu numa! 

Starea sa materială dară esistența sa şi calitățile 

cele mal pretiâse ale unul bună cetăţenii, adică spi- 
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ritulii de ordine si de prevedere, vigorea corporală ȘI 
intelectuală, judecata sănătosă, si mai pre sustii de 
tâte iubirea de patriă. Nu se pote nega că în 
urma atâtori transformaţiuni prin care a trecuti Ro- 
mânia; după atâtea năvăliri barbare, cara mai de 
care cotropitore și esterminătâre ; după atâtea asu- 
priri și nevoi îndurate în timpi de secoli d n partea 
străiniloră, dacă ne-a mai remasu datine și mora- 
vuri; dacă s'aii mai păstrată tradiţiunile strămoșescă; 
dacă mai avemiă limbă și naţionalitate; într'ună cu- 
vântu dacă mai suntemii români, datorimiu tote a- 
cestea acelei neînvinsă si tenace pînă la îndărătnicie 
populațiune rurală; acelorii viguroși luptători ţărani. 
care în toți timpii și la tote epocele n'aă încetatii uă 
singură di de a purta cândi arma pentru apărarea 
patriei, cândi cârnele plugului pentru a feconda 
pământului. 

Astădi cândă începe a se descepta între români 
spiritulă industriali; cândă interesele nstre ne co- 

mandă ca pe lângă cultura pământului să ne apli- 

cămă și la meserii, caută să ne pătrundemiă că faţă 

cu condiţiunile în care ne aflămă, industria nu se 
va întemeia de câtii cândi agricultura nalională va 

fi prosperă; că economia țărrei va fi temeinică numai 

atunci cândi între agricultura cu care ne îndelet- 

nicimă de cându ami fosti aduși în basinulă Du- 

năril, și industria care de abia începe, va esista cea 

“mal strânsă legătură, cea mai de aprâpe solidari- 

tate. | 
Astă-felii dară interesele presente ca și cele vii-
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tre, ne îndatârză a ne pune tâte puterile pentru 

a. desvolta agricultura, singură basă temeinică a 

prosperității n6stre economice. 

Imprejurări, sciute de toți care cunoscii istoria 

țărrei nostre, au contribuiti ca agricultura română 

să rămâie înapoi în comparațiune cu agricultura al- 

torii țerrei înaintate. Cererile din afară ne-au îndem- 

natiă de câți-va ani înc6că să întindemii sem&năturile 

și să introducemă câte-va instrumente şi mașini 

perfecționate; însă totii ce ami făcutii departe de a 

fi unii progresă în înțelesuli ce se dă acestui cuvântia 

în agricultura modernă, este ună pasii înapoi. Ca 

să semănămă mai multă ne-amii depărtatii de ve- 

chiulit sistemii de cultură practicatii în țârră, cul- 

tura păstorală micstă, adică uă combinaţiune 

culturală folosit6re atâiii pentru păstrarea fertilităţii 

pământului, câtă și pentru producţiunea plantelori 

și a animalelorii, și ami acoperiti mal t6tă supra- 

fața cullivabilă cu cereale. Cerându-ni-se grâu și - 

porumbiu din afară noi, fără să mal cruţămă pă- 

mântulă, ami sem&natu aceste cereale pină ce 

țârrinele obosite s'au sleitii. In multe localităţi ale 

ț&rrei consecințele acestui sistemii de cultură se 

traducii prin scăderea producţiunel, prin perderea 

cualităţii grâulii, și ceea ce este mai tristi, prin îm- 

puținarea într'uă proporţiune de uă treime a viteloria. 

Producţiune mal mică; cualitate inferiră; împuţi- 

narea vitelori, acestea suntu resultatele sleitorulu 

sistemu de cultură practicatu cu atâta învierșunare 

de câți-va an) încâci, Dacă sa găsitu câți-va Gmeni 
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care și-a permis să atragă băgarea de s6mă asu- 

pra acestei culturi derăpănătâre, şi aii arătati calea 

ce ari trebui să se urmeze în practica n6stră agri- 

colă, arendașii aă surisu și proprietarii i au aprobatu. 

Nenorocire însă că faptele vinu astădi să le dea 
dreptate. - | 

Starea actuală a agriculturei n6stre nu mai co- 

_respunde. cu progresului ce a făcută acâstă sciință. 

Aceia care aii.visitati cele două din urmă Esposi- 

țiuni universale, au putută constata câtu suntemi 

de inferiori prin cualitatea producteloră și a mași- 

niloră facă cu ţărrile înaintate. Lăsându la uă parte 

staturil: cele bătrâne ale Europei, este. de ajunsă 

a studia starea agriculturei în Staturile-Unite ale 

Americei pentru a se convinge la ce resultate pote 

să ajungă uă terră când unesce sciința. cu capitalulu. 

Acestă țerră care la începutului vâcului de abia avea 

uă populaţiune de 5 miliâne, are astădi peste 40 

milione locuitori. Esploataţiunea pământului se în- 

„tindea în 1870 pe 220 miline pogone. Fermele 

represintau uă valdre de 46 miliarde lei și materia- 

lulă agricolă valora 1 miliardu 685 mili6ne. Statu- 

vile-Unte produceau 90 miliâne kile cereale, aprope 

100 milisne ocale bumbaci şi peste 100 milisne 

ocale lutuni. 

Animalele doinestice din tâtă Uniunea americană 

valorau la 1870 suma de 7 miliarde 625 milione; 

iară productele agricole peste 10 miliarde lei. 

Desvoltarea economică a Staturiloră-Unite este 

unică în analele omenirei ; şi cu tote aceste ameri-
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canii ca 6meni practici în loci să se îngânfeze, lu- 

ceeză cu uă perseverinţă nepomenită pentru sporirea 

avuţiei naţionale. 

Amu luati de esemplu Staturile-Unite și mulți ne 

vor dice că nu pote fi comparațiune între americani 

Și Nol. Așa este, recunscemii că din nefericire ne 

suntu superiori întru câtu privesce spiritul de în- 

teeprindere. Să mai citămă ună esemplu; pâte că 

acesta ne va convige că şi noi, cu tâle împrejurările 

care ne-ati apăsatu, lotuşi amu pulea să ne îmbăr- 

bățima astădi cându sunlemiă lăsați în pace; voimil 

să vorbiinia de coloniile englese din Australia. Acumi 

uă sută de ani Australia era necunosculă; acestă 

(ârră locuită de uă populațiuue de canibali, era unt 

“loci de deportaliune pentru cei mai periculoși cri- 

minali, nu mai departe de câtă 35 ani. Astădi, cu 

ajutorulu colonilorii laboriosi continentul austra- 

lianu a deveniti uă colonie din cele mai avute. 

Populațiunea în timpii de 10 ani a ajunsi de la 

1,166,000 locuitori la 1.917.000 ; a sporiti prin ur- 

mare în proporțiunea nepomenilă de 64.3 la 100. A- 

- gricultura sa desvoltatii în acelâși proporțiuni ca în 

Staturile-Unite. Grâuli ocupă anualii 1,200,000 poz. 

Și produce, anii de mijlociu. 1,125,000 kile. Economia 

viteloră sa desvoltată întrunu modă surprindt- 
toru. Aslădi Australia posedeză 51.650,000oi meri- 

nosi ; esporteză peste 183.700,000 livre lână, va- 

lorându 450 miliâne lei. Afară de oi Australia mai 

posedă 814,700 car, 4.914.000 vite cornule și 
132,000 porel. 
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Pentru ca lectorulu să potă face comparațiunea îă, 
vomi aminti că România produce ani de mijlocu pe- 

ste 2 miline kile grâu, posedeză d'abia 4,786,217 oi; 

esporteză lână pentru aprope 7 mili6ne lei, și totă 

comerciulu nostru de esportațiune de abia se urcă 

la 178 de milione lei, adică nici la jumătate din 

suma ce agricultorii australiani tragi numai din 

esportaţiunea lânei. 
Aceste cifre ai logica loră ; lăsămii pe lectori să 

mediteze asupră-le. 

In Europa ami putea cita țărri ca Bohemia, 
Moravia, parte din Belgia, unde agricultura a trans- 

formatu nisipurile cele mai sterpe în locuri de cul- 

tură de ântâia cualitate ; ni se pare însă de prisosi a 
mai stărui în a învedera câtă suntemii de înapoi în 

comparațiune cu alte staturi. Acesta trebuesce să 

ne îmbărbăteze și mai multi; să ne facă a ne îndeci 

silințele pentru ca în câți se va putea mai puțini 

timpă să putemă câștiga timpului perduti. 

Pentru a îmbunătăţi agricultura n6stră nu vedem 

alte midlâce de câtă acelea ce sai întrebuințatii în 

condițiuni analoge în alte țărri. Inainte de tote pro- 

prietarii mari să se consacreze pe deplini îmbună- 

tățiriloru agricole. Uă mare parte din teritoriult 

Romăniei este în posesiunea lor. și datorescu atătit 

-t&rrei câtă şi intereselorii proprii. ca să dea esem- 

plulă după cumă lu-ai dată confrații lori din l6te 

ț&rrile înaintate. A cere pământului unu venită a- 

nuală și a nu sacrifica nici unu bani pentru al 

îmbunătăţi, este unii fapti de ingratitudine către
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muma, nosiră a tutuloră. A strânge veniturile şi a 
Je cheltui în orașe sai în ț&rri streine, este a lucra 
de bună voie la ruina proprie și la vătămarea in- 
tereselorii generale. 

Propășirea învețământului profesionalu ali agri- 
culturei de tote gradele, este uni ali douilea midloci 
a căruia eficacitate este unanimă recunoscută în 
tâte ţ&rrile luminate. Este neapăratii ca aceia care se 
aplică la profesiunea de agricultori. să afle stabili- 
mente unde să învețe acestă profesiune. A trecuti 
timpulii cându era de ajunsi pentru a fi arendașii 
ca să aibă cine-va cu ce plăti câștiurile și de aci 
înainte a conta ca drepti capitală numai pe munca 
ț&rranilori. Și uă dovadă pipăită despre acâsta este 
că maj toți arendaşii se plângu că nu le mai mergi 
afacerile după dorință; şi cu tâte acestea t&rranuli 
totuși continuă a lucra și mai multi ca în trecuti. 

Incuragiarea agriculturei prin tâte midlâcele de 

care dispune guvernul în sfera sa de activitate, este 

vă garanţie neapărată pentru prosperitatea acestei 

industrii. Staturi a cărora agricultură a făcută deja 

progresuri însemnate, precumii suntu Anglia, Fran- 

cia, Germania. Belgia. și totu găsescă că nu se pote 

lăsa psogresulu agricoli numai îu sarcina inițiativei 

individuale. Englitera, cu totă agricultura sa perfec- 

tionată. cheltuesce sume însemnate pentru espo- 

sițiunile agricole şi pentru încuragiarea tutulori 

îmbunătăţiriloru privitâre la agricultură. Cândă a 

fosti demonstrată necesitatea «lrenării și a iriga liu- 

nei pământului. guvernulă britanică sa pusi în   
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fruntea mișcarii. Francia cheltuesce mili6ne nu 

numai pentru esposiţiuni, dară pentru întreținerea 

stabilimenteloră care produci rase de vite perlec- 

ționate. 

Creditulă agricolă, înlesnivea de a se împrumuta 

cu procente moderate şi pe termene mai lungi. este 

una din acele instituțiuni de care nu p6te fi lipsită 

agricultura. Tote ţărrile din Europa datoresci uă 

parte însemnată din progresulii ce a realisatu agri- 

cultura. instituțiunilorii de credit. Scoţia, uă țerră 

de stânci si sterpă pină acumi una sută ani. dato- 

resce bănciloră s6le prosperitatea. actuală a agricul- 

turei. | 

Inmulţirea căilorii de comunicaţiune vicinală şi 

a căilorii judeţiane și naţionale, cumi și construc- 

țiunea de canaluri, sunt lucrări care, în toţi timpii 

şi la tote nemurile. ai fosti considerate între cele 

dântâiă îmbunătățiri ce reclamă agricultura. 

In fine. pentru a încheia îri puţine cuvinte, hotă- 

rirea nestrămutată din partea n6stră a tutulori: 

guvernii şi particulari. de a pune (te puterile de 

care dispunemit în serviciulă ameliorațiunilorii agri- 

cole. Numai asti-felu agricultura română va putea 

produce cec ce suntemii în drepti: să așteptămi de 

la uă țârră atâtui de generosi înzestrată de natură 

numai astii-felă economia generală a ţărrei se va 

desvolta în raportă cu condiţiunile atâti de priin- 

ci6se în care se află țerra n6stră: în fine, numai cu 

condițiunea acesta putem spera să vedemiă și indu- 

stria împlantându-se în România. 
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Agricultura nâstră se esercilâză pe uă întindere 

„care trece de 12 miline pogâne. Ani de midlocă 

acestă suprafață se imparte între diferitele culturi 

in modulii următorii : 

Pămentuii arate. . 4.442.924 pogone 

(irădini de leguini şi pomi. .  BU8.477  » 
Fânete. ........... 1,8948,775 >» 

Păsciuni să imasuri . ... 5,845,135 > 

Vi. 191,307» 

Întinderea destinată pentru culturile de mai susi 

se schimbă pe toti anulu; parte din păsciuni. și 

“chiari din fenete se ară; grădinile de legume se în- 

tindă; se planteză din noi; păduri se desțelineză 

şi pământului se pune în cultură. 

Afară de suprafața supusă culturei esista acumit 

câți-va ani 4,092,947 pog. păduri și 7,574,336 pog. 

locuri necultivate compuse din munti, bălti, locuri 

ripose, drumuri, ocâlele comunelori şi altele. 

Inainte de aplicarea legii rurale din 186. pro- 

prictatea teritorială era mai concentrată de cât 

astă-i. Cu tâte că moșneni în România de din- 

câce de Milcovi şi răzeşii în Moldova posedai a- 

prâpe 3 mili6ne pogâne pământiă. totuși proprietatea 

mare predomnea. In urma improprietărirei t&rrani- 

lorit, numerulă proprietarilorir mici înmultindu-se, 

proprietatea. mică sa inlinsia în atât că a deveniti 

mai atâtu de inportantă ca proprietatea mare și 

cea. midlocie. Acestă siluaţiune economică a pro- 

prietăţii este cea mai favorabilă atâtă pentru inte- 

resele polilice câtu şi pentru cele sociale.  
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Intinderea proprietățilori este variabilă ; suntă 

moșii a cărora suprafaţă trece peste 20,000 pogâne 

şi proprietăți mică care nu trecă peste 3 pog6ne. 

Intru cât privesce proprietatea mare credemu că 

se pote admite 1000 pină la 3000 pogone ca întin- 

dere midlocie; iar pentru proprietatea medie de la 

50 pînă lă 250 pogone. Fic-care întelege că aceste 

cilre variază după județe. la munte proprietăţile 

fiind mai mică ca la câmpie. 

Pină în anul 1864 (&rranii erai supuși după le- 

giuirile vechi la clacă și dijmă, în schimbulit cărora 

se bucurat de pământulii trebuinciosă atâtă pentru - 

arătură câtă şi pentru întreţinerea vitelori. Prin 

decretulii din 14 Augusti 1864 aii fosti împroprie- 

tăriți prin rescumpărea clacei, dijmei și alte însăr- 

cinări ce aveai către proprietară. După cuprinderea 

acestui decretii s'a dati ț&rvanilorit pământi în pro- 

porțiunile urnătore, în județele de dincâci de Mil- 
covii : sătenului cu pateu boui și uă vacă, unti-spre- 

dece pogone ; celui cu doui boui și uă vacă. șepte 

pog6ne, nou&-spre-dece prăjini; celui cu uă vacă 

sau toporaşiu, patru pogâne și cincă-spre-dece pră- 

jină. In județele de dincolo de Milcovi sa dată : 

sătenului cu patru boui și uă vacă. cinci fălci, patru- 

deci prăjini ; celui cu doui boui şi uă vacă, patru 

fălci ; celui cu nă vacă sau pălmaşiu, două fălci pa- 

teu-deci prăjini. In județele de peste Prută țăranii 

ai priinitii : celă cu patru boui şi uă vacă, şese 

falcă şi trei-deci prăjini; celti cu «doui boui şi uă vacă,
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patru fălcă şi trei-decă prăjini; celii cu uă vacă sau 

pălmaşi, dou€ fălci şi șepte-deci prăjini. 

Pentru casă şi grădină sa datu fie-căruia săteni, " 

în judeţele de dincâci de Milcovii, pateu sute stân- 
jeni pătrați la câmpi şi trei sute la munte ; în jude- 

țele de dincolo de Milcovii, dece prăjini fălcescă ; în 

județele de peste Prutii, dece prăjini fălcescă pentru 

pălmaşiu ; unii-spre-dece prăjini pentru locuitoruliă 

cu doui boui ; dou&-spre-qece prăjini pentru locuito- 

rulii cu patru boui. 

- Rescumpărarea. clacei, a dijmei şi celoru-alte sar- 

cină, desființate prin decretulă din 14 Augustă, saă 

decisti a se lace întrună termenii de î5 ani, plă- 

tindii sătenii în fie-care ani pentru dobândă și 

amortismentii : celui cu patru boui și uă vacă. Iei 

vechi 133; celu cu doui boui și uă vacă, lei 109 

parale „24; celii cu mânele și cu uă vacă, lci 7] 

par. 20. Sătânulu din satele de munte de peste Mil- 

covii, a fosti îndatoratii să plătescă pe fic-care ani: 

celii cu patru boui și uă vacă. lei 94% par. 10; celi 

cu doui boui și uă vacă, lei 73 par. 2; celă cu mâ- 

nele și uă vacă, lei 51 par. 36. 

Calculându-se câtu se cuvine să plătescă fie-care 

sătenii în totală, după categoria din care face parte, 

decretulă a specificati că proprietarii de moșii vorii 

avea a priimi în toti : pentru sarcina sătânului ce 

are pămeântu pentru patru boui şi uă vacă, lei 1521, 

par. 10; pentru a celui cu doui boul și uă vacă, 

lei 1148, parale 20; pentru a celui cu mânele şi uă va- 

că lei 816. Pentru sătenuli din satele de munte de  
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peste Viilcovia, despăgubirea este : pentru cel cu pa- 

tru boui şi uă vacă, lei 1076; pentru celui cu doui 

boui şi uă vacă lei 834, parale L!/; pentru celă cu 

mânele și uă vacă, lei 592. parale 2.(1) 

Pe aceste base sa împroprietăritu la 1564 în 

t6tă Romănia 406,898 familii săteni pe uă supra- 

față de 2,993,014 pogâne, 3 prăjini şi 38 ?/+ stân- 

jini, sau în cifre rotunde pe trei miliâne de pogâne. 

adică pe a opta parte din intinderea totală a ţerrei. 

Acâstă suprafaţă sa impărțită, după categorii, în 

proporțiunile următbre : 

A. ROMÂNIA DE DINCOACI DE MILCOVU 

Săteni cu patru boui, 64,592. împroprietăriți pe 

688,356 pogâne, 16 prăjini şi 34 %A4 stânjini. 

Săteni cu doui boui, 138,746, împroprietăriți pe 

1,022,700 pog6ne, 12 prăjini şi 41 ?/+ stânjini. 

Săteni cu braţele, 76,342, împroprietăriți pe în- 
tindere de 326,789 pog. 14 prăjini și 35 2/4 stânjini. 

Preste totii 279,684 săteni. împroprietăriți pe în- 

tindere de 2,037,846 pog. 20 prăjini și 3 24 stânjini. 

B. ROMÂNIA DE DINCOLO DE MILCOVU 

Săteni cu patru boui, 7,516. împroprietăriți pe 

întindere de 41.413 fălci, 45 prăjini. 

Săteni cu «dloui boui, 61,045, împroprietăriți pe 

intindere de 244,073 fălci, 31 prăjini şi 20 stânjini. 

(1) Nu este de prisos a aduce aminte că pogonulu din județele de 

dincoci de Milcovă are 1296 stânjini pătraţi; iară falcea de dincolo de 

Milcovă. 2880 stânjini pătraţi. Uă falce este egală cu 2 pogâne, 5 pră- 

Jin! şi 18 stânjini.
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Săteni cu braţele, 58,653. împroprietăriți pe în- 

tindere de 144,338 falci, 26 prăjini şi 25 stânjini. 

Preste toti 127,214 săteni, improprietăriţi pe în- 

tindere de 429.825 fălci, 23 prăjini și 17 stânjini, 

sati 955,167 pogâne, 7 prăjini și 30 stânjini. 

Despăgubirea anuală ce plătescu sătenii împroprie- 

tăriți este de 37,766,966 [ei vechi, sai 13,987.765 lei . 

noui. Din acestă sumă plătescă sătenii din jude- 

țele de dincâci de Milcovii 26,783,808 lei vechi sai 

9.919.929 lei noui; iară cci de dincolo de Miicovi 

10.983.158 lei vechi sah lei noui 4.067.836. 

Cu ocasiunea împroprietărirei sătenilorii admini- 

strațiunea a fosti nevoită să facă unit recensimentiă 

pentru a cunâsce numărulii vitelor de jugit ce po- 

sedau tărrănii, căci. după cumi sa văduli, basa 

împroprietărirei a fostă numâ&ruli de vile ce avea, 

fie-care in momentului constatării. Cunoscinţa ace- 

storu dale statistice ni se pare de celii Ina mare 

interest pentru viitori; căci plecândiu «dle aci se va 

pulea constata daca numeruli vitelori «le muncă a 

sporitii sau a descresculii de la 186: inainte. Pen- 

tru acestă sfirşitit. cu (6te că eşimii din cadruli ace- 

stei lucrări, credemii de folosii a extrage din silua- 

liunea publicată în 187% de către Ministeruli 

Finantelor. cifrele relative la numorulu de vile de 

juzi ce posedau în 186: (erranil improprietărili.  
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TABELĂ DE NUMERELU VITELORU DE JUGU CE POSEDAU 
“ ȚERR ANII ÎMPROPRIETĂRIȚI LA 1864 

    
    

  

  

  
      

      

NUMERULU PERRAXILORU CUI 
JUDEȚELE | 

PATRU bBOUI | DOLI BOUL | BRATIELE 

| | 

“| Mehedinţi. .... 1.963 | 11,586. 9,548 | 
(Gorjă .. D521 | D941 624 | 
Vâlcea. ...... 1.84% | ABI7 4895 
Arges ...... 1.498 8,175 i 3,995 
Muscelă. ..... 1,258 4071 |! 2,480 

„Dâmbovila ... - 4,215 Do : 6,094 
Prahova. .....| 6401! GI7 1 R4506 
Buzăă. 4,616 1 4883 1 3,586 
Romnicu-Săratii . 4759 | 4330 i 2,826 
Brăila... 4145 S10 ! 469 

lalomiţa. ..... 1.029 | 3,702 î 1,500 
_ i Iov o... 6,350! 14750 0 4882 

Vlașca. ...... 4.520. 10,792 i 2,873 
Teleormanii. . . . 5,799 i 12,202 4337 
Om... 1.363 1 6,963 ! 3,152 
Romanați. .... . 2.892 i 11,434 i 3,910 

i Doljiă, 3291 | 16.849 | 74.765 
palma... | 1.007 | 8805 | 1,688 
i Bacăă. ...... 1,034 | 5847 |! 7.695 

!Nemiu. ...... 409 | 5445 | 7.934 

! Suceava. ...... 532 5561 | 6.761 i 

„ Dorohoi . .. . . 257; 5.960 : 8,027 

+ Botoșani ..... 117 : 4,920 îi 7.489 
ass, 110: 6307, 5,04% 
Vaslui ...... 126 : 4,559 ! 3,009 

Fălciă. 304 3.910 1 O14776 
Romani. ..... 30 d.U18 1.880 

Tutova ...... 199 2.796 1.813 

Ţecuciă. ..... 81 2.730 2.388 

„Covurluii. .... 1.937 . 2201 295 

:Cahulăi ..... 913 2.186 Gt 

Totală. ... | 72.103 199,791 : 134,995 
|    
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Din aceste cifre resultă că în 1864 t&rranii îm- 

proprietăriți posedau 688.014. houi de jug. dintre 

care 535.860 boui în județele de dincâci de Mil- 

covu şi 152,154 boui în județele de dincolo de 

AMileovi. 

Acumii că cunâscemă num&rulă bouiloră ce po- 

sedau ț&rranii, ni se pare interesantă a pune în ve-: 

derea cetitorului raportulit ce esista la 186: intre 

numsrulă bouilori de jugi aflați în (6tă țera şi a- 

cei posedaţi de ţărranii iinproprietăriți. După datele 

statistice culese la 1860 sc află în -t6tă terra 

1,361.450 boui şi bivoli de jugu (bivoli 10,047). 

Din acestă sumă 784.079 sa constatată în Româ- 

nia de dincâci de Milcovii şi 977.371 in România 

de dincolo de Milcovii. Este probabilui că pină în 

1864 nuimârulti vitelorii, n'a sporitui; ba. din con- 

tră. pote că sa mai micşorată. Astii-felit fiindi. ra- 

- portândiă 'numsrulă vitelorii ce posedat (erranil 

împroprietăriți la suma totală aflătâre în țerră, ve- 

demii că în România de dincâci de Milcovă ț&rraniă 

posedau aprâpe trei pătrimi din totalul viteloră de 

Jugă ; iară țărraniide din colo de Milcovii de abia po- 

sedaii ce-va mai multii de uă pătrime. Acâstă stare 

de inferioritate se pote vedea chiar din simpla ins- 

pecțiune a fabloului de inai susă. În adeveri, pe 

cândii în România «de dincâci de Milcovu nu se allă 

judeţiă, alară de Gorju. unde nuntrulă țerraniloră 

cu patru boui să nu trecă paste 1000 şi în cele inai 

ynulte județe acesti numerii să varieze de la 1000 
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pînă la 7000, în judeţele de dincolo de Milcovii de 
abia în trei se afla mai multi de 1000 țerrani cu 

patru boui, iară în cele-alte numărul lori varia de 

la 30 pînă 'a 300. Prinde pe ori-cine mirarea vădendă 

că în localități agricole ca judeţele Romani să se 

afle de abia 30 ţărrani cu patru boui. în Dorohoiii 

257, în Botoşani 117, în Fălciii 30, adică mat pu- 

țini'ca în judeţului Gorjii, judeţă cu totulii muntosă. 

Dacă ar fi 'lipsită vitele de jugiu la: acea epocă, lu- 

cru sară părea firescă ; însă, relativă cu populațiu- 

nea se afla în judeţele de dincolo de Milcovi mai 

acelaşi numării de vite ca şi în acele de dincâci. 

Esplicaţiunea acestui faptă nu o putemi afla de 

câti în starea de neavere a țărranilorii. Pote că esistă 

şi alte cause; însă, în așteptare ca studii mai întinse 

asupra “acestei materii să ni le facă cunoscute, 

mărginimi a. înregistra resultatele. ce ne dau cieele 

statistice. 

Pentru a încheia acestii capitolii ne rămâne a da 

uă idee despre valorea venală şi valorea localivă a 

pămentului. 

Valdrea venală a pământului variază de la uă lo- 

calitate la alta. In condițiuni de egalitate întru câtă 

privesce cualitatea. împrejurările economice in care 

se află diferitele proprietăţi. contribuesc a face ca 

valârea să fie mai mare sai mai mică. Astă-felă. 

suntu proprietăți în vecinătatea căilori ferate saii 

în apropiere de porturi care se prețuescit cu 150 lei 

pogonulă ; iară altele care suntă isolate nu treci
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peste 70 le. De aceea ținând în sâmă deosebitele 

circumstanțe , credemă că se pâte admite citea de 

100 lei ca preț medii alu unui pogonu de pă- 

mânti. Caleulândi pe acestă basă. pământului Ro- 

mâniei ari represinta unu capitală de aprope dou 

miliarde și jumătate lei. 

Valorea locativă variază asemenea după locali- 

tăi. Sunt moșii a cărora arendă revine la 15 lei 

pogonulă ; şi altele care nu treci peste trei şi palru 

lei. Gândimni că cifra de ş6se lei pogonulu sarii pu- 

tea. lua ca medie. 

Este de observati că valorea venală a pămentu- 

lui sa vreatii întrunit modă fârte simțilorii de 40 ani 

încâci. Moşii care valorau la acea epocă 30 ei 

pogonulii se vândi astădi cu 120 pînă la 150 lei. 

Inmulţirea populaţiunci, înlesnirea comunicațiuni- 

lori. introducerea amelioraţiunilorii agricole. vorii 

contribui ca preluli să se urce progresivi pînă va 

ajunge ca în Francia și alte (&ri unde pogonulu se 

vinde, terminu medii, cu 800 Lei. 

Venitulu fondiari sporindii treplatii. este intere- 

santii a cunâsce la ce sumă se urca în anul 1861. 

epocă cândi oficiuli statisticii a publicati în acestă 

privință uă lucrare pre câtu s sa pululii de temel- 

nică. însă numai pentru România de dineâci de 

Milcovii. Venitulă totalu alu acestei părti a terei 

se urca în epoca aceea la 55.65f.806 lei nuoi 

pentru 10.653.300 pog6ne ceea ce dă d lei de 

pogonil.  
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În aceeași epocă țerranii cultivau 4,330,568 po- 
g6ne, compuse din vii, grădini semănături, fenețe 
și pasciune. Venitulă totală ali acestui pămentă 
a fostă prețuitii 34,020,025 lei,-ceea ce dă aprâpe 
8 lei venită pentru ună pogoni. 

 



  

VII    
Sistemele de cultură. — Sistemele de cultură care esistă în România. 

— asolameniele şi rotațiunile — Repărţirea culturiloră. — Produc- 

țiunea medie a planteloră cultivate. — Productulă brută ală agri- 

culturei române. — Puterile lucrătore în asricultură. 

Sistemul de cultură practicatu într'uă localitate 

resultă din conditiunile climatice şi telurice cum 

"şi din cerințele: economice și gradulu de civilisa- 

tiune ali populatiunei. Cu același gradu de civilisa- 

(iune, sistemele de cultură variază în aceeași țerră 

„după împrejurările locale. Agricultorulii de la câm- 

pie nu pâte imita pe celui din coline. precumi și 

acesta nu pâte practica ca celui de la munte. Acc- 

sta fiindu admisi, vomit cănta a schita sisteinele 

de cultură practicate în (era nostră, și totă-de-uădată 

a arăta în tecestu amelioratiunile ce credeinii că 

sari putea introduce în acestă parte de căpetenie 

a agriculturei române. 

Considerate din punctul de vedere generalii, t6te 

sistemele de cultură practicate în România apartinia 

sistemulul estensivii. sistemă care consistă în a cul- 

liva cu midlâce restrânse, cu capitală de esploata- 

iune forte redusii. Acesti sistem este resultatulii
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condițiunilorii economice în care sa aflati țerra 

pină astă-di. În adeveri. cu ună teritoriu agricoli 

forte înlinsii; cu populaţiunea mică în raporiă cu 

întinderea ; cu capitaluri puţine ; cu lipsă de căi de 

comunicație pînă mai în anii trecuţi; cu relațiuni 

comerciale mărginite. cu asemenea condițiuni si- 

stemulă intensivă nu se putea stabili. | 

“ Întruni mod specială se deosibesci în LOlă 

(6rra mai multe sisteme .de cultură. Celui mai pri- 

mitivii esțe sisiemulii foresticrii care domineză es- 

clusivu în tolii munţii şi în acele localiiăți unde ces- 

ploataliunea pădurilori și esploataţiunea a câtor-va 

industrii forestiere oferesci mai multe folse. În 

Carpati acesti sislemu este impusit prin topografia 

locului şi prin natura climei; la câmpie, din con- 

iră, clima şi pământulă ari permite să se cultiveze 

cu plante agricole locurile; pădurite: însă, întinde- 

rea pământului pe de uă parte, iară pe de alta lo- 

l5sele ce aduce esploatațiunea pădurilori pentru 

-lemme-:de arsă și pentru construcțiune, se vede că 

este mai profitabilă pentru proprietari. Cu tâte a- 

cestea de câţi-va ani pasiunea de a da câtii se pote 

mai mare întindere culturei şi sărăcirea locuriloră . 

cultivate, ai contribuită să se scâţă forte mari în- 

tinderi de păduri. În acesta. ca şi în ori-care altă 

întreprindere omenâscă. abusulu cste în totu- 

dauna vătămătorii. Noi credemii că ami mersă 

prea departe cu desființarea păduriloră, şi deja 

suntemu pedepsiţi pentru acestă procedare ne- 

chibzuită. Suntă terenuri a cărorăi composiţiune
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chimică şi situaţiune ne impune conservarea, pădu- 

rilorii. Suntii asemenea posițiuii economice care 

ne comandă a păstra pădurile pentru că esploata- 

țiunea lori este relativii mai folositore de câtă cul- 

„tura plantelori agricole. A tăia pădurile și secte 

- Dutarugile după costişurile din vecinătatea munti- 

lori, este a se expune de bună-voie la perderea 

proprietăţii şi a contribui la sporirea inundaţiuni- 

lori care pustiescu câmpiile. 

Alături cu sistemulti forestieri esistă pe vârfurile 

și pe pâlele mumţilori noştri sistemul păstorală, 

sistemu care consistă în esploatarea păsciuniloră 

prin crescerea și întreținerea vitelorii. Natura locu- 

lui și a climei faci ca acesti sistemi să fie unicul 

ce se pote practica pe. golurile munţilorii. În a- 

devârii. dacă vomă lua de esemplu județulii Pra- 

nova. vomit vedea că de la Lespedi în susii nici uă 

plantă nu mai reuzesce ; prin urmare locuitorii 

suniu nevoiti a. cozi leneţele pentru iarnă sia în- 

teeține vitele în munti peste) cară. Acesta este si- 

stemula de cultură celi mai simplu din câte esistă 

în (erra nostră. 

Acelasă sistemii de cultură se practiceză pe în- 

tinsa câmpie a Bărăganului. mule vitele pascii pe 

suhaturi de cumii dă iarba şi pină «dă zăpada. Multe 

din frumosele coline ale Moldovei suntu asemeni 

consacrate pentru păsciunea vitelorii. 

Alu treilea sistemu , sistemuli păstorali-mixtu, 

se practicâză pe uă mare întindere a țerrei. Carac- 

terulu său este de a cultiva alternativi pămentulu 

8  
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cu cereale și apoi ali lăsa câţi-va ani ca izlază scu 

imașiii. În lipsă de altii sistemă amelioratorii, siste- 

multi păstorali-mixtii este singurulă prin care se 

mai păstrză și se mai împrospăteză puterea şi fer- 

tilitatea pământului. Resultatele bonificătâre ce pro- 

duce arii fi mai însemnate cândi în locii de a lăsa 

miriștile ca să crâscă iarba de la sine, sari semena 

în cea, din urmă cereală cultivată semințe de plante 

de fenâță. Cu modul acesta arii câștiga vitele şi în 

aceiași limpi fertilitatea pământului. 

Sistemuliă cereali pură, care consistă în a cul- 

tiva mai neprecurmati pământulu cu grâne, a în- 

ceputii a se practica pe uă întindere mare numai 

de veri-uă dou&-deci ani în coce. Lăcomia de a se- 

m&na câlii se pote mai muliii grâu a lăculu pe a- 

gricultori să piardă din vedere că prin acestă si- 

stemii de cultură se murdărescii şi se sărăcesciul țer- 

rinile. Cu ideea că pământul nostru este bogatii 

sa abusatii în unele localităţi atâtii de multă de 

cultura cereală. că terenurile reputate cele mai fer- 

tile aă ajunsi să producă grâu puțină şi uşorii la 

bobă: ca insectele să atace semenălurile de tomnă 

şi de primăvară şi să le facă să piară. 

Acestă sistemu este aplicati mai cu semă de 

către arendatorii din întinsele şi mănosele câmpii 

ale Dunării. precumii sunt cele din județele Te- 

leormanu. Vlaşca, Romanați și altele. 
Scimi că producliunea cerealelori eşte astă-di 

basa fondamentală a Economiei n6stre rurale ; 

însă, pentru a produce cereale nu este nevoie să
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se sărăcâscă țerrinile, să se sconteze viitorul pen- 

tru a mulțumi trebuinţele presentului. Putemii a- 
junge la același scopi; putemi dobândi rezultate 

mai favorabile, ameliorându în același timpi pă- 

mântulă, practicândi uni sistemit de culiură mai 

rațional: Sciinţa și practica agriculturei moderne 

au dovedită că chiarii vechiului sistemu romanu, 

care consista în a semăna grâu unii anii și a lăsa 

pământului să se odihnescă anulit următori, este 

vițiosu și aplicarea sa face ca cu timpulu grâul să 

producă pulini; apoi dacă acesti sistemu este. vi- 

țiosă, cumii trebuie să numinit sistemul urmati 

la noi. Este recunosculii că cerealele sărăcescit pă- 

mântulii: acesti faptă posilivit a scăpatii din ve- 

derea agricultorilor nostri. căcă numai astii-feli ne 

putemi esplica stăruința în sistemul atât de de- 

răpănători ce se practiceză. 

Întee câmpiile Dunării și regiunea munțţilorii în- 

floresce în fie-care ani mai multi sistemulă de 

cultură arbustivii. Acestă sistemă este represintală 

ja noi prin cullura vici şi a pometurilorit. uă trembă 

de culturi care încinge (ârra de la unii capilit la al- 

iuli. Cultura arbustivă pre câtă este de pitorescă 

pre atât este de folositore. Națiuni înaintate în-agri- 

cultură tragi folsse însemnate din esploatațiunea 

pomilorii. În câtă despre vii, esemplulu Franciei. 

Halici, Spaniei. Austriei este de ajunsă pentru a ne 

încredința despre bogăţia acestei produrliuni. Agri- 

cultorii români în interesulii proprii datorescii uă 

particulară solicitudine acestui sistem de: cultură.  
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Să nu cruțe nică unii sacrifiiciă pentru a perfec- 

ționa uă cultură plină de viitori pentru (6ira n6- 

stră, uă cultură care a înavuţitii atâtea localități 

din Europa. 

Acestea suntu sistemele de cultură ce ami pu- 

„tată constata în țâra nostră. În câţi despre aso- 

lamentele practicate, două suntu mai r&spândite : 

asolamentuliu trienali și asolamentuli bienalii. Celi 

dWântâii compusi din jaceră (ogori), grâu, po- 

rumbii, este celii mai răspândită. Obicinuitu țerri- 

nile se împartă în trei tarlale; întruna se semenă 

porumbii, în alta grâiă și a treia se lasă sterpă și se 

ară pe vară pentru grâu. Porumbiștele se lasă o- 

gorii, iară miriştile se punii cu porumbi și în multe 

localități cu orqi sai cu ovădii ori cu meiă. De la. 

introducerea. rapiței. porumbului este adesea înlo- 

cuitii de către agricultorii cei mari cu acâstă plantă 

și în casulu acesta asolamentulu coprinde -jaceră, 

rapiță, grâu. 

Când este tâmna lungă în multe localități se 

s6mănă grâu după porumbiu: înte'altele se obici- 

nuesce a se semăna rapiță în porumbi când se 

prăşesce a doua oră. 

Ori-care art fi combinațiunea acestui asola- 

mentă, este învederată că sărăcesce și murdăresce 

pămentulu. Rapita. porumbutii şi grâulu sunlii 

plante care absorbit mai t6tă hrana lori din pă- 

“mântă. În lipsă de gunoiă care să restiluiască  pă- 

mentulul elementele ce perde în fie-care anu, re- 

sultă că pe ant ce trece cultura ndstră lu sără-
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cesce. Și fiind-că interesele n6stre ne comandă ca 

nu numai să nu ne sărăcim moşiile, dară să le îm- 

bunătăţimi, caută ca sai să începemi a gunoi pă- 

mântuli cu gunoiii de vite ori cu plante îngropate 

verdi, sati să schimbămii sistemul de cultură a- 

doptândă cultura păstorală-mitxă perfecționată. 

Asolamentuli bienali compusi din porumbu și 

ordii saii ovădi ori grâii de primă-vară; sai din 

jaceră şi grâu, este mai puţinii respânditii ca celii 

teienală. Cu (6te aceste se află multe domenii în- 

linse unde rotațiunea jaceră, grâu, este practicată 

fără întrerupere. 

În localităţile din vecinătatea munțiloră unde nu 

se cultiveză grâă, se semănă porumbi după po- 

rumbiă fără întrerupere. Acestă cultură sărăcindu 

pământului, muntenii gunoicscii din cândii în cândiă, 

şi pe alocurea fiindu-că nu ai îndestulii băligari, 

se mărginesci! a pune gunoiii numai în cuiburile 

cu porumbiă. 

Se mai practiceză la noi unii asolamentit ruină- 

oră care nu este proprii, singurulă sistemit care 

de bună sâmă stârce tstă avuţia pământului: 

cestii asolamentii consistă în a cultiva cinci şi 

chiarii câte dece ani de a rendulu grâu pe acelaşi 

locui, fără a lăsa pământului să resufle. De abia sa 

rădicatui clăile de pe câmpii şi, dacă timpulu per- 

mile. se întorci miriştile; în septembre se ară din 

noi şi se scmenă cu grâu. Intervalulii de la seceratii 

şi pînă la semnată este atât de mică că miriştile 

nai limpu nici să pulredescă. Cându se întorci  
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locurile se aduci la suprafaţă paiele mucede şi în 

acestă amestecălură de paie mucedite și pămenti 
se aruncă semânța de grâu. Trebue să mărturi- 

simi că inamicii cei mai înverșunați ai prospe- 
rităței nostre nu ne-ar putea recomanda unii si- 

stemii mai derăpănători pentru noșiile n6stre. 

Nu ne-am pululă explica nici-uă-dată cumii par- 

ticularii si: Statul. polii îngădui pe arendatori ca 

să abuseze pină la aşa gradă de forța produc- 

_tivă a pământului. Sunt optii-spre-dece ani de 

cândă ne silimu a coimbale acestă sistemu de 

cultură detestabili, şi cu t6le acestea pină astă-di 

îl vedem aplicatii. laptele ce se petrecit de 

căți-va ani în agricultura n6stră pâte că vori 

deschide ochii celorii interesați. Pământulă a în- 

cepulii să producă în multe localități recolte a- 

tâtu de slabe că nu mai plătescit nici arenda lo-: 

cului. Greutatea grâului nostru a scădută în a- 

lâta că a fosit observată în mai multe din piețele 
Europei. Dacă și asemenea fapte nu ne vorii de- 

ștepta, apoi negreșiti că de bună-voie dorimii 

ruina agriculturei naţionale. 
În cultura mică afară de plantele inenţionate mai 

susă ca intrând în combinaţiunea asolamentelori 

n6stre, se alternâză grânele cu fasole, linte. cartofi. 

inii. cânepă. tutunii. măzăriche şi meiil. 

Sistemele de cultură şi asolamentele suntu apli- 

cate pe uă întuulere de 16.804,5t5 pogone des- 

compuse aproximativă în modului următori :



   
Grăt -1.119,119 pogone 

Secară . cc... 221,51 > 

Ord cc... 458098 

Ovăsă cc... „259860 » 

Porumb. .. 2.069.510 > 

Mei... 952.860 

Plante diverse ....... 204080» 

Grădini şi pometuii ... . 308,77 » 

Fenețe........-.- 1848775 > 

Păsciuni ... cc... 5,845,135 » 

Vi ADBOT o 

_ Păduri . „cc. 4,029,947 > 

- Total . .*. . 16,804,5%5 pogone 

    
Restul teritoriului pină la 24,240.931 pogone, 

suntii pământuuiă necultivate. druinuri. ape si altele 

Suprafaţa ocupată de către diferitele plante cul- 

tivate fiindu de 4,44+2,924 pogâne, proporțiunea la 

suta de pogâne pentru fie-care planta este : 

Grâă. a 35.19 pogone 

Secară. .... cc... 4.99 

Ori. cc... 10,22 5 

Ovăsi. cc... 2,15 . 

Porumbă .. cc... 16,35 > 

Mei. ....... II 5,08 > 

Plante diverse ......... 4,59 

100 pogone 

Porumbulu ocupă aprâpe jumâtate din (6tă su- 

prafața cultivată ; grâul: peste uă treime și ordulă 

uă decime. 

Producliunea variază după limpu. Recoltele ma- 

.
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xima suntu îndestulă de rari; treci: de la cincă 

pină la optii ani pînă cândii agricultorii să potă d dice 

că ai avutii uni anu bunh. Obicinuiti recolta me- 

die în t6tă țerra este : 

Că e... 2.217.343 kile 

Secară .. cc... 363,436» 

Orgi i 1,169,243 * >. 
Ovăsi e .. 258,640» 
Porumb. ...... 9981059 o» 

Mei. cc... 365,816 » 

Fasole şi linte ........ 12,806,502 ocale 

Cânepă ... cc 1,628,361 > 
În „683754 » 
Tutună o... 1,480,660 » 

Cartofi... „9,247,943 >» 

Vin cc... ua 4108,704 vedre 

Rachiii cc... 7,624,230 » 

În anii de secetă recolta este în multe localități 

iârte mică ; ast-felti grâul de abia produce optiu bă- 

niți la pogoniă şi porumbul mai atâtă. 

Productiunea plantelorii și a animaleloră consti- 

tuesce productulii brutii alti agriculturei. Estimaţiu- 

nea productului brutii este în destulii de dificilă. În 

adevâ&ri. chiară în țările cele mai înaintate lucră- 

rile statistice conlinti greșeli învederate ; ne cumii 

la noi unde, din nenorocire, scopulii sciinței stali- 

stice este atâtii de puţină înțelesii. în citit aceia cari 

suntii însărcinați a culege datele se achiteză de a- 

câstă datorie fără nici-uă consciință. Ori cumii ari 

fi, luând de temeiii producţiunea medie și pretu- 
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PRODUCTPE VEGETALE 

Crâă ....... a. 221,734.300 

Secară cc... 18,171,800 

Ori cc... 46,769,720 

Ovăst, ,.... î.. 113,920 

Porumb . cc... .. 149,202,950 

Mei rc... 11.064.980 

Fasole şi linte ..:...... 3,844,950 

Cânepă . ... cc... 1,162,836 

În... AR R23,980 

'Tutunit (inainte de monopol). 4,%%1,980 

Cartofi .- cc... 462,397 

“Font o... 30,000,000 

Vin o... 18,000.000 

Rachii „.. „aaa 30,000,000 

Producie loresliere. ..... 94.000.000 

Corădini cc... 20,000,000 

Totală, .... 680,455,813 

PRoObUCrE ANIMALE 

Cai, asini și catâri. .....- 12.000.000 

Boui şi vacă : carne, lapte until, 

pei, animale exportate. . . . 29,000.000 

male. cc... 10.000.000 

Pesce şi vânată ........ 24.000.000 

Mătase, gogosi, stmeniă de 

gândacă, miere. ceră și al- 

tele... 3.300.000 

Pascri si ouă. ...... 02400.00 

totală . ; .. . 10.500.000 

rile obicinuite, iată care arii fi val6rea anuală a pro- 

ducțiunei agricole române. 

lei 

> 

lei  
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Adică 830,955,813 lei, producti bruti ali a- 

ariculturei române, saă cilră de midloci pentru 

23,440,931 pogone ducendu-se 800 mii pogâne de 

ocupate cu drumu, riură, orașe, etc., unit productii 

brută de 35 lei pe pogoniă. (1) 

Ceea ce atrage mai multi atenţiunea compa- 
rândă producțiunea animală cu acea vegetală, este 

disproporțiunea. mare ce esistă intre densele. În a- 

devării, productele vegetale formză trei pătrimi 

din totala producţiune agricolă și productele ani- 

male nică uă pătrime. Acesta dovedesce că cultura 

nostră este sărăcitâre, căci în. alte ţării unde cul- 

tura este ameliorătore, precumii în Englitera, pro- 

ductele animale se apropie de acele vegetale. -Și să 

nu ne scape din vedere că în totali pămentulii no- 

slru este necomparabilă mai bunii ca ali Englite- 

vei și alu Belgiei, ali Franciei și al altorii -staturi. 
Nu că ami pretinde ca agricultura nâstră să pro- 

ducă câtu a Belgiei sai a Lombardiei, însă totuși 

- suntemii în drepti a aștepta mai multă de câtii 

35 lei de la ună pogoni, orl-câti ar fi de interidre 

midlocele n6stre de esploatațiune. 
Inferioritatea producţiunei n6stre se pste demon- 

stra şi prin starea populaţiunei. În adevăr, Engli- 

tera nutresce unii individă pe două pog6ne, Francia 

ună individă pe irei pogone, iară România uni in- 

dividu pe cincă pog6ne. Câtii timpi și câtă muncă 

(1) În Francia productulă brută este 30 lei; iară în Englitera 100 

de lei; în Scoţia, irlanda, 50 lei, în Deligia 90 lei.
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ne mal trebue ca să ajungeinii a nutri în ţârra n6- 

stră 12 milione de locuitori, adică unit locuitori pe 

două pog6ne. Şi cu tâte acestea acolo lrebuesce să 

țintimiă, căci numai astiă-felii România va deveni 

avută și puternică, şi nâmulii românesci și va pu- 

tea. îndeplini cu mărire misiunea ce îi este prescrisă 

de provedinţă. 

Productele agricole se dobândescă cu ajutorului 

puterilori lucrătâre in agricultură. Puterea de că- 

petenie care dă viața agriculturei române este la- 

bârea ţ&rranilorii noştri. Totă familia, de la părinte 

pînă la copilului de şese ani, lucrâză cu uă stăruinţă 

neobosită de cumiă se desprimăvăreză şi pină dă 

zăpada ; frământă pămentulă cu brațele; ilii intorce 

neprecurmalii cu plugulă ; il semănă, întreține 

culturile pină ce vine tlimpulit recoltei, recoltă de 

la care așteptă resplătirea osteneliloră sale. 

A trebuitiă ca cine-va să trăiască între ţtrrani; 

săi urmărescă în t6te momentele activităţii lori, 

pentru ca să pâtă aprețui cu câtă nepregelare a- 

cești muucitori neobosiţi lucreză ca săi pâlă în- 

tempina prea multă mărginitele lori trebuință. şi a 

respunde îndatoririloră loră către Stati. către ju- 

deță şi către cumună. 

Puterea, şi inteligența omului este ajutată de 

inunca viteloră. În (ârra nosiră se intrebuințâză 

pentru lucrările agricole boulu. calului şi bivolulă; 

insă animalul de căpetenie este boulu. Siră a- 

ștepla cine-va, şi cu multă dreptate, ca agricultura 

n6stră să posedeze boul mulţi și buni; din nenoro-  
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rocire nu este așa. Împrejurări de toti felului, eco- 

nomice , agricole şi administrative aii contribuiti 
ca nu numai să degenereze bouli de lucru, dară să 

se și împuţineze numtrulti animaleloră de muncă. 

În adevări, după statistica de la 1860 se afla în 

(tă ţerra : Cai 542,768, boui 1,381.403 şi bivoli 

10,047. În 1873, după estimaţiunile ce ami pu- 

tut face, esista: 346,685 cai de abia uni milionit 

de boui şi peste 10 nii bivoli de lucru. Nu garan- 

tămiă absoluta. exaclitate a acestori cifre; însă lă- 

sându cifrele la uă parte, este adeveratii că a scă- 

dutii num&ruli vitelorii de muncă. Acestă stare de 

lucruri este arnerințătore pentru agricultura nostră, 

şi caută se ne convingemii cu toții, că nu pole exi- 

sta agricultură înflorită fără vite multe şi bune; şi 

de vreme ce vitele se impuțineză și degenereză, e- 

ste semnii positivii că în loci să mergemii înainte 

mergemii înapoi. | 

Pesta, bovină, adusă de pahonţii ruși în 1877, a 

făcutii să piară celă puținii uă treime din vilele n6- 

<tre. N'a rămasi județă unde acesti flagelă să nu 

sărăcâscă pe țărani şi să! reducă a se întovărăși 

câte trei şi pateu pentru a forma uni plugit. 

Maşinile şi instrumentele agricole perfecționate 

se îmulțescii în toti anuli. Din cercetările statistice 

făcute în 1873 resultă că se afla în î6tă terra 

223.496 pluguri, dintre care 37.661 pluguii per- 

fecționate şi 185,835 pluguri locale. Afară de ace- 

stea agricultura năstră nai poseda 470 mașini de 

seceratii și 989 maşini de treerati cu aburi. 
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în acâstă privință psogresuli este învederatu. 

Sunti două-decă de ani de cândit maşinile de „ree- 

rată cu aburii craă unit lucru cu totul noii "pen- 

tru agricultorii noştrii; cândă de abia se cunoscea 

maşina de secerat. Astă-qi mașina de lreerati a 

_devenitii 'accesoriulu indispensabilă ali ori-căria 

moşii de re care importanță. Chiarui plugulă cu 

aburi, cea din urmă espresiune a progresului me- 

canicei agricole, sa întrodusi în ţârra nostră. 

Judeţele care posedeză cele mai multe pluguri 

suntit cele producătâre de cereale; astii-felă sunti 

 Tifovulă, Doljulii, Ialomiţa, Teleormanului , Roma- 

niaţii,. Vlașca, Botoşanii, Romanulă și altele. Maşinile 

de treeratii cu aburi suntil răspândite în aceeași 

proporţiune ; astă-feli Iliovulit. posedâză 96, Te- 

Jeormanulu 77, Doljulu 72. Vlaşea 6%, Dorohoi 60, 

Romanați 55, lalomita 51. Buzău 44, Botoșani și 

“Tutova câte 41, Brăila 36. Romanului 28, Tecu- 

ciulu 27, Vasluiului 25. Judeţele de muiste nu pose- 

deză de câtă de la una pină la treci mașini: inguzti- 

mea culturiloră esplică laptulii acesta. 

Nu socolimu de prisosu a adăoga că la aceeaşi 

epocă sa constatată în tolă (cra 372 mori cu a- 

buri şi 4578 moră pe apă. Cele mai multe mort cu 

aburi se află în judeţele granifere: astii-telu Roma- 

nalii are 36 mori, Teleormanulu 25, lfovuli 27, 

Dorohoiulii 26, Doljulă 24. Vlaşca şi Covurluiuli 

câte 19. Botoşani 16. Mori pe apă suntu în Mehedinti 

413, în Vâlcea 365, în Gorju 336. în Bacău 315, 

în Nemţu 286, în Prahova 270, în Musceliu 182,  
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în Dâmbovița 177, în Sucâva 175. De unde resultă, 

lucru forte naturală , că în județele de munte se 

află cele mai multe mori pe apă. Abundența ape- 

loră, isolarea satelori necesiteză construcțiuni de 

mori multe și eitine cumii suntii făcaele. 
Astii-felă dară introducerea mașinelorii perfec- 

ționate sporesce în fie-care ani. În acestă privință 

suntemii alături cu staturi a cărori agricultură este 

mai înaintată ca a nostră. Câtti ami câștiga cândi 
amelioraţiunile culturale ari merge în raportă cu 

introducerea mașinelorii. Se vede îns că daca ma- 
şinile perfecţionate saii introdusă, îndemnulu na 

fostii progresuli agriculturei ci lipsa brațelori şi 

irchuința de a treeva în câte-va săptămâni totii 

grâul recoltati în ţerră. Alti-felii sari îi amelio- 

ratii în acelaşi limpă sistemul de cultură, uneltele 

agricole cumă şi economia viteloriă.
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VIII 

Animalele domestice. — Folosulă viteloră pentru agricultură. — Cai. 

—  Asini, — Catâr. — Vite cornute stu vile albe — OI şi capre. 
— Porei. — Păsări, — Albine. — Gândacă de mătase. 

În România se află aceleași animale domestice 

ca în cele-alte statură din Europa : caluli, asinulii. 

catârulii. boului. bivolulii. Gia. capra și porculii. Pă- 

sările domestice. porumbeii, albinele şi gândacii de 

mătase inlră totii în acestă categorie. 

În agricultura modernă este admisii ca uă ac- 

siomă că cu câlu uă lerră posedă vite mai multe, 

cu atâtit pământul este lucrati mal bine și pro- 

duce mai mullit. Animalele domestice nu numai că 

îndestuleză trebuinţile alimentaţiunei publice, dară 

suntii agen(ii cei mai de căpetenie ai muncel agricole. 

În același timpu gunoiul vitelori întreține și spo- 

resce fertilitatea pământului. De accea naţiunile 

cele mai înaintate în agricultură au şi vitele cele 

mai frumâse și mai numerose în raportă cu supra- 

fala cultivată. Englezii. Francesii. Belgianii, Olan- 

desi! şi alte nemuri, se făloscă cu drepti cuvânli 

că posedeză rasele cele ma! frumâse de vite. În es- 

posiţiuni agricuitorii se întrecă care mal de care cu
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caii, boii, și oile lori. Cheltueli însemnate sau fă- 

cutii atâtă de către Stată câtă și de către particulari 

pentru a perfecționa și specialisa rasele. 

Ami fi dorită ca în acestă ramură a producțiu- 

nii agricole să putemiu pune ț6rra n6stră în rândă 

cu acele țări care mergii pe calea progresului; din 

nefericire faptele sunti mai puternice de câtă dorința 

nâstră. În adevării, România odinidră vestită pen- 

tru frumuseţea vitelor săle de tote speciile, se află 

astă-qi alături cu ţările înapoiate. Afară de oi, a 

cărorii rasă se mentine cu tote însușirile sale pre- 

i6se, cail si vitele cornute ai degeneratii polrivili 

cu ceea ce eraii cu veri-uă cincă-deci ani în urmă. 

Şi ceca ce este mai tristu este că, nu numai rasele 

ati perduti din cualitățile lori, dară în același 

timpă numărul vitelorii în locii să sporescă a 

mersi descrescendi. După cumă vomil arăta pen- 

tru fie-care specie în parte. de la 1860 pină în 

1874 numărulu vitelorii de t6te speciele a scăduti. 

Acesti faptii va avea uă înriurire vătămeâtore asu- 

pra agriculturei n6stre. Nu este aici locul să cer- 

cetămii care sunti cauzele cărora se pote atribui 

împuţinarea vitelor nostre; toti cese pote dice este 

că nu avemi timpii de perduti: trebue a ne pune 

tâte silinţile ca să sporimnii numeruli şi să imbună- 

tăţimă rasele de vite; viitoruli ugriculturei nostre 

depinde de hotărârea ce vomă lua în acâstă pri- 

vință. : 

În lucrările de Economie rurală sa admisi îm- 

părtirea viteloră după talia loră în vite mari şi zite 

, 
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mărunte: în categoria ântâia intră calul. asinuli, 

catâruli, boulă şi bivoluli; ră în a doua dia, ca- 

pra și porcul. În descripţiunea vitelori n6stre ne 

vomu ţine de acestă clasificaţiune. 
România pos=da în anulu 1860 ună numără de 

506,105 cai de tote verstele; cră în 1873 numai 

426,859. Dintre aceştia 73,434 mânzi; 6737 ar- 

măsari pentru prăsilă; 16,863 armăsari de lucru, 

177,605 cai jugani; ră restulu de 152,220 iepe. 

Între tote județele, Doljulă posedeză mai mulți 
cai adică 35,683; după acesta vine Ifovulă cu 
35,018, Teleormanului cu 27,187; Ialomița cu 

26,710; Brăila cu 29,344, Romanaţii cu 19,316. 

În cele-alte judeţe numărului cailori variază între 
14,330 şi 7000: judetuli Muscelii are numai 3578 
de capele. 

Caii românescă suntii de rasă orientală ; au cua- 

lităţile şi defectele rasei lori; suntii mici de statură, 
scurți de corpi, viuoi, iuți, neobosiţi, cumpătați la 

traii, insă nu poti trage la poveri mari. Cei de la 

câmpie suntu mai corpolenți de câtii cei de la munte. 

Uă dini6ră caii noşteii însușit atâtea cualităță 
bune în câtă fama loră ajunsvse pină în Europa 

occidentală. Profesorele Pichard în scrierile sale 

tratândii despre calulă englesă spune că sau intro- 

dusii în Danemarca iepe .moldovenesci pentru a fi 

întrebuințate la ameliorațiunea rasei. Regele Dane- 

marcel a trimisi pentru acestă scopă în Moldova 

pe un specialistii Nilsen ; acesta a introdusă în er-  
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ghelia din Zelanda nu numai iepele  moldovenesci 

deră şi regimulă ergheliilorii n6stre. | 

Era ună timpă cândă turcii, polonii și ungurii 

cutreierati tergurile și ergheliile nostre pentru a 

cumpăra cai. Istoricul Moldovei Cantemirii se 

vostesce în modulii următorii despre caii moldo- 

venesci : «Caii 'moldovenesci în partea muntelui 

suntii mici și la făptură asemenea celorii rusesci. 

însă fârte vârtoși și trainici la muncă, şi la copită 

așa. de tari în câtă nu ai trebuință de a fi potcoviți 

măcarii de și aii a merge ori la ce drumuri grele. 

<Eră în partea câmpului suntă caii mai mari şi 

mai frumoși la făptură, potriviţi la ciolane, inai grab- 

nică şi mai trainiăă, și nu suntă iubiți numai de leși 

şi de unguri, ci şi de turcă, :care au şi paremie : A- 

gem diberi bogdam bargivi meşhurdir, adică : unii t6- 

năvii persianii şi unit calit moldovenescii suntă totii. ce 

pole fi slăvitii.» _ 

Bătrânii noștri ai apucati acele timpuri cândiă 

parte din vestita cavalerie otomană se remonta cu 

cai cumpăraţi din România. Unii trecuti atâtit de 

mândru pentru rasele n6stre de cai ne întristeză cu 

atât mai multi că astă-di nu numai că nu se mai 

caută de către streini caii romănesci, dară noi &nși- 

ne suntemi nevoiţi să alergămi în Austria și Husia 

pentru a ne procura cai de lucru şi de cavalerie. 

Mai multi proprietari mari între care vomă cita 

pe DD. Moruzi, Ventura, T. Ghica, Balși, Teodorit 

Brătianu. au făcuti cheltueli însemnate pentru a a- 

meliora rasele de cai ; lucrările lorit ai fostii incu- 

 



  

nunate cu succesii ; nenorocire însă că veslitese lori 

erghelii a mai dispărută. i 

Incredinţarea că condiţiunile agricole și climatice 

din țerra nâstră suntu favorabile pentru producerea 

de cai buni, trebue să ne îndemne și să ne îmbăr- 

băteze a ne pune pe lucru cu stăruință, astu-feli că 

după două-decă de ani de muncă să putemi reîm- 

prospăta vechia reputaţiune a cailorii românesc). 

Regimul ergheliilorii române este primitivă; caiă 

pascit pe câmpii întinse pînă ce cade zăpada ; după 

aceea se ducii la adăposturi săii saivane unde se nu- 

trescă cu fenii şi paie. Cându timpul este frumosi 

se scotii şi iarna la păscută ; cail tragi zăpada cu 

picidrele pină dati, de iarbă. Acesti regimii de liber- 

tate face ca caii din ergheliile nâstre să fie selbatici; 

niraeni nu se pâte apropia de dânșii, și pentru aj 

prinde erghelegiii întrebuințeză ună felu de laţii nu- 

miti arcanti. Aceste animale puse la grajdu tremură 

cându se apropie cine-va de dânsele pină ce începă 

a se îmblânri. 

Judetele de peste Milcovi şi mai cu semă acele 

din Moldova superidră producă caii cei mal aleși. 

In județele de dincâce de Milcovă ergheliile din Ia- 

lomița suntii renumite. 

Intrebuinţarea cailoră la lucrările agricole începe 

a se lăţi; pînă acuinu aceste animale aii serviti mai 

cu sâmă pentru transportă. Treeratulă cu cal, uni- 

culă midlocă întrebuințată uădinidră pentru a scâte 

grăunțele din spicele de cereale, a perduli forte multi 

din importanţa sea de cândi sa introdusă mașinile



    

— 132 — 

de treivatii cu aburi. Țerranii, în lipsă de maşini 
simple cu manejă, treiră cerealele totă cu caii. In lo- 

calităţile muntâse caii încărcați de saci cu fructe, cu 
sare și alte obiecte înlesnesci desfacerea producte- 

lori. | 

Ună animali de care agricultura n6stră nu scie 

să se folosâscă este asinulii. In alte ţări, precumit 

în Francia, nu există departamentă unde acesti pre- 

țiosi animală să lipsâscă ; el transportă producte 

pre munţii cei mai repedi ; 6ră la câmpie înlocuiesce 
caluli și boul pentru cultivatori săraci. In țerra 
n6stră singurulii servicii! ce îndeplinesce asinuli 

este de a purta poverile după turmele cu oi. 

Catârulu este şi mai puţinii întrebuințat ca asi- 
nulă. Puţinii catâri ce se produci se esporteză în 

Turcia. | | 

În ttă țârra se află 6128 asini şi 606 catâri. Ju- 

dețele în care se află oi multe aă și asini mai mulţi; 

ast-felă Teleormanuli posedâză 1294 asini ; Vlaș- 

ca 743, Ialomiţa 536, Doljiulă 433. Județele din 

Moldova posedâză fârte puţini asini. . 

Vitele cornute ţinii uni locii importantă în Econo- 

mia nostră rurală. Prin însemnatel: serviciuri ce a- 

ducă atâtă ca animale de muncă câtă şi ca animale 

de rentă, bouii și vacile merită uă deosebită atenți- 

une din partea. acelora care se intereseză de prospe- 

ritatea agriculturei n6stre. In starea în care se află 

economia vi'elorii la noi, cu căile n6stre de comu- 

nicaţiune, cele mai multe încă în stare naturală, ca- 

Julă nu ari putea înlocui boul ca animali de muucă, 
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după cumi pară a crede aceia care suntu străini de 

lucrările agricole. | | 

La 1860 s'a aflată în (6tă Romănia 2.751,16 ca- 

pete de vite, mată cu mică; în acestă numeri se 

cuprindea și 91,079 bivoli. In 1873 reecensimentulii 

a găsită 1 886, .990 capete, uă diferență în mai pu- 

ținu de 864 178 capete (1). Nu scimii ce să credemii 

în fața acestori cilre Decă rec msimentuli din 1873 

sa făcutu cu Gre-care îngrijive. precumiă și acelii din 

1860, apoi este învederatii că ami dată prea inultii 

napol. In Belgia după 20 ani numerulu vitelor 

cornute a sporitu cu uă treime ; la noi în timpi de 

trei-spre-dece ani sarii fi împuţinată cu mai multi 

de uă treime. Că a scăduti numerulă vitelorit în 

România, nu este îndouială; toți aceia care locu- 

“ escă prin sate ai pututii constata că mulți dintre (&- 

rani a perdută vitele de muncă. Că cpizootia a. [ă- 

cutii să piară multe animale. este forte adevăratul ; 

însă împuţinarea este atâtii de inare în câți trebuie 

să ne inspire uă deosebită îngtijire pentru viitorul 

agriculturei u6stre. Unu studii făcutii de 6meni spe- 

ciali pâte singurii să ne facă cunoscuti adevărul, 

causele reale care aii făculi să piară atâtea vite în 

|Erra n6stră. 

Din cele 1,886,990 capete de vite aflate în 1873 

suntu 24,865 tauri, 835.735 boul, 555,060 vadă, 

350,101 jună și junince. 7 7,025 viței şi vițele. La 

11 In urma epizoolici care a bântuilă vitele cornute în tâtă țorra 

în 19878 diferința este multii mat mare, După cstimaliunea ce sa 

pilută face ară fi perilă aprope uă Ireimne din nuwutrulă vitelor,  
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aceste sume se mai adaugă, 18, si bivol şi 25, 333. 

bivoliţe. 

„ Judeţele de câmpii suntii cele mai avute în vite cor- 
nute ; în capulă lori se află Doljuli cu 110,495 caâ- 

pete ; vinii apoi Ialoiniţa. cu 98,546 capete; Tifovuli 

cu 94,540; Prahova cu 89, 214; Teleormanulă cu . 

83,602; Mehedinţi cu 76,75% - Viagca cu 76,017; 

Brăila cu 71,213; Romanați cu 69,267. In cele- alte 

judeţe numărul viteloră variază între 66 de miă și 

33 de mii. | 

Cei 44,204 bivoli şi bivolite se găsescii mai cu 

s6mă în judeţele mărginaşe ale Dunării; asti-felu 

Teleormanulii are 8,582 bivoli; Vlașca 7,767 ; Ilfo- 
vulă 7,233; Romanați 6.971; Doljiulu 3,702 și la- 
lomiţa 2,194. In județele de peste Milcovii şi în a- 

cele de munte se află puţini bivoli. 

Rasele nâstre de vite cornute se deosibescit în 

rase de munte, compuse din vite mai mici. părului 

suriit, cornele subțiri şi ascuţite, spriulene, destepte; 

şi în rase de câmpie compuse din vite corpulente 
ali cărora părit şi forma cârnelorii variază; căută- 

tara loră nu este semâță ca a vitelorii de munte; 

temperamentuli lori este domolă. 'umbletulit po- 

tolilă. | 
Tipurile cele fruimose ale vaselorii românescă se 

găsescii mai cu s6mă în județuliă Fălciului, în Mol- 

dova de susii şi în județulă Ialomiţa. În aceste 1o- 

calități, și cu deosebire în cele două dântâiă, se afiă 
turme «dle vite de prăsilă care se urcă pînă la dou& 

inii de căpete. Tuliu lori, coniormatiunca ca animale 
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de muncă, aptitudinea de a se ingirăşea, le punii în- 

tre vitele cele mai frumâse din Europa. Aceia care 

ati călătorit în județele Fălciu, "Dorohoi, Bo- 

toșani, ati pututii admira acele numerâse turme de 

vite frumâse care acopere colinele. Din timpulii Jul 

Cantemir erati vestite vitele din ținutul Fălciului. 

Moldova era atâtii de avută în vite că pe la începu- 

tul vecului trecuti espedia peste patru-decă mii de 

boui pînă la Danţigu. Nu numai numeruli, dară Şi 

rasa era vestită. Pînă astăzi cele mai frumâse tipuii 

de vite cornute le aflămiă în Moldova ; și dacă veri- 

uădată ne vomu decide să ameliorămnii rasele, re- 

productorii trebue săi aducerm din acea parte a lârii. 

Uadinioră, trăia în munţii Moldovei Zimbruli, bo- 

ului selbaticii care după Cantenmnirii «la mărime se 

asemănâză cu boulii domestici. însă capulă lui este 

mai micii, grumazulii lungăreţii,. pântecele viliâni 

și mai înaltiă la ciolane (picidre). cornele subțiri, cre- 

scute drepti în susii și veriiurile lorii cele [6rte ascu- 

țite suntii puţini întorse în afară. Uă fiară selbatică 

şi grabnică și asemenea, câ şi căpridrele se pote urca 

pe stăncile cele Sble ; pentru aceea cu grei se pote 

prinde cu altu chipiui fără numai cu pușca. Și acesta 

este fiara ali căruia capi lau luati stema ţărrei 

Dragoş Voevodi Domnulă celi dântâiă ali Mol- 

doveL.> . - . 

Vitele cornute se linii peniru muncă, carne şi 

fapte. In ferrile unde animalele s'a specialisati după 

predomnirea uneia din aceste îrci aptitudini, clasi- 

ficațiunea raseloră se face după aptitudinea predom-  
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nitâre ; asti-felă rasa de Durham se caută mai cu. 
semă pentru carne; rasa olandesă pentru lapte. In 
terra n6stră condiţiunile culturale, starea progresu- 
lui agricolă, n'a permisti agricultoriloră să întreţină 
rase speciale pentru fie-care din cele leci aptitudini 
menţionate mai susii. Rasele nostre, [ie de la munte, 
fie de la câmpie. se întreţinii mai cu semă pentru 
muncă și în același timpu ele îndeplinescii Și rolulă. 
raselorii de carne și de lapte. De aceea și conforma- 
țiunea lori este aceea care caracterisăză vitele de 

mnncă. Cu tote „acestea rasele de câmpiă, cu tâte ap- 
titudinile -loriă pentru muncă, suntă mai dispuse 
pentru a deveni vite de lapte sau de carne de câtă 
acele de munte; astii-felii vacile întreţinute pentru 
producerea laptelui în capitală și alte oraşe mari, a- 
jungă la două sai trei generațiuni să nască viţele 
cu cele mai prețiose cualități laptifere. Şi nu este în- 
douială că dacă sari alege tipuri caracteristice ȘI - 
Sari urmări cu îngrijire fixarea car acterelorit, ami 
ajunge să posedămi rase laplifere locale totă atâtii: 
de bune ca și cele din alte ţări. 

Subă numele de tamaslâcuri se întreţinii mai cu 
semă în Moldova și în câte-va judeţe de câmpii, pre- 
cumi sunt Ialomița și Brăila, turme de vaci de pră- 
silă destinate a produce boui de muncă şi vaci. Sunti 
proprietari mari care posedâză pînă la două mil ca- 
pete de vite. Cândă juncanii se facă de trei ani suntă 
conduși la târguri cu cârdurile. 

Vitele slabe ori bătrâne se strângii primăvara de 
neguțătorii numiţi cirezari şi se conduci în câmpiile 

 



    

cele întinse unde se întreținti pentru a se îngrăşa 

pînă iâmna ; la acestă epocă se duci la zalbanale 

spre tăiere. De cândă sai înlesninu midiocele „de 
transportii, zalhanalele au începută să dispară, căci 

agricultorii găsescui mai multi folosi: ca să espedieze 

vitele grase la Viena, saii airea de câtii să le laic. 

Se mai îngraşă multe vite cu bovhotulă de la po- 

vernile de rachiii. In judeţele din Moldova acestă 

speculațiune se face pe uă scară mare. Cârduri de 

sute de boui graşi sosescu în târgului Vienei. În tim- 

pulii Esposiţiunei de la Viena din 1873. inspecto- 

rulu tergului de vite ne-a declarat că într'uă singură 

di sosise peste opti sute de boui din ţerra n6stră. 
Acesti comerciu oferesce agricultorilori noștri una 

dintre speculațiunile cele mai folositâre atâtă din 
punctulii de vedere ală profitului câtii şi ală îmbu- 

nătătirei agriculturci. 

Regimulu vitelori n6stre este forte simplu : păs- 

ciune de primăvară pînă cade zăpada ; Eni şi paie 

în timpuli ernci. Acesti regiinit, cu t6tă simplitatea 

sea, ari fi de ajunşi cândii. arii [i îndestulători; 

caută însă să mărturisimi că maiorilatea cultivato- 

rilorii mică nutrescii vitele, mai cu sâmă în timpulă 

ernei, cu coceni de porumbiă și paie, alimente pre 

câtă de neplăcute pre atâti de puţini hrănitâre. Să 
lăsămu că chiari în limpulii verii vilele suntii în 

multe localități cond: mnate a smulge iarba din ni- 
sce islazuri si imașe arse de sâre. Introducerea f€- 

nețelori artificiale, a nuteețelorii anuale şi a ră- 
dăciniloră. voriu scăpa vitele de acestui regimii care  
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a contribuiti mai multu de câtu se crede la degene- 

rarea raselori şi la împuținarea viteloril. 

Avemiu rase preţi6se de vite; păsciunile bogate 

nu ne lipsescii ; pământulă nostru produce îâte nu- 

trețurile semenale care se cultiveză în-Europa; ce 

ne lipsesce dară ca să putemii rivalisa. cu cele mai 

înaintate ţ&rri în ceca ce pr ivesce numerulii și bu- 

nătatea raselori 2 Mai multă durere de inimă pentru 

interesele n6stre Și pătrundere sa că nu pâte esista a- 

gricultură întlorită fără vite multe şi bune. 

Oaia est: unu din concuistele cele mai utile din 

câte a făcutii omulii asupra natureă ; Şi în adevăril. 

oii câtii de mare este importanţa calului şi- a bou- 

lui, totuși aceste animale nu procură omului atâtea 

alimente penteu viaţa de tâte dilele ca Gia. lapte, 

brânză, carne, lână, piei pentru vestminte de €rnă; 

Gia. produce tote acestea. ” 

Prin statura sea cea mică ; prin inlesnirea de a o 

întreţine, Gia este animalul celui mai modestii cul- 

tivatoră, dară în același timpii pote deveni 'obiectii 

de speculaţiune profitabilă pentru proprietățile cele 

mai întinse. In ţerra nostră găsimii oile dise de co- 

telă, întreținute prin cele mai înguste locuri ; însă 

în acelaşi timpii turme frumose de nii şi decă de mii 

de capete acopere câmpiile și păsciunile de pe vâr- 

furile inunţiloril. 

- Dâcă rasele nstre de cai ai i degeneratii; dâcă vi- 

tele albe sai pipernicitii în unele localităţi, celui pu- 

țină oite şi-aii păstrată (te cualitățile cărora dato- 

rescii vechia loră reputațiune nu numai în târrile
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învecinate ci în (otă Europa. Oaia țigaie, rasă adop- 

tată de ruși pentru creaţiunea merinosului. este, în- 

tre rasele de rând, cea dântâiă în Europe. Lâna 

sea este căutată pentru finetea şi elasticitatea firului; 

carnea sea era odinidră singură prelerilă, de către 

Sultanii din Constantinopole; €ră ca producătore 

de lapte, nu are pereche. Inlăturândă ori-ce amorii 

proprii pentru ale n6stre, recundscemi că ne pu- 

temii făli cu acestă preţiosă rasă. 

Rasele predomnitore în țarra nosiră sunlii rasa li- 

gae€ şi vasa țurcană; avemit oi bârsane. lumurii şi 

puține ol merin6se. Intre țigăi se deosibescii oile al- 

be şi olie negre; cele dântâii suntit multi inai pră- 

„site pentru că lână lorii este mai căutată. In unvle 

localități se găsesce şi unii felii de țigăi roşii a că- 

ora lână se întrebuiețeză pentru fabricaţiunea șaia- 

cului, unii postavii purtati mai cu scmă de căluşzări. 

Merindsele sai introdusă peutru' ântâia 6ră în 

Moldova de susi, încă de pe la 1835 ; cu tâte ace- 

stea num&rulă lori n'a sporilil. 

Cantemirii după ce arată că în Moldova se allă 

trei soiuri de ol, acele de rnunte, acele de Soroca 

şi acele selbatice, descrie rasa din urmă în noduli 

următori : <hbuza loru cea de d'asupra spândură în 

josă de dout degite mari, pentru aceca suntă nevoite 

ca să pască mergându îndărătii. Grumazulă lori 

este ţâpănii fără de închcetură, pentru aceea nu 

putii săşi întorcă capuli nici în drepta nici în stân- 

ga. Picidrele lorii suntu scurte, însă atâtii de sprin- 

tene, în câtă nici câinil cându le gonesci mai ui  
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poti să le ajungă. Adulmecarea lori este atâtă de 

aspră, în câtui de uă milă nemţescă departe adul- 

mecă pe vânătorii, seu pe fiara care vine cu ventuli 

asupra lori; eră cândi mergi asupra lorii în po- 

triva ventuluă nu poti săi adulmece pînă cându le 

prindă.» Probabilii că Cantemir a scristi după au- 

dite, căci nu esistă şi nu potu esista oi cu grumazii 

fără de încheeturi ; în câtă despre forma buzelor, 

lucru este probabilă, însă întru câti ne privesce nu 

avemii cunoscință despre uă asemenea rasă de oi. 

Pentru cele dise de același istoricii în privința cua- 

“lităţii căriă oilor nstre, este forte adevăratii; chiară 

pînă astă-di berbecil bătuţi suntu căutaţi pentru Tur- 

cia. Etă cumi se esprimă istoriculă Moldovei : 

«Pentru aceea beilicciii ducu la Țarigradă pre toti 

anulii oi de acestea, care le numesciă în limba tur- 

câscă Mirirdik ; pentru că carnea loră se 'socotesce 

de turci ina multi de câtu (6tă altă carne, atâti 

pentru guistulu ei, câti și pentru uşurinţa mistui- 

tului: » 

In 1860 se aflau în România 4.819.900 oi, mici 

cu mari; âră în 1873 numărului lorii a scădutu la 

4,786,317. adică cu 33,583 mai puţină. Intre ace- 

stea. 34,119 suntii oi de rasă merinosii cră restulu 

oi de (&rră. 

Cele 4.752.118 oi de rase locale suntă împărțite 

in patru categorii după etate și sescii, şi anume : 

793.420 miei; 3,477,840 oi: 294,687 berbeci şi 

186.171 berbeci bătuti sau întorși. 

Județele care ati câmpii înlinse pentru păsciunalu, 
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posedeză şi cele mal multe oi; în frunte sc află la- 

lomiţa cu 396,582 capete; Brăila cu 277,004: Dol- 

jul cu 270,828; Teleormanulii cu 267.384. Ilfo- 

vuli cu 227.387; Vlaşca cu 223,567. Cele-alte ju 

deţe ati de la două sute de miă în josti până la 47.009, 

numără aflători în județulii Muscelit. 

După uă trecere de nou&-spre-dece ani așteptamiu 

ca populațiunea ovină să se fi înmulțită în ţerra n6- 

siră ; din nenorocire și în acestă importantă ramură 

a agriculturei se constată unii scădământu. Se pre- 

tinde că sai îngustatii locurile din causa arăturiloriă 

şi acâsta arii fi causa împuţinări oilorii. Trebue însă 

să nu scăpămii din vedere că. admitândi ună nu- 

mă&ră de cincă miliânc de oi pentru 12 miline de 

ectare de întindere a (ărreă, şi comparândune cu 

Francia, ară trebui să înteeţinemii pe acestă supra- 

faţă, apâpe 8 milione de oi. cră în raporiii cu En- 

glitera aprope 24 milione. 

Regimulii oilori este ruslicii ca şi rasele. Afară 

de lunile în care zăpada acopere câmpiile. oile stau 

tâtă diua la păsciune ; în talomita și alte localități 

se ducii la câmpii chiari pe zăpadă. Iernaliculit lori 

se compune din paie și fenu. Cultivatorii cu îngri- 

jire dau spre primăveră oilor fătătâre uruială de 

porumbă sau alte grăunte. 

Primăvera, începândă la mail, lurine imense de 

ol irecă de la câmpă la munte unde se ţină la păs- 

ciune pină la jumetatea lui augustil. Multumită ace- 

storii animale, păsciunile de pe verfurile Carpaţilorii 

aducii folâse insemnate proprietarilorit lori. Viaţa  



    

_păstorilorii este aspră în aceste regiuni inalte; în u- 

deveriu, nu numai că ai să lupte cu dificultăţile me- 

seriei lori, dară şi cu fiarele selbatice, și mai cu s€- 

mă cu ursulii care pândesce tâte minutele favorabile 

pentru. a înhăța oile. Alti-felii acestă emigrațiune 

periodică de la câmpii la munte este forte priinciosă 

sănătăţii animalelor. 

Tratândi despre industriile nâstre, vomii arăta 

folâsele ce tragemi din diferitele producţiuni ale 

oiloră. | 

Era uni timpii cândii caprele ocupati uni loci 

îndestuli de importanti în Economia n6stuă rurală. 

'Turme numerse acoperea locurile sterpe și pădu- 

pile destinate a se pune în cultură. Num&ruli lori 

se micșoreză pe anii ce trece. De unde în 1860 se 

aflaii 423,077 capete, în 1873 de abia sa. consta- 

tatii 305,316. cu alte cuvinte ună scădământiă de 

117.761 capete. Şi cu tâte acestea capra plătesce 

cu interesă în destulii de urcati hrana ce i se dă. 

prin laptele, părulii, carnea şi pelea sa. Laptele de 

capră este superiorit celui de die; în câti despre 

piele, nică se pste face comparaţiune. Pentru aceste 

cuvinte ară fi de dorită ca cultivatorii cei mică. că- 

rora capra le ţine loci de vacă, să nu renunte la 

crescerea. unui animală atâti de preţiosi 

Caprele n6stre suntii de rasă fârte bună ; produci 

lapte multă. Sa introdusii în Ialomiţa și Argeșă re- 

munita rasă de capre de Angora ; pînă astă-qi nu- 

m&rulu lori na sporitit. 

Pentru a completa enumeraţiunea animaleloria 
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domestice a cărori întreţinere consliluesce specula- 

țiuni de 6re-care importantă, vomii adăogi la cifrele 

precedente număruli de 836,944 porci, mari cu 

mici. Să notămii'că în 1860 sa constatatii 1,088,737 

capete; astă-felu în 1873 se afla ună scădământii 

de 251,793 capete. Judeţulă Doljiii întreţine celă 

mai mare numără din aceste animale. adică 69,487 

de capele. 

Scăderea numărului porcilori este uă perderei în- 

semnată pentru agricultura nâstră, căci între specu- 

laţiunile animale îngrășarea râmătorilorii este una 

din cele care aducii fol6se mai multe. Afară de ac6-. 

sta numai prin întreținere de porci putemi trage 

Gre-care fol6se din ghinda și jivulii pădurilori no- 

stre. 

Se află în România diferite specii de pasă do- 

mestice precumii găini, curcani, gâsce, rațe, bibilică 

(pikizi). La 1860 sa constatatii 13.683.360 păsări 

în totă țerra. 

Rasele n6stre suntii din cele mai bune si în ace- 

lași timpă din cele mai rustice. Intreţinerea lori este 

atâti de simplă și de puținii costisitâre în câtii este de 

mirare cumil cultivatori noştrii nu prăsescii mai 

“multe paseri. În alte ţerri comerciulii de esportali- 

une alu păsărilorii îngrășate şi ulii ouălorit se cilreză 

cu decile de miliâne, pe cândi noi nu avemă de a- 

junsii nici pentru îndestularea locală. 

A fostă unii timpi cândii crescerea albinelorii era 

respândită în t6tă ţârra; cându România esporta 

câră şi miere d. prima calitate. Se vede că cultiva- 

Pta Mo 
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torii ţinâii atâtii de multi la aceste folositore insecte, 
că după cumi ne spune Cantemiri «locuitorii ari 

avea şi mai mare dobendă de la densele, cândă ară 
cuteza. să ţină pre loți roii care roescii ele în toți 
anii ; însă în pravila ţerrei este popriti ca oră și cine 

să nu ţie mai mulți stupi de câtii suferă locul seu, 
ca nu cumii-va mulțimea lorii să zăhăiască pe me- 

giași». Noi ceștia de astădi ami apucată prisăci în- 
semnate compuse din sute de stupi; ami v&dutu 

neguțătorii turci umblândi prin sate ca să strângă 

miere. În dioa de astădi nu numai că nu se espor- 

t&ză miere și câră, dară se importă. Păcatii ca să se 

părăsescă creșcerea albinelori ; căci flora țărrei este 

atâtii de variată în câtă puţine ț&rri producă miere 

care să se pâtă compara cu a n6stră. Afară de ace- 

sta, întreţinerea albineloru nu cere mai nici uă chel- 
tuslă ; ele 'şi recolteză singure hrana și nau nevoe 
de câtă de ulee unde să înmagasineze pentru folo- 

sulii nostru mierea și câra. 

Sa. constatată la 1860 în tâtă (ârra 301,615 
stupi; âră în 1873 nuutruli loră era de 305.316, 

adică unii spori neinsemnată de 3704 stupi. Pro- 

ducţiunea lori anuală trece peste 600 mii oca miere 

și aprope 60 mil oca câră. | 
Judeţului Vlașca nutresce celi mai mare numeri 

de stupi, adică 19,470; în cele-alte județe se gă- 

sescii de la 3500 pină 14 mii. Vasluiulă, a că- 
ruia miere sa bucurati în totii-de-una de uni re- 

nume particulari, întreține âncă 15 mii stupl. 

 



— 145 — | 

Ork-cumi ară fi, caută să recunscemii că lăsândii 
să piară uă speculaţiune atâtii de folositâre ca aceia a 
albinelor, dovedimu că nu scimit să profilămii de dăr- 
nicia naturet. Avemiă dreptulii să sperămă, cu tote a- 
cestea, că în faţă cu dorința de a face ca agricultura 
să prospere, noi vomit îngriji nisce insecte care ne 
procură producte fără a ne cere mai nici un sacrificiu. 

De la albine să trecemi la gândacii de mătase. 
Nu se scie cândiă sa introdusii arborele de aură, 

adică duduli, în România ; ceea ce cunscemi este 
că afară de regiunile unde temperatura este aspră, 
acesti arbore cresce în tote județele ţărrei ; că de 
la moși de la strămoşi crescerea găndacilorii a, tre- 
cutii din generaţiune în generaţiune ; că româncele 

au purtată de cândi se ţine minte cămăși și marame 
de borangici; că ilele loră au fostă și suntă pînă 
astădi ornate cu cusături de mătase. 

Clima țărrei n6stre este din cele mai priinci6se 

atâtu pentru vegetațiunea dudului câti și pentru 

crescerea gândacilorii. Posedămu pină astădi uă rasă 

„locală de gândaci, rasă robustă, rustică, cu tâte 

că mătasea ce produce nu este de ântâia cualitate. 

Principele Barbu Stirbeii în timpulu domniei sale 
a introdusii rasa de gândaci numilă milaneză ; a 

fondati pepiniera de dudi din Panteleimoni ; a fă- 

cultă să se distribue pui de dudi şi ouă de gândaci. 

Deja acestă băn6să ramură a agriculturel luase 6re- 

care avântă, cândă bola începuse să bântuiască 

gândacii în Francia și Italia. Nevoiţi a căuta ouă de 
gândaci sănât6se, educatorii lrancesi şi italieni ve- 

10  
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niră în România și deteră prin cererile lori uă pu- 

ternică impulsiune crescerei gândacilorii. Pe la 1860 

preţuli ocalei de ouă de gândaci se urcase la 800 lei 

noui. Profitulii acestei speculaţiuni deșteptas= nu 

numai pe cultivatori, ci și pe 6menii cei mai avuli. 

Salonele se prefăcuseră în unele casuri în mag- 

nanerii. Piaţa Bucurescilorii devenise uni mare de- 

positui de gogoși de mstase; iară suburbiile erau 

pline de mici magnanerii. Se vindea funda. unui 

dud mare pînă la, 25 lei noui. Nenorocirea însă ur- 

măria acesti frumosi începută, Speculanţii străină 

căutându a. se folosi de urcarea prețurilor, introdu- 

seră pe subi mână ouă de gândaci atinse de bslă 

şi după doui trei ani avutul: edificii care se înăl- 

țase prin crescerea gândacilorii se dărâmă; astii- 

felu pe la 1865 nici se mai vorbia de gândaci; to- 

tulă se reîntârseră la starea primitivă... 

Nu se pote mai mare pierdere pentru agricultura 

română. In adevăriă, întrunn spații de timpu atâtă 

de scurtă, de unde nu esportami nică gogoși, nici 

ouă de gândaci, în 1863 ami esportată pentru su- 

ma de aprope 4 mili6ne lei noui. In 1862 se es- 

„porta de abia pentru 1,372,600 lei. 

Judeţele care sat deosebiti! mai multi în acestă 

băn6să industrie suntu: lifovulu, 'Teleormanuli, 

Romniculu-Săratu și Buzăulă. 

Din causa neîngrijirei nostre ami perdută uă in- 

dustrie care aduce Italiei şi Franciei cu sutele de mi- 

lione venituri ; peniru care Germania, Prusia, Au- 

stria, cheltuescă sume însemnate ca să o potă acli- 
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mata. Culpa este a nostră şi numai a nâstră. Lă- 

sândă trecutulă, caută însă să nu negligemi viito- 

rulă. Industria gândacilori de m&tase cste uă in- 

dustriă română ; uă industriă care va deveni. dacă 

vomu voi. uni isvoră de avuţie pentru țerra n6stră. 

Ca să ajungemiu la acesti scopi, trebue să căutămii 

a desvolta producerea mâ&lasei atâtă pentru a ali- 

menta mica n6stră industrie cât și pentru espor- 

taţiune. Ceea ce sa petrecuti de la 1860 pină la 

1865 a fosti unu lucru întâmplători ; uă industrie 

nu se p6te înrădăcina prin asemenea procedări. Tre- 

buia să scimii că bâla nu are să fie vecinică în Fran- 

cia şi Italia. şi că prin urmare nu putemi conta nu- 

mai pe esportațiunea ouălori de gândaci, ci mai cu 

semă pe producjiunea mâ&tasei. 

Cândiă sa fondatii Sedla de agricultură de la Fe- 

răstrăii ami propusă oficiali că pepiniera de dud 

de la Panteleimonu să se prefacă într'uă scâlă spe- 

cială de sericultură și de filatură a mătasei. Copilele 
din asilele publice putâii învăla în acâstă scâlă uă 

profesiune din cele mai productive. Nu s'a dati as- 

cultare propunerei n6stre ; şi astă-felu ne aflămu as- 

tădi unde ne aflamii înainte de 1860, adică că se pro- 

ducea m&tase numai pentru mărginitele trebuinţi ale 

ţerancelorii n6stre și forte puţină pentru comerciă. 

"“Cândi uă țârră are norocire ca să pâtă esploata 

uă indnstrie atâtu de bănosă și nu face nici uni sa- 
crificiă pentru a o fonda ; acâsta este uă probă ne- 

contestabilă de cea ma! culpabilă indiferinţă pentru 
prosperitatea sa.  
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Pădurile. - - Suprafaţa. — Distribuţiune. — Spetiile de arbori.—Pro- 

ducţiune. — Industrii forestiere. — Fâneţe și păsciuni. — Intinde- 

rea. — Fâneţele și păsciunile de câmpie, de coline şi de munte. 

'Țerra n6stră a fosti una dintre cele mai pădurose 

din Europa ; dară neîngrijirea Gmenilori pe 'de uă 

parte, sporirea, locuriloră cultivate pe de alta, ai 

contribuiti la stârpirea unei părți însemnate din a- 

cestă avuţie a României. Cu tote acestea, chiari a- 

stădi pădurile la. noi acoperă uă a șâsea parte din 

suprafaţa totală a țărreă, 4,029,947 de pogâne. In 

comparaţiune cu întinderea. pădurilorii din alte sta- 

tură, țârra n6stră trece între cele pădur6se. 

Judeţele de munte suntii cele mai pădurâse ; în 

fie-care dintr'ânsele se află păduri ca și vergure, 

unde securea n'a pătrunsit pici uă dată. Copaci de 

sute de ani le dă uă majestate care impune admira-" 

țiunea. Multe dintre densele au istoria loră plină de 

legende religi6se, resbelnice și chiar politice. In 

împrejurările cele mai grele, atunci cândii năvăleai 

ordele de barbari peste țerră, pădurile aii fostit bu- 

levarduli naționalității nostre. A fostii timpuri cândă 

strămoșii noștri erai nevoiţi să adune bucatele de
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pe câmpi în fuga mare și să alerge a se ascunde 

în nestrăbătutele păduri al: Carpaţilori. 

La câmpie pădurile: sunti mai rari ; sunti cu to- 

te acestea judeţe care posedeză încă păduri dintre 

cele mai frumâse și mai întinse. 

Localitățile de pe marginea Dunării suntă cele 

mai sărace de păduri; și între acestea judeţele Ialo- 

miţa, Brăila şi Covurluiuliă ocupă celă d'ânteiiă loci. 

In Ialomiţa, spre exemplu, căl&torulit strebate imen- 

sa câmpie a Bărăganului în timpii de şese pină la 

optii ore, fără ca să întâlnescă în cale unii singurii 

copacii subi care să se pâtă umbri. Lipsite de a- 

dăposturi, aceste câmpii întinse câtii pâte omuli 

vedea cu ochii, suntii espuse la vânturile cele mai 

violente şi uscate. Adesea, se întâmplă ca furtuna 

neîntâlnindă nici uă pedică, să târască pină în baltă 

vurme întregi.de vile. 

Interesulii nostru ne impune datoria ca câti mai 

neîntârdiată să împădurimii aceste câmpii imense. 

Agricultura. şi clima se vori folosi de uă potrivă din 

acestă translormare. | 

Nemurile de copaci. sati esențele, după cumi le 

numescii silvicultorii, care se găsescii în pădurile 

n6stre variază după configurațiunea pământului. 

Pe polele munţilori se întinde fagul amestecati pe 

alocurea cu puţină pallină. Urcândă spre vârf în- 

(âlnimiă maiestosulu bradu, copacii dintre cel mal 

folositori din câţă se află în pădurile nâstre; clă ve- 

geteză cu vigore pină la cele mai mari înălțimi. Pe 

verfurile cele mai selbalice crescii pe alocurea mo-  
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liftulti și în unele părți ale ţerrei pinul. Tisa, arbore 

pre câtă de frumosi pe atâtitr de utili, de abia se 

mai găsesce pe unele vârfuri. Unu copacii dintre 

cei mai mândri prin portulu săi, mestecănuli cu 

c6ja albă ca nua, se amestecă în multe păduri mun- 

tene cu esențele resin6se. Pe alocurea formeză elă 

ânsuși păduri îndestulii de întinse. 

Ca copaci de mai puţină importanță se Băsescu 

în munţii noștri sorbulii, mojdrenulă, cireșulă a- 

mară, și ghimposulă ienuperii care cresce în locu- 

rile cele mai petrâse. 

În pădurile de dâluri şi de câmpie, se găsescă 
stejarulă, ulmuli, - frasinul, arțarul, jugastrulă, 

carpinuli, sorbulii și teiulii. Printre aceștia crescii 
adesea copăcei ca alunulii, cornulii, sângerulii, salba 

mâle, păducelulu, cătina, dârmoxulă , porumba- 

rul, resurulii şi pârciotina, tote acestea înghirlan- 

date cu viţă selbatecă și curpenulă cu florile fulgose. 
Pe marginea apelorii și în locurile smârcâse, . 

cresci în zăvâie aninil, sălciile, plopii şi richita. In 
petrișurile cele mai sterpe ţintaula și argintia dra- 

cilă își înfige rădăcinile sele; plutașii o salută cu 

plăcere căci fructele sâle le dai oțetulă. 

De la unu timpi încâce uni arbore pe care "lu 

datorimi Americei, salcâmulii. începe a fi sădită 

s6ii semănatit pentru a forma păduri. Impregiurulii 

Bolgradului și alte părți ale Basarabiei esistă deja 

pădurică frumușele sădite numai cu acestă esență 
prețioză. t 

“Ună arbore de mare folosă atâtă ca lemnu de 
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lucru. câtii şi pentru fructele sle, castanulă, se gă- 

sesce numai pe lingă monastirea Tismana din ju- 

deţutii Gorjului. Vigorea cu care vegeleză în acestă 

localitate ară fi unii îndemnă destul de puternică 

pentru propăşirea unei esențe atât de prețiosă. 

România posedeză păduri de stejari, de bradu 

şi de fagi îndestulu de întinse şi de frumose pen- 

tu a nu invidia pe-alte staturi; cu (6te acestea 

caută să recunâscemii că amii esploatatii adesea cu 

multă nesocotință acestă avuţie. Locuri destinate 

de natură a fi vecinicii pădurite, ai fosti pustiite 

de mâna omului; asti-felti că astă-di dealuri care 

altă-dată erai acoperite de cele mai mândre păduri, 

sai prefăcutii în râpe care nu numai că nu aducit 

nici unii folosii, deră coniribuescii la sporirea îne- 

căciunilori. Acum cândii esperiența şi sciința ne-ati 

doveditii că amii greşită. caută să ne grăbimiu a 

repara răulii prin plantațiunea și sem&narea tulu- 

loră locurilorii care nu se poti folosi de agricul- 

tură. Negreşitie că Statulă care posedă 1.281,297 

pogone de păduri, va intra celu dântâiu pe acestă 

cale de ameliorațiune. 

Pină astădi lemnele esploatate din pădurile n6- 

stre servescii mai multii pentru consumaţiunea. lo- 

cală. Lemnele de încălditi şi cărbunii întrebuintati 

întruni ant valoreză aprâpe 100 miliâne lei. 

Fără îndoială că lemnele de construcțiune trebuie 

să represinte uă valore analogă. Lemnele esportate 

valoreză mai multă deună milionă. Străinil ne ceri 

mai cu semă lemne de bradi de dimensiuni mari  
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și lemne de stejari. Pădurile din județul Nemţului 
se împărtăşesc într'uă proporţiune însemnată din 
comerciulti de esportațiune. Lemnele de bradă din 
acestă Jocalitate vinii tote pe apă făcute plute. Por- 
tulă Galaţi este centrulă acestui comercii. 

Esploataţiunea păduriloriă dă nascere la mai multe 
industrii precum suntii ferăstraele, fabricaţia șin- 
drilei, a șiței, a vaseloris, a hambareloriă, a lopeţi- 
loră, a obiecte lori de rudărie și altele. Uă popula- 
țiune numerdsă de lucrători săteni. umple munţii 
indată ce se învăreză, și nu % părăsescii de câtă 
uădată cu pornirea turmeloriă de pe verfuri. Suntă 
mulţi care lucreză și iarna. 

Dintre aceste industrii cea mai importantă este 
a, fer&straelorii, sai jâgărelori, adică a fabricaţiu- 
nei scândurilorit. Fer&straele suntă instalate la. po- 
lele munțilori pe marginea apelorii. Cândă lipsesce 
apa curgetâre, unii isvorii bogati produce îndestulă 
apă pentru a pune în mișcare unii fer&streii. 

Afară de lemne pădurile produci fructe întrebu- 
ințate pentru a nutri animalele; astă-felu fagult 
produce jirii şi stejarulii ghindă, ambele consumate 

de rimători. Scorţa de stejară ca şi rânza sai fruc- 
tulu aninului sunti întrebuințate pentru tăbăcirea 
peilorii. Fructe ca smeura, cireșele amari, afinile, 

scorușele suntii căutate de cofetari pentru prepara- 

țiunea dulcețelorii și a siropuriloriă. 
Esploataţiunea păduriloră și industriile forestiere 

ai mare viitoră în țerra n6stră. Ca și în alte staturi, 
va veni timpulu când munții noștri vori resuna
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de sgomotuli asinelorti; cândă țipătulii maşinelorii 

de aburii va însciiuța pe călători că străbatu loca- 

lităţile înzestrate cu fabrici bogate; îns€ pentru ca 

să nu aşteptămii prea multi, şi acesta, cu dauna a- 

vuţiei naționale, caută ca Stati şi particulari să 

coopereze pentru a da impulsiune desvoltării in- 

dustriilori născânde din pădurile Carpaţilorii. 

Feneţele sau livedile de feni se întindă pe uă 

suprafaţă de 1,848,7 773 5 de pogâne. Ele suntu com- 

puse din toti “felului de plante. însă gr amineele şi 

legumin6sele. predomnescii. Obicinuită se cosescil 

odată pe anii; iar în anii ploioși se mai face uă re- 

coltă de fenii pe la începutulă tâmnei numită otavă. 

-Pină astădi predomnescă în agricultura n6stră 

fânețele naturale; de abia pe alocurea se seme&nă 

visdeiii ori trifoiit. Cu (6te acestea întinderea mare 

a arăturilorii. spargerea treptată a fenețeloriă, voril 

nevoi pe agricultorii noştri să întroducă în combi- 

naţiunile lori culturale fenetele artificiale. Acestă I- 

novaţiune va fi unii progresă reală care va produce 

resultate fericite atât pentru venitulă câtă şi pen- 

tru imbunătățirea pământului. 

Fâneţele n6stre suntii amestecate cu arăturile î în 

cele mai multe localități; cu t6te acestea suntii 'si- 

tuaţiuni atâtii de favorabile vegetaţiunei plantelori 

de fânețe, în câtii suntă lăsate anume pentru acesti 

scopil. 

După situațiunea lorii fânețele se poti deosebi în 

feneţe de luncă, acelea care se află pe șesurile de 

pe marginea apelori curgâtore; feneţe de câmpie  
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care suntii locuri ca și cele de aratură, însă se re- 
serveză pentru a produce fenu; fânețe de- coline 

după. cum' sunt mare parte în unele judeţe ale Mol- 

dovei ; în fine muscelurile,. adică feneţele. de pe ra- 
mificaţiunile cele din urmă ale munțilorii. Cualită- 
țile fenului se resimtă de felulii feneţei ; în adevări, 
buni este fenulii de câmpi, de luncă, însă nu se 

pâte potrivi cu acelit fenti m&tăsosii și profumati 

recoltatii de pe multi pitorescile n6stre musceluri. 

Cuventuli este uşorii de înţeles : flora, adică- 

felurimea planteloră ce crescii pe musceluri, nu 

numai că este forte avută, derii şi al6să ; plante din 

familiele gramineeloriă, legumindseloră, labiateloriă, 

cariofilatelorii şi altele, se întreci. care mai de care 
să facă din muscelurile înflorite tapeturile cele mai 

vit și mai variatii colorate. Câte-va seri petrecute 

prin aceste locuri în timpulă cositului, în luna lui 

augustii, lasă impresiuni neșterse; călătorulii nu 

va putea uita. nici-uădată acelui deliciosit profumia 

pe care țăranii îlă numescii mirosă de fenit. Anima- 

lele domestice sciă a prețui atâtă de multă acesti 

plăcutit și nutritorii feni, în câtă în ieslele unde li 

se pune nu r&mâne usmă de ogrinji. 

In anii de secetă afară de fânețele de luncă și de 

musceluri, cele-l-alte produci prea puţini. În lipsă 

de nuteeţă țărranii suntă nevoiți a vinde vitele cu 

preturi fârte scădute. Şi cu tote acestea I6culi îl 

avemii și nu "lu întrebuințămi. In adevăr, puline 

ţărri din Europa sunti străbătute de ape numer6se 

"şi abundente ca. țerra n6stră; pentru ce deră în 

 



    

loci să lăsămii aceste isvore de bogăţie să se perdă 

nu le-amii întrebuința spre a da viaţă fenețelorii și 

câmpurilorii nâstre în anii cândă arșiţa tropicală a 

sdrelui le pârlesce pină face să piară orl-ce vegela- 

iune ? Interesele cele mai vitale ale agriculturei ne 

impune a nu întârdia introducerea unori ameliora- 
țiuni care înavuţesce atâtea localități din Europa. 

Feneţele care nu se cosescii şi suntu lăsate ca 

să fie păscute de vite se numescu păsciuni. Intin de- 

rea lori este de 5,845,135 pogâne. Dintre acestea 

uă parte suntă şi locuri sărace care nu arii pulca 

deveni fânețe de cositii; în totii casulii în (ârra n6- - 

stră suntii necunoscute acele păsciuni sterpe, pă- 

menturi ca şi deserte care acoperii suprafețe imense, 

cu miliânele de pogâne, după cum suntă pustele 

Ungariei. 

Impregiurulii saii în vecinătatea satelori a esis- 

tată de nu se ține minte uă întindere de pământii 

destibatii pentru păsciunea viteloră; aceste păs- 

ciuaț numite după localităţi izlazuri şi image, dis- 

parii pe fie-care ană, mai cu semă de la 1864 de 

cândă sai împroprietărită sătenii. Pentru păsciu- 

nca vitelorii țărranii se învoesci cu proprietarii sai 

arendatorii moşielorii; cră locurile lori le ară pe 

de plini. 

Ca şi teneţele păsciunile suntii de luncă. de 

câmpie, de coline şi de munte; cu «deosebire că pe 

vârfurile Carpaliloru esistă uă anume regiune a- 

gricolă, aceea a păsciunilorii de vară, unde iarba 

desă şi mătăssă nu cresce mal nici uădală la inăl-



  

țime ca să fie cosită. Păsciunile șese predomnesci în 

judeţele de dincâce de Milcovii; în cele de dincolo 

păsciunile de pe coline se ţină lanţă pînă la hota- 

rul țărrei. 

Nu esistă localitate în România care să nu și 

aibă păsciunile sâle, și acesta pentru că pascerea 

este uni regimi predomnitoră în agricultura n6- 

stră ; cu tote acestea suntă județe unde întinderea 

ocupată de păsciuni este imensă; astu-felă în jude- 

țulă Ialomiţa care are uă întindere de 1,106,851 

pog6ne, păsciunile acoperă 744,804 pogone; în 

judeţul Brăila din 752,699 pogâne înlindere to- 

tală, păsciunile ocupă 498,317 de pogone. Aceste 

imense şesufi acoperite cu iarbă constituescii aceea 

ce se numesce Câmpia Bărăganului, stepă nesferșită 

care începe în vecinătatea Olteniţei și se întinde 

pînă la Brăila. Arăturile întindendu-se pe fie-care 

anii, câmpia, Bărăganului se îngustiză, şi negreșiti 

că va veni ună timpi cândi va esista numai cu 

nuinele. 

Pământul din Bărăgană este mai peste toti de 

cualitate bună ; adăogândi pe lângă acâsta îngrășa- 

rea produsă prin păsciunare, urmâză că acestă câm- 

pie va deveni una din cele mai fertile din țerră. Pote 

că pînă astădi arii fi dispărutu înaintea plugului a- 

ceste șesuri ; însă lipsa. de apă a depărtatii . popula- 

iunea de dânsele. In adeveră, apă .se găsesce la a- 

dâncimi fârte mari în Bărăganu; păstorii ca să ada- 

pe vitele o scotii din puțuri cu burdușe trase de cai. 

Pădurile lipsesc cu totulă; nică uni adăpostu nu 
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află omuli și vitele pe aceste întinse câmpii. lernele 

suntă pericul6se pe Bărăgană, căci furtunile vio- 

lente, viscolulii, târasce adesea pînă în baită turme 

şi păstori. Călugării cernicari, uădinidră proprietari 

mari în acestă localitate, ati semnată uă pădure de 

stejari pe moșia Copuzii. Din nenorocire esemplului 

dati de dânșii n'a fostii imitatii, și pînă astădi Bără- 

ganulii oferesce monotonuli și obositorulii aspectii 

alu unei câmpii imense fără uni stufii de mărăcine 

pentru umbriti. 

Pasciunile Bărăganului sunti acoperite de cumit 

se ivesce primăvara și pînă în iarnă de nenumarate 

turme de vite mari şi mărunte, ciredi de boui şi 

vaci, herghelii de cai, turme de oi. După obiceiulu 

locului diferitele moșii se împart în sohafuri potri- 

vită cu numeruli vitelorii. Neguţătorii de vite, mă- 

celari, strângii primăvara vitele slabe şi le ducii să 

se îngraşe în sohaturile Bărăganului. Tomna ciredi 

întregi de vite grase umple zalhanalele unde carnea 

lori este prefăcută în pastramă şi seulii pusi în 

burdufi. Acâstă speculațiune datâză din vechime ŞI 

producea fol6se însemnate fiindă singurulii midloci 

pentru a da uă valore păsciuniloru; Astădi însă 

cândă midlâcele de wansportii cu drumulii de feri 

și pe pă permite a sc esporta cu mare înlesnire în . 

străinătate, zalhanalele începi a fi desființate şi Vi- 

tele nâztre grase se ducă la Viena. Pesta şi pînă la 

Dantig. 

Câmpia Bărăganului cu pământul săi celui buni 

și uşoriu de lucrati arii deveni unu isvori de mare  
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avuţie pentru târră cândă unu canală sati mai multe 
arii străbate-o. Pe lângă folosulă de a procura apa 
trebuinci6să, canalurile arii servi ca căi de comuni- 
cațiune şi ca mari canaluri de irigațiune. Opera ari 
fi mare și de natură a ispiti ambiţiunea unui băr- 
bati de stati românii, după cumi opere analdge 
au ispititii 6meni ca Colbert, Sully, Cavour, şi alții. 

Intre pasciunile din t6tă România păsciunile Car- 
pațilorii ocupă locul Vântâiu prin cualitățile nutri- 
tive ale plantelori care le smăltâză. De la unt ca- 
petă ală ţerrei pînă la celă-altă vârfurile mun- 
țilorii nostri suntă acoperite de păsciuni bogate. Ne- 
numerate turme de vite, de oi mai: cu sâmă, din 
terră şi din Transilvania, populâză vârfurile singu- 
ratice de la maii şi pînă la Sânta Maria. Productele 
loră, mai cu s6mă brânza de burdufă, urda şi caș- 
cavalulă, aprovisioneză i6te orașele țărrei. 

Ca şi la câmpie, cualitatea păsciuniloru variază 
după localităţi. Suntu munţi ca aceia ai Penteleului 
Și ca muntele Cracăi din județul Nemţului a cărora 
iarbă însușesce cualități atâtu de superidre în câtă 
brânzeturile lori se bucură de uă reputaţiune ne- 
contestată în totă țerra. Istoriculii Cantemirii luândă 
de normă povestile locale arată în descripțiunea Mol- 

daviei vorbind despre munţi, că «locuitorii culegi 
«roa care cade pe frundele burianiloră, mai înuinte 

«de a resări s6rele și puindă-o întruni vast, gă- 
«sescit pe d'asupra apei plutindă celă mai frumosi 

«unti, care nică la mirosă, nică la fl6re, nici la gustu, 

<nu are osebire de untulă celă-l-alti ; dâră nu este 
» 
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«preste țoti anul, ci numai între aceste trei. luni, 

«martie, aprilie și maiu. Untulu acesta are în sine 

«atâta putere. de hrană în câtă când suie oile la 

«munte, întru acea vreme se înădușesci de multă 

«grăsime. Pentru aceea păstorii care sciii, ÎȘI po- 

«prescii turmele lori în lunile acelea numai la po- 

«lele muntelui.» Nu se pote vorbi mai lămuritii de- 

spre bunătatea păsciuniloru de munte și despre cua- 

lităţile prin care se deosibescii unele din aceste pă- 

sciuni. | 

Păsciunile nostre alpestre fiindu atâtă de supe- 

riore, n'avemiă de câtii să învățămii a le prețui mai 

bine, a. ne folosi de dânsele mai cu sciinţă pentru 

ca productele stănelorii din Carpaţi să ne scutescă 

de a mai revni la brânzeturile din Elveţia și alte 

țări.



  

X. 

Culturile, — Cereale — Întinderea cultivată. — Grâi, — Secară. — 

Orză. — Ovăsi. — Meiti. — Porumbi. --. Rișcă, — Alte plante cul- 
tivate. — Legumi. —Grădini de legumi. — Legumile cultivate.— 

Pomi roditori. i : 

Cerealele, avându în frunte grâulă şi porumbuliă, 

suntă fondamenlulii agriculturei române. Clima tem- 

perată, zăpadă multă iarna, ploi de primăvară care 

favoriseză crescerea plantelorii, câmpii întinse, șe- 

sură din cele mai fertile, pământului argilo-nisiposii, 

nisipo-argilosii ori argilo-calcarosii bogatii în materii 

organice, în fine cu uă sumă de condițiuni climatice, 

topogiafice şi geologice, România, mulțămită dărni- 

ciei Providenţei, Ensușesce la cel mai înalti gradu 
condițiunele priinci6se pentru cultura cerealelor. 

Afară de locurile rîpâse, de vârlurile și de câstele 
munțitoră, nu esistă localitate unde să nu se cul- 

tive aceste plante alimentare. Aprope cinci milione 

pogone se sâmănă anualiu cu plante cereale. 

Din cinci milione pogâne de pământi arati, 

grâulă singurii ocupă peste ună milionii de pogone. 

Varietăţile cultivate se împartă în grâuri de primă- 

vară și în grâari de tâmnă, divisiune fondată pe e-
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poca. semeEnatului acestei cereale. Dintre. acestea 

unele aii spicele cu mustăţi, ră altele suntu tunse; 

- unele aă bobulă albă, altele roșcati. 
Grâulii: de tâmnă se semă&nă mai multii la câmpie, 

ră celui de primăvară spre munte și în locurile coli- 

n6se ale Moldovei. Varietatea d'ântâiu este cea mai 

împrăștiată. 
Se sem&nă multe soiuri de grâă ; însă cele mai 

cunoscute şi prin urmare mai respândite, sunti grâ- 

ulii românescii albi și roșu, sai grâului bătrâni, va- 

rietate preţi6să, cu grăuntele bobonati și de bună 

cualitate ; ghirca, grâulu de Banati, Sandomirca şi 

arnăutulii. Avemii grâuri tari sau sticlâse, superidre 

pentru fabricaţiunea pastelorii alimentare, și grâuri 
fragede. Mi | 

Uni nâmi de grâii cultivatit în câte-va localități 
muntene este alaculii (friticum spelta), ală căruia 

“bobi este îmbrăcat. Acesti grâu era forte. apre- 

țuitii de către strămoșii noștri romani ; făina sa era 

considerată de ântâia cualitate. 

Cultura grâului se întinde pe fie-care ani; în a- 

celași timpii sămânța este mai bine al6să şi varie- 
tățile superidre mai căutate. Acestă cereală fiindă 
basa comerciului nostru de esportațiune, trebue să 

ne punemii (6te silințele nu numai pentru ai întinde, 
ci mai cu semă pentru al ameliora. cultura. 

Porumbul saă păpuşoiuli, ocupă peste dout 

mili6ne pogâne. Acâstă plantă bine-cuvântată este 

- “uă avulie neprețuită pentra agricultura nostră, a- 

tâti ca plantă de comerciii. câtă și ca plantă ali- 

n  



  

— 162 — 

mentară. Țăranii noștrii de la Dunăre pină la ulii- 

mele locuinţi din Carpaţi se nuirescă cu mămăligă. 
In același timpi grăunțele de porumbi se între- 

huințeză pentru hrana animalelori domestice. Făina 
de porumbii sati mălaiulu se mai întrebuințâză pen- 
tru fabricațiunea alcoolului. | 

Se cultiveză în România dou& varietăţi de po- 
vumbă : scorumniculi, varietate cu grăuntele mici 

şi îndesatii, și porumbulă cu bobele mari. Ambele 
reușesc ca în nici-uă altă țârră din Europa. Ame- 
rica, patria acestei plante, nu produce porumb mai 

frumosit ca ali nostru. 

După grâi şi porumbi, ordulii este cereala care 

ocupă uă întindere mai mare. se semănă anualit a- 

prâpe 500 mii pogâne. | 

Ordulii se întrebuinţeză mai cu semă pentru fa- 

bricaţiunea berei și alimentaţiunea cailorii. Specia- 

liştii susțină că orduli nostru este de ânteia cuali- 

tate pentru fabricațiunea berei. 

In anii cândă nu se face porumbulii, țărani ma- 

cină ordă și lu amestecă cu mălaiulu. 

Ovăsulii, varietate cu bobulu albi, se cultiveză pe 

253 mii pogone. Sa introdusă în unele localităţi din 

Moldova. ovăsuli negru, varietate escelentă ca pro- 

ducțiune şi ca greutate. Grăunţcl: de ovesii se înire- 

buinţeză pentru hrana cailorit. Paiele sale ca și ale 

ordului suntu utilisate ca nutrețit. 

Secara se sâmănă pentru fabricaţiunea alcoolului; 

întinderea cultivată trece peste 120 mii pogâne. A- 

cestă plantă ari merita mai multă atențiune din 

 



    

u
i
 

DE
E 

=
 

— 168 — 

partea agricultorilorii noştri ; în adevării, sunlit nă- 

sipiscă, locuri sărace, unde cultura grâului nu aduce 

nică ună folosii ; secara, în asemenea condițiuni, 

„este preferabilă. 

Meiulu, căruia se consacrâză 252 mil pogâne, se 

cultiveză mai multi ca nutreţii pentru vitele cornute. 
Cu tâte aceste suntii localități pe marginea Dunării 

„unde se consumâză mămăliga de meiii. In orașe 
se fabriceză din făina, acestei plante bătura cuno- 

scută sub numele de bragă. 

"In câte-va judeţe din Moldova, şi în particulari “ 

în judeţulit Iași, se semănă rișcă. Acâstă plantă se 
cultiveză în departamenţele sărace din Francia ca 
plantă alimentară pentru omeni; la noi, :unde reu- 

șesci! tote cerealele, rișca nu va deveni uă cultură 

importantă. : 

Afară de plantele alimentare se cultiveză dintre 

plantele industriale rapița, inulă, cănepa, tutunulă, 

anisonuli și coriandrulit. 

- De abia suntii două-decă de ani de cândă sa in. 

trodusi rapiţa în cultura n6stră. Pământulii fiind 
grasi ; clima fiindui în destulit de priinci6să, acestă, 

plantă sa impusă argicultoriloră noștri prin benefi- 

ciurile ce rapârtă cultura sa. De unde la începulii se 

semăna. celii multi decepină la cinci-spre-dece mii 

pogâne, astădi întinderea cultivată se apropie de 

200 mii pog6ne. Comerciulii de esportaţiune alii sc- 

mânţei de rapiță a luati asemenea unii avânti mare; 
astă-felu acumiu dece an! de abia se esporta rapiţă 

pentru 740 mii lei; iară în 1871 sa esportalii pen- 

   



  

    

_— 164 — 

tru aprâpe Îl miliâne lei. Cultura rapitei a fostă şi 

este atâtu de profitabilă că, în anii cei buni, mulţi 

agricultori s'au înstărită din vindarea semânței. Tote 
aceste împrejurări arii trebui să ne îndemne a în- 

tinde cultura acestei plante uleiose, și ceea ce este 
mai multi, a îmbunătăți modulă de a o cultiva. 

Cultivatorii cei mici saru folosi prin introducerea 

rapiţei în cultura lori; nenorocire însă, acâstă bă- 
n6să cultură se face mai cu s&mă de către agricul- 

torii cei mari. | 
Inul și cânepa se cultiva odinidră în tote judeţele 

ț&rei, pentru că țărranii purtai albituri de pânză 
fabricate din aceste textile. De la, întroducerea pân- 

zei de bumbaci, ț&rrancele ai renunțatiă în cele mai 
multe localități la strămoșâsca industrie a țesutului ; 
în Satele nostre nu se mai aude ca altă dată sgo- 

motulii răsboiului și cântările femeilorii lucrândit în 

argele. Nu avemit nimici de disii contra introduce- 
vei bumbacului, însă nu ne pare mai puţini r&ă că 

dou cultură atâtii de unportante ai mai dispăruti 

din agricultura n6stră. Ne vomit cunâsce greșala ; 
vomit cultiva din noă inulă şi cânepa, căcă acestea 

suntii plante care raporteză beneficiuri mari în ț&r- 
rile cele mai înaintate în agricultură; arii [i de do- 

ritu însă să ne îngrijimii mai din vreme de acesta, 

penteu ca nu cumva trecândă timpi multă, să pă- 

(imi cu industria domestică textilă, ceea ce ami 

pățită cu alte industrii care de şi prinseseră rădă- 

dăcină în ţerră au dispărutii fără a lăsa urme. 

Uă cultură care se lățise forte multi în ţerra no- 
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stră este a tutunului. Fol6sele ce raporta cultura a- 

cestei plante atâti în comerciulu locală câtă și pen- 

tu esportațiune îndemnară pe agricultori a o îngriji 

fârte de aprâpe. Mulţi dintre dânșii nu saă imulţu- 

mită să aducă s&mență din Turcia, dară chiari cul- 

tivatori locali pentru a tracta planta după cumii se 

face la loeti. Cultura mergea prosperându și putea 

deveni uă ramură din cele mai productive ale agri- 

culturei nâstre ; ânsă fiscul a socotiti de cuviință 

să concesioneze cultura şi vândarea lulunului unci 

companii ; acesta a fostă uă lovitură de morte pen- 

tru cultura tutunului. De la monopolii încoce mai 

toți proprietarii ai abandonati cultura ; țăranii o 

facii de nevoie, însă pe întinderi mică; astu-felu că 

regia importă tutuni. lată dară unde ami ajunsă; 

de unde România trebue să fi uă țerră producătore 

de tutunii ea s'a făcutii clienta Ungarici, Turciei și 

a altorit ț&ri. De bună sâmă legitime voră fi inte- 

resele fiscului; însă în cestiunea tutunului avemi 

convincțiunea că putea să se lase cultura și comer- 

ciulii liberă şi statulu prin imposite să se folosâscă 

mai multi, fără ca, să priveze agricultura l&rrei de 

una din cele mai importante culturi. Airea se caută 

a se introduce în agricultură câtă mai multe plante, 

şi în speciali plante industriale; noi, ca şi cumi veri 

unu geniii r&i ne-ară îmboldi, de abia vedemi uă 

cultură că prinde rădăcini şi facemu ce facemi ca 

să o inăbușimu. Acesta nu este calea ce ne coman- 

dă să urmămii interesele nâstre agricole. Inainte de 

a oinori uă cultură importantă caută să cugelămi :  
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să ne silimu a găsi airea venituri, căci introducerea” 

unei plante nu se pote face de astă-di până mâine. 

Dovadă este că de ani ne trudimiu a introduce câte- - îi 

va plante a cărorii utilitate este demonstrată, și to- ! 

tuși cultivatorii parcă nu vorii să 'șă dea, semă despre ai 

folosele ce arii dobândi variindă plantele cultivate. 

Se cultivă mai cu semă în județele din susuli 

Moldovei anisonuli pentru: aromatisarea. Tachiului 

de bucate. Coriandrulii, uă altă plantă; aromatică. 

se semenă împrejurulu a câtorii-va orașe. Uă plantă 

care reușesce în țerra nostră este hameiuli. Fabri-: 
canţii de bere ne-ai mărturisit că bine cultivatii,- 
hameiulti din România este de cualitate superi6ră. 

| 
| 

  

Şi cu tote acestea, acâstă preţidsă piantă cu care 
natura a hărăziti tâte crângurile n6stre, nu figureză 

între plantele cultivate la noi. De abia sau făcutii 

câte-va cercări de cultură și aci s'a mărginitu toti. 

Acestă cultură merită uă deosebită atenţiune cu a- 

tâtă mai multi că pote deveni ca și rapița unii 6 

biectii de esporlaţiune. 

Sfecla de zacără cultivată la sc6la de agricultură, 

a produsi resultate forte mulțumitâre. Analisa fă- 
cută a găsitu aprâpe 12 la 100 zacări. 

Acestea suntu plantele industriale cultivate la noi. - 

Scimu că sa cercati pe alocurea cultura roibiei; 

însă suprafaţa ce s'a consacrati acestei plante este” 

atâtu de neînsemnată în câtii se putea considera ca 

uă lucrare esperimentală. | 
Convinși că agricultura unei ţărră cu atâtit se fo- 

losesce mai multii cu câtu are culturi mai variate,»



  

2 167 — 

ami căutatii încă de la 1864. a face unii câmpii de 

esperimente la Sela de Agricultură. După desfiin- 

lavea Sedlei din Panteleimonii, cândi sa fondati 

scola de Agricultură de la Ferestreă în 1869, ami 

înfiinţată. din. noii câmpuli de cercări ; şi astă-felă 

culturile esperimenlale se contiuuă pînă astădi. Re- 

sultatului acestorii dece ani de cercări este că, nu e- 

sistă uă plantă în agricultura Europei care să nu 

reușească în țerra nostră, afară de două trei plante 

cultivate în partea cea mai meridională a continen- 

tului; plante. alimentare, plante 'de nutreţi, plante 

industriale de. tote categoriile, aii vegetatii și vege- 

teză în câmpulii de esperienţe ali stabilimentului, 

în condiliuni care ne autoriseză a recomanda cul- 

tura celorii. mai însemnate dintre dânsele. Sperămiu 

că resultatele folositâre ce a produsi introducerea 

vapiţei în cultura n6slră, va îndemna pe agricultorii 

noștri a introduce și alle plante cărorii agricultura 

europeană datoreză în raare parle starea sa de pro- 

speritate. 

Noi românii, țerranii în particulară, suntemiă din 

punctulii de vedere alimentară ună n6mi legumistiă, 

adică mare iubitorii de legumi. Natura climei pe 

de uă parte, posturile prescrise de religiunea n6- 

stră- pe de alta, esplică predornnirea regimului vege- 

tal în alimentaţiunca nâstră. Trebuința dară ne-a 

îndemnatii a da Gre-care importanţă culturei legu- 

Tniloril. 

Grădinile de leguini ocupă uă întindere care trece  
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peste 300 mii pog6ne ; între acestea intră și pome- 
turile. „o | 

Clima ț&rrei, natura pământului și distribuţiunea 
apeloră, suntă pre câtii se pote de priincidse gră- 
dinăriei. Nu esistă legume. cultivată chiară în țările 
cele maj meridionale ale Europei, care -să nu reu- 
șescă în țârra n6stră. | 5 

De câţi-va ani cultura iegumiloriă a făcută pro- 
„gresii mare, mai cu semă împregiuruli . orașelorii 
mari. Nu numai că procedările de cultură sau per- 
fecţionatii, dară numărul legumilorii cultivate, deja 
îndestuli de mare, s'a.sporită prin introducerea de 

plante noui și de varietăți superidre prin cualităţile 
lorii. În acestă privință grădinile care aprovisibneâză 

capitala țărrei se polă cita ca modelă. Caută însă 

să recunoscemu că ceea ce sa făcutii pentru des- 

voltarea. grădinărici este puțină potriviti cu câti 
„mal ne-a r&masu de făcuţi. Acestă artă atât de 
lolositore, a ajunsi în unele staturi din Europa și 
particulari în Francia, la uni gradii de perfecţiune 
în câtu trebue să ne punemit tote silinţele pentru a 

„ne potrivi cu densele. 

Grădinăria se practiceză în România de călre: 

specialiști care facii comerciii cu. legumile și de că- 
tre țerrani. Aceștia cultiveză in grădinițele loră f6rte | 
puţine legumi; dară pentru speculațiuni ară po- 
gone întregi cu fasole, linte, mazăre, castraveți și 
alte plante. Uă populațiune numerâsă de grădinari 
bulgari trăesce în România din cultura legumiloriă ; 
ei vint primăvera şi şediu în țerră pînă cândi des- 
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facă legumile de iarnă. Cultura lori destulă de în- 

grijită ca esecuţiune, a câștigati însă prin venirea 

lorii în terră, căci trebuințele românilori i-aă în- 
demnatii a cultiva multime de plante a căroră cul- 

tură le era necunosculă. 

Dintre legumile farin6se se cultivă fasolea, lintea, 

mazărea, bobului și năutulii. Cultura fasoley se des- 
voltă în fie-care ani nu numai pentru îndestularea 

populațiunei dară Şi pentru esportaţiune. Cultura 

lintei urmeză aceiași cale. Se produce în (16tă (erra 
13 mili6ne de ocale din aceste două leguminose. 

Legumile rădăcin6se, precumu suntu cartofului, 

sfecla, morcovii, guliile, celina, păstârnacii, pătrun- 

jelulă, ridichile, hrenulu, cepa, usturoiul, prazul, 

se cultiveză în tote grădinile din (6rră. 

Varda, conopidele, spanaculii. lăptucile, pătlăge- 

lele vinete şi roşii. bamiile. ardeiul, sparanghelulu 

se produci în cătăţiimi însemnate. 

Cucurbitacecle, adecă pepenii verdi şi cei galbeni, 

castravelii şi dovleceii, se cultiveză relativamente 

mai multii de câtă în ori-care altă ț6rră din Europa. 

Consumaţiunea lori este atâtă de mare în câli se 

cultivă nu numai în grădini dară și în cultură mare. 

În câtui despre cualitatea lori, nu credemu să €- 

siste țârră în Europa unde pepenii verdi să fie su- 

periori boșarilorii noștri. 
Toti străinil care ai visitată piețele nâstre de le- 

gumi, și cu osebire piata Bucuresciloră, recunosc 

că prin cualitățile şi varietatea lori. verdeturile  
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noatre de totă felulii potii concura cu cele mai re- 

numite din Europa. . .- ' 

Floricultura este -uă disposiţiune în adițională la 

«români, Nu credemă a fi desminţiţi afirmândă că nu 
| csistă casă, nu esistă bordei sai: colibă: în t6tă 

(ârra unde fetele să nu: culiiveze floră. Busuiocului, 

gălbenelele . calonfirii, lemnulu lui Dumnedei. 

trandafi ulii. sunt Morile favorite ale (ârvancelorii- 

nostre. Prin oraşe colecţiunile Sunti mai bogate. 
In cea mai modestă. căscădră se vădi pe ferestră 

muşcate, indrișaimii. vanilie, -trandaliri, mixan- 

dre, lămâiţă, maghiranii, verbine, - merişorii. Nu 

esistă grădină în care pe lingă trandafirii albi și 

roşii să nu se cultiveze vara totii felulii de flori. 
Uni arbusti pre câtă de elegantă pre atâtă de fru- 

mosii, oleandrulu, rari pînă mai acumu câți-va ani, 

a ajunsi să împodobescă i6te grădinele. 

Gustulii floriculturei a pătrunsă de câtii-va timpii 

și între 6menii avuţi. Astădi grădinele de ornamentii 

au devenitit uni accesorii indispensabilă alu ori- 

cării case. Cei mai cu mijlâce întrețină florării pline 

cu colecțiuni bogate. In Bucuresci, lași și alte oraşe 
mari esistă unii” numnărit însemnată de grădinari 

care realisâză beneficiuri mulțămilâre din îlori- 

cultură. . | 

Nu numai oraşele mari dară și cele mic, au în- 
fiinţatii grădini publice, dintre care unele, precumil 

“suntă aceea de la Romanii, şi de la Severină facu 
ondrea municipalităţiloră. 

Bătrânii noştri țină atâlii de multi la grădinele 
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de ornamentiă în: câtii pe la tote moşiile avcii aseme- - 

nea grădini. Arii fi de doriti ca descendenții lori - 
pu a 

săi iniiteze; acesta i va atrage mai multi către 

viaţa de ţerră ; îl va face să se ocupe mai cu plăcere 

de întinsele loră domenii. Țerra în generali şi des- 

voltarea agriculturei în speciali, vorii benelicia din 

acestă utilă și plăcută, deprindere. 
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XI? 

Viile. — Ochire economică — Distribuţiunca viilorii în România.— 

Delurile renumite. — Varietăţi de struguri, — Producţiunea, vinu” 
riloriă. — Obraţiile și livedile de pruni şi alți pomi roditori. 

Nu esistă crângii în țerra n6slră în care aguriz 

darul (viţa selbalică) să nu înfăşure cu ghitlan- 
dele sale arţarii, ulmii, frasinii și plopii. Vara unii 

profumi de tămuioră ; la începutulă tâmnei cior- 

chine cu bebele negre; âră pe Ia sfirşiti frunde 

roșii ca para focului, ne spunii la fie-care pasi ce 

facemi prin crângurile n6stre că suntemii în pa- 

iria. viței naturale. Esistenţa acestui arbusti ;- vig6- 
rea "cu care vegeteză și profumulit ce esaleză îlo- 

rile sale, suntu semne sigure că ne aflămă în regi- 

unea cea mai priinci6să pentru cultura viei. Or-cine 

şi va arunca, ochii pe uă cartă a-Europei şi va ob- 
serva posiţiunea geografică a localităţilori celoră 

mai renumite prin viile loră, se va încredința că 

ceea. ce spunemit este unt faptii ce nu se pote con- 

testa. Trecutuiii nostru economici și agricoli ne-a 

lăsatii probele cele mai temeinice în acestă pri- 

vință. In -adevără, suntii secole de cândă vinurile 

nostre au dobândită unu renume mare peste hota- 

în
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rele ţărrei. lustrulii Cantemirii, care cunoscea atâli 

de bine Evropa, nu se sfiesce a dice vorbindit des- 

pre vinulă de la Cotnari : «Eră eu fără de aceia 

«<îndrăsnescii Ali socoti a fi cel mai buni de câti 

«tâte cele-alte vinuri ale Europei, âncă și însuși de 

«câtii celui de Tocaiti». Şi mai la vale: « Aceste pod- 

«gorii nu slujescă numai pentru trebuința locui- 

«toriloră, ci încă preţul cela mici ali vinului 

«trage la sine şi pre neguţătorii rusesci, leşesci co- 

«zacesci şi ardelenescă.> Dacă astădi nu mal pu- 

temi afirma cu siguranţa lui Cantemiri că vinurile - 

nostre suntă dintre cele dântâiii din Europa, causa 

este că în cultura viilori, și mai cu s6mă în arta 

păstrării vinurilor, pe cându alte nemuri ai morsii 

înainte, noi, ca să nu dicii că ami datii inapoi, anii 

statii pe loci. Caută îns* să mărturisimiu că astădi, 

ca şi în timpulă ilustrului istoricii alu Moldovei, 

suntii viticultori care "şi caulă viile cu multă sciinţă 

și 'şi păstieză vinurile în cele mai priincidse condi- 

țiună. 

Via. cresce şi strugurii se cocit în România de la 

Dunăre pină la pslele munţilor ; dară adevărata 

regiune a viiloră, adică localităţile unde priesce mai 

multă acestei plante, este acea trâmbă de coline 

sati de dâluri. cele din urmă trepte ale Carpaţilori, 

care. începe la Orcvita în judeţulii Mehedinţi şi se 

termină la Cotnari în județulă lași. Pentru a'şi face 

ovi-cine uă idee mai lămurită despre acâstă frumosă 

şi avulă regiune. intindă uă cartă a țerrel înaintea 

sa şi împreune printr'uă linie localitățile următâre :  
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Orcviţa, Drăgășani, Pitescă, Ploesci, Urlaţi, Buztiă, 

Odobesci, Nicoresci, Huși, Iaşi şi Cotnari. Inchipu- 
indu-ne acâstă linie trecându prin c6ma. colinelorii, 

viile ocupă regiunea, despre Dunăre și Prutiă și ve- 

geteză pînă în țermurile acestori ape. Cu câtii însă 

se depărtâză cine-va de coline, cu atâti vinurile 

suntu mai comune. Și în alte țărri suntă vii renu- 

mite, și în unele mai renumite ca ale n6stre; însă 

în mare parte dintr'ânsele localitățile vinicdle sunti 
mărginite, presărate ică şi colea; în România gene- 

rosa Providenţă a ţinuti să încununeze colinele cu 

ghivrlandele de viţă de la ună capătă ali țărrei pină 

la celui-altiă.: 

Viile acoperă în țârra nostră uă întindere de a- 

prâpe 200 mii pogone ; dintre acestea peste 300 mii 

evati proprietate a Statului, eră cele-alte apartini 

particularilor. Statulă neputându îngriji de viile sale 

sa desfăcutii mai de tote, | 
Județele cele mai avute în vii suntii Prahova, 

Buzău, Râmnicu-Velcei, Putna, Tecuciă, Huși și 

Iași. In fie-care din aceste județe suntii vii vestite 
însă renutnirea acordă cu dreptii cuvânti - loculit 

dânteiă dâlurilorii următore: Deluli m re în jude- 

țulii Prahova; Drăgăşani în judeţul Romnicu-V Elciă; 
Odobesci în județulă Putna şi Cutnari în judeţulii ași. 

Ca vii de mâna a doua se socotescii Orcvița în ju- 

deţuli: Mehedinţi; Dsluli Slatinei; Delulii. Pitesci- 
lori ; viile de la Sărata din județulit Buzăi; Nico- 

șescă din judetulii Tecuciă; Dâluli Hușilor : Grecii și 
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Costescii din județult: Tutova Socol din jude- 

țuli lași. 

In viile nostre se găsescii: nâmurile de struguri 

cele mai vestite, precumi suntă între struguri ne- 

gri și - roşii, negru mole, negru vârtosă. şi braghina; 

ră între cei albi, begiceie, timpuria, verdanca, gareli- 

naulii, tămuidsa, mischetuli: Și alte soiuri. 

Viile din Prahova produci vinuri albe și roșii, 

însă aceste din urmă în cantitate mai mică; cel" 

din Drăgășani dani vin albă de ântâia calitate ; viile 

din Odobesci se deosibesgă prin vinulă roşu, cră 

Cotnarii merită loculii de on6re pentru vinurile albe 

verdui. Puţini cunoscutele vii din Orâviţa produci 

vint roşu de calitate care pâlc rivalisa cându 

suntii bine preparate şi conservate, cu semenile 

loră din viile cele mai renumite. Deluli Nico- 

sescilorii are - vii care rivaliseză cu cele mai bune - 

din Odobesci. Situaţiunea rviilorii face ca valorea 

lorii să varieze forte multi; asti-felu în acela ui 

dela pe cândă viile de la pole. sai de pe şesit, har- 

vele după cum le dicit în Prahova, se poti cum: 

păra și cu 300 lei pogonulii.. viile renumite se urcă 

la 1300 de lei. Vinul urineză aceiași deosebire ; 

in anii obicinuiti vinulă de pe pâle se desface cu 

duoi lei vadra. eră celii de calitate superidră cu 

patru şi cinci lei cândii este noii. Vinurile de p6le 

nu (ini mal multi: de duoi ani; cră cele de pe lo- 

curile inalte cu câtă se învechesci câştigă în ca- 

litate şi ajungă să se vândă cândă sunti de irci ani 

cu 15 şi 20 lei vadra.  



— 176 — 

Producţiunea vinului la pogoni variază aseme- 
nea după posiţiunea viilor; pe cândii cele de pe 
pole producă în anii cei buni pînă la 400 de vedre 
la pogoni, cele situate pe vârfuri și pe coste dau 
100 pînă la 150 vedre. Luândi anii unuliă peste al- 
tulă și ţinândă în s6mă accidentele climatice pre- 
cumu suntă grindina şi degeratulă, viile din tâtă 
țerra produci pînă la 10 miliâne vedere vină; dară 
suută ani unde acestă cantitate se reduce la jumă- 
tate, şi de abia ajunge pentru consumaţiunea locală. 

În vecinătatea viiloră și pe alocurea prin obrații, 
se află plantaţiuni întinse de pruni. Pomuli acesta 
este cultivatii mai cu sâmă pentru fabricaţiunea b&u- 
ture numită fuică. Mai rustică de câtu via, el se 

apropie mai multă de munte. Varietăţile de pruni 

tomnatică suntii cele mai respândite ; prunii văratici 

suntu mai rară. Culese pe la începutulii tâmnei, pru- 

nele se păstrâză în anume vase în care ferbă, și iarna 

se estrage rachiulă dintr Ensele. Cândiă fabricaţiunea 

este făcută, cu îngrijire și țuica este conservată mai 

mulți ani, acestă băutură dobândesce uă frumâsă cu- 
l6re gălbuie, unu gusti şi unit buchetii deosebită. 

Prunulii cresce în locuri care nu se poti ocupa 

avantagiosii nici cu vie nici cu plante agricole; a- 

cestă împrejurare arii trebui să nc îndemne a spori 

plantaţiunile. 

Uă deprindere tradiţională face pe viticultorii no- 

stri să planteze prin vii și în obraţii totu felulă de 
pomi roditori; între acestia cireșuli şi nuculă în u- 

nele localități. merulii și părul în altele. suntă pre- 

   



    

feriți. Scoruşulii, unii pomii sălbatici, este favoritulii 
multorii proprietari de vii. Persiculă, gutuiul, pe a 

locurea migdaluli. contribuesci a face si mai pito- 

rescit aspectulii viilorii n6slre. 

| Toti în circonscripțiunea. viilori se află livedi în- 

linse: de meri, peri şi nuci cu ale cărora frucle se 

alimenteză oraşele și satele. Precupctii din oraşele 

mari cutreieră tomna localitățile arboricole spre ași 

face provisiuni de lructe pentru iarnă; Gră în orașele 

mici şi prin sate, muntenii noştrii se preumblă cu 

sacii cu fructe încărcaţi pe cai. Cândii recolta este 

abundentă, perele şi merele se usucă la s6re şi în 

acâstă stare suntii debitate sub nume de pome. Pru- 

nele afuinate ori opărite sporesci veniturile în de- 

stulă de modeste ale arboricultoriloră nostri. 

Cultura arborilorii fructiferi se întinde în fic-care 

anii mai multi. Multumită climei cu totuli favora- 

bilă acestei producțiuni și stăruinței arboricultori- 

lori, va veni unt timpu cându fructele nostre vorii 

rivalisa cu cele mai renuinite din alle (&rri înain- 

tate, cândă acestă producliune va putea alimenta 

și comerciulă de esportațiune. Pentru a ajunge la a- 

cesti resultată sa înființatu în anula acesta uă 

sc6lă specială de orlicultură pe lângă scola de agri- 

cultură de la Ferestreii. Sperămii că acâstă nout 

secțiune a sc6lei de agricultură va înzestra târra 

cu grădinari dibaci, specialişti care ne lipsesc cu 

totul astădi. (1) 

41) Stăruisemă aprope dece ani pentru înfiinţarea acestei scole 

de grădinărie. De abia înfiinţată şi Camera a socotită de cuviinţă 

12
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Pomicultura a dovenitii astădi pentru mai multe 
Staturi, precum Francia, Italia, Spania, uă ramură 

de producţiune care aduce folâse însemnate. Fruc- 

tele prospete sai preparate se esporteză cu milid- 

nele de kilograme în t6te părțile Europei. Ameri- 

canii, care înainte de t6te suntu Gmenii practici, 

înțelegândiu viitorulu acestei producţiuni, sai pusi 

de câţi-va ani pe lucru și astădi esporteză deja fructe 
pentru Europa. Noi nu numai că nu esportămiă, dară 

aducemii porne din Brașovă precum și cartofi, ma- 

zăre, linte și alte legumi. In acesta ca şi în altele, lă- 

sămii să 6să din țerră banii, mărginindu-ne a discuta 

asupra înaltelorii principii de Economie politică. 

să o suprime din budgetulă Statului, și acesta în urma stăruințe- 

lorii unoră individi care strigă pe tote tonurile că se interesâză de 
prosperitatea agriculturei. 

Scâla de orticultură de abia a trăită doui ani. Elevii eşiți ai fosti 

îmbrăţişaţi de proprietari. Dacă acestia în lipsă de români aduci stră- 

ini, dacă leguimicultura nostră este în mânele hulgarilorii, respunderea 

este a acelora care nici-uă dată nu şi-aii dată sâmă de nevoile ţărrei, 

și care. dacă n'a sciută să creeze s'aă priceputi la a distruge.



    XII 

Industria. — Ochire economică. — Populaţiunea industrială. — In- 

dusirii: derivate din vegetale. — Industrii derivate din producte 

animale. — Industrii derivate din minerale. 

România este una din țările cele mai înapoiate 

în industrie. Imprejurări nu numai economice, dară 

politice şi sociale, au contribuiti în mare parte pen- 

tru a mărgini activitatea nstră economică la esploa- 

taţiunea pământului şi esercilarea a câte-va indu- 

strii mici. Industria mare, aceea care prin puterea 

capitalurilor şi a inteligenlei iransformâză produc- 

tele agricole și miniere în obiecte manufacturate ; 
acea industrie care nu numai că îndestuleză trebuin- 

țele locale, dară alimenteză și comerciulă de es- 

portațiune, nu esistă încă în terra n6stră. Scimu că 

esistența industriei întruă țcrră presupune “ună 

gradă înaintată de cultură ; că pînă astădi noi ro- 

mânii namu făcuti progresii în acestă direcțiune ; 

cu tâte acestea sunti Slaturi vecine ali cărora gradui 

de cultură generală nu este mai pre susu ca ali 

nostru, şi totuși aii uă industrie îndestuli de înain- 

“tată. Astu-fela vomu cita Rusia unde masa popula- 

țiunei nu este mai cultivată de câti populaţiunea
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română, și care în trei Esposiţiuni universale, la 
Paris şi la Viena, a atrasă admiraţiunea lumei prin 
starea înfloritore a manufaciuriloră şi industriilor 

sale metalurgice. În Austria, mai multe din pro- 

vinciile imperiului fârte înapoiate din puncluiu de 

vedere ali instrucțiunei, posedeză, fabrici de toti 

felulu, care de şi nu poti să se compare cu simila- 
rele lori din Englitera și Francia, totuși întâmpină 

trebuințele locale și în același timpi esporteză. Și 
ca să nu mergemii mai departe, navemii de câtu a 

trece în Transilvania şi vomu găsi labrici de chârtie, 

de sticlă, de ţesături, de lrănghierie, de chibrituri, 

industrii metalurgice. Turcia, cu t6tă inapoierea în 

care zace, poşedeză usine metalurgice și manutac- 

turi de stoje de mttase.:de lână și de aţă. Grecia. 
care nu pretinde la veri-uă superioritate culturală a- 

supra n6stră, nu numai că fabriceză multe articole 

industriale pentru trebuințele sale. dară ne încalţă 
şi pe noi cu peile fabricate la Sira. (1) 

Astă-felu dară. fără a micşora câtuşi de pulini 

strânsa legătură ce esistă între industrie şi starea 

cultuzală a unui popori, este învederată că în țerra 

nostră nu se pote atribui lipsa unei industrii de 6re- 

care importanţă numai stării de înapoiere a cultu- 

rei, dară și la alte cause. Mai ântâiu caută să recu- 

n6scemii că guvernele n6stre după timpi n'aă luati 

nici uă disposițiune pentru a provoca creaţiunea u- 

m 
(1) De la eșirea la lumină a acestei cărţi la 1875 s'a înființatii două 

fabrici de chibrituri, două fabrici de zachăriă şi îu momentulă de faţă 

este pe cale înfiinţarea unei fabrici de chărtie.   
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   nei industrii indigene ; şi celu puţină pentru Europa. 

nu cundscemiă Stati unde industria să se fie creati 

și întemeiată numai prin silințele individuale. Iniţia- 

liva. individuală care ni se pune înainte ori şi cândă 

se cere ca guvernuliă să ia cârma în cestiunile de e- 

conomie naţională, n'a fondatii numai prin propriele 

ci forțe nici uă industrie acolo unde nu esista; a 

trebuiti pretutindeni şi preste toti loculii, ca guver- 

nulă să facă sacrificii, să stimuleze pe particulari, 

să le vie în ajutorii prin protecțiunea vamală și prin 

alte midlâce încuragiătore. Istoria economică a di- 

feriteloxii popâre europene este de faţă pentru a do- 

vedi că afirmaţiunile nostre suntu întemeiate pe 

fapte. 

De altă parie, ușurința cu care sia priimilu și pro- 

pagatii la noi principiile economice ale scâlei dom- 

nitâre în Englitera și Francia. na contribuiti puţină 

pentru -a face pe români să credă că țerra lori re- 

bue să fie numai agricolă ; şi ca atare nu trebue să 

se ocupe. de industrie ; că industria se va întemeia 

de sine cândi va sosi timpul. Aceste idei false şi 

ruinătore pentru economia unui poporă, sai stre- 

curatii în legislaţiunea și administraţiunea nâstră e- 

conomică și producii pînă astădi fatalele consecințe 

nedespărţite de densele. A trebuitii să trecă ani. să 

se facă uă propagandă dilnică, pentru ca să se polă 

inspira. celui putinii generațiunilori tinere, idei may 

sănătose în privinta intereselori nostre economice. 

Mulțumită acestei propagande, ideile de economia 

naţională ati făculii Gre-care progresu ; necesitatea 

d
e



   
unei industrii indigene începe să fie simțită. Acestă 

slare a spiritelorit ne încuragiază pentru viitori, ne 

îndemnă a spera că. nu va trece multi timpi şi Ro- 

mânia, va avea [ericirea ca să posedeze uă indusriă 

proprie. Materii prime avemă ; dibăcia româniloră 

este proverbială ; ce ne lipsesce pentru a. vedea ră- 

dicându-se usinele și fabricele de postavă, de stofe 
de mttase, de lână şi de aţă? Vointa și mai multi 
durerea de inimă pentru interesele economice ale 

țerrei n6stre. | 
Daca ne lipsesce industria cea mare, celă puţinu 

avemi industria cea mică, mai tâte meseriile cari 

producit obiecte de ântâia necesitate. Din nenoro- 

cire concurența, străină a inceputii să lovescă şi în 

acestea. Ciobotari, croitori, tabaci, căldărari, lăcă- 

luși, se plângi că nu mai poti lupta; mulţi dintre 

dânşii lasă, meseria ce ai învățată și îmbrățișză 
ocupaţiuni care le înlesnescă midiâcele de vie- 
țuire. 

Acestă faptii economici este în destulă de im- 

portantii pentru a merita uă deosebită atențiune 
din partea guvernului și puteriloriă legiuitâre ale 

(&rrei. | | 

Regimul industriei este liberii in România ca şi 
în cele alte Staturi. Corporaţiunile sai stărostiile, 

care avâă atâta influență pînă acumit două-deci de 
ani, esistă numai cu numele. Noviciatuli sei uce-: 

nicia. esistă, căci nu se pote desființa ; însă erachia 

de calfă, de meșeleră, prin care trebuia să trecă totu 

meseriașulii înainte de a putea deschide prăvălie, a  
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dispărutii. Afară de industriele reglementate, pote 

fie-cine să îmbrăţișeze ori-ce meserie, să deschidă 

stabilimente supuindu-se vegulamentelorii admini- 

strative. 

De la 1859 nu sa mai făcutii nică unit recensi- 

mentă ; de aceea suntemii nevoiţi a ne servi cu da- 

tele de atuncă pentru statistica industriei nostre. La 

acea epocă se afla în totă țerra 83,061 meseriași; 

dintre aceștia. 59,869 crai patroni şi 23,192 lucră- 

tori. În acestil numării nu sa socotiti țărranii me- 

seriașă care, de şi agricultori, eserciteză meseria de 

dulgheri, rotari, rogojinari, iunieri; nici mulțimea 

de rudari, coşurari, dogari și alții. 

Numărul stabilimentelorii industriali, mari cu 

mici, se urca la 12.876 în anulu 1860. Progresulii 

a fostu simțitorit de la 1830 încoci. In adeverii, de 

la 1830 pînă la 1840 sai înființată 2986 stabili- 

mente; de la 1840 pînă la 1850, 2032; eri de la 

1830 pină la 1860 numerulă lori: sa urcati la 7849. 

Astă-Qi numărului atelierelori atâtă domestice câtă 

și industriale trebuie să fie mai mare. In aniă din 

urmă sati fondatii mai multe fabrici de săpună, de 

luminări steriace. de făină, de ulei, de paste ali- 

mentarii, ateliere pentru fabricaţia maşineloră și în- . 

strumentelori și altele. 

Cu ocaziunea recensimentului sa constatată şi 

naționalitatea industrialilori. După documentele pu- 

blicate se afla: 12.171 români, 17 francesi, & ita- 

liani, 19 englesi, 91 ruși, 33 germani, 208 auslri- 

aci, 7 olandesi, 95 otomani, şi 222 greci. Nu este  
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îndouială că de atuncă și pînă astă-di, și mai cu s6- 
mă de la înființarea căilori ferate, numerulii indu- 

strialilorii atâtii români câtă și streini a sporitii. Nu 

avemii de câtii să observămii ceea ce se petrece. în 

Bucuresci și în. oraşele cele mari. pentru a ne în- 

credința despre dcâsta. In Bucurescă nu irece anii 

fără să sos6scă mulțime de meseriași unguri şi nemți; 
asemenea și în lași, Craiova. Galaţi, Brăila. 

Pentru a da uă idee despre industria n6stră să 

intrămi în Gre-care amănunte. 

După origina substanțelorii prime. întrebuințate 

în fabricațiune. industriile se poti grupa în trei di- 

visiună -principale : industrii -derivate din vegetale, 

industrii derivate din animale, industriă derivate din 

minerale. 

INDUSTRII DERIVATE DIN VEGETALE 

In acâstă categorie industriile alimentarii. moră- 

ria şi brutăria. ocupă locul d ântâiă. 

In tâtă (ârra se află 6771 mori conduse de 9170 lu- 

crători. Mai tote suntă pe apă. In unele localităţi, 

precumii Brăila, Galaţi, Berladu, se află mori de 

vâniu. Morile cu vapori se inmulțescii în toti anul; 

ia 1860 funcţionat 40. Intre aceste merită uă men- 

țiune particulară stabilimentulu de la Brăila ali 

DD. Gerbolini şi Borghetti, celu mai importantă 

din totă România. Acestă fabrică lucreză nu nu- 

iai pentru țârră dară și pentru esportaținne. Făi- 
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nurile s6le se desfacii mai cu s6mă la Constantino- 

pole (1). 

Brutăriile în numeri de 378. şi simigiriile în nu- 

mării de 212, ocupă 2330 lucrători. Se află brutări 

numai în oraşe; în sate ț&rranii consuinândii mă- 

măligă facu pâne de câte-va ori pe anii şi atunci 

subă formă de azimă. Pâne dospită şi coptă în cop- 

torii sau în țestă se fabricâză în fainiliele mai cu 

avere. Ă E 

De câți-va ani a începută să se fabrice paste ali- 

mentarii. Farina n6stră însușesce tâte cualităţile ce- 

rute pentru pastele de ântâia cualitate. La esposiţi- 

unea de la Paris din. 1867, juriul internaţionali 

a medalialii pastele espuse. 

Uă industrie care a luati mare desvoltare este 

“fabricaţiunea alcoolului de cereale. Cele mai multe 

velnițe să poverni se află în județele de peste Mil- 

covii ; în cele de dincâcă fabricatiunea rachiului de 

prune şi de tescovină indestuleză încă trebuințele 

populatiunei. Cu tote acestea fiind-că prunele nu se 

facii în toți anil. a inceputu să se debiteze sub nu- 

mele de basamaci. uă ainestecătară otrăvitore de 

alcoolii. apă şi cine scie ce alte ingrediente. 

In t6tă târra funcționau 1687 poverni, mari cu 

mici, servite de 364 lucrători. 

U)J-Din netfesicire acestă stabilimentă importanti nu mah lucreză 

căci wa putută să lupte contra concurenței moriloră austro-ungare. ale 

cărora prodicte în urma nefaste convenţiuni de cesnercii încheială 

cu ţena vecină, suntă sculite de ori-ce vamă. Astă-di făina de prove- 

nință austro-ungară se vinde în tOtă ţârra. Etă sistemă de Economie 

naţională !
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Fabricaţiunea berei, necunoscută de bătrânii no- 
ştri, se desvolt€ ă mai cu semă în oraşele mari: 
Cele 72 berării din ţârră ocupau 312 lucrători. Na- 
greşitii că producțiunea trebue să se fi îndouită fe 

vreme ce în Bucuresci s'a înființatii mai multe sia 

bilimente importante. 

Sub numele de bragă se consumă în orașe uă 

băutură fermentată acidulată, a căria fabricaţiune o- 
cupa 322 lucrători în 100 bragagirii. 

Uă industriă plină de viitoră este a Ferestraielori. 

Ferestraiele, în numără de 608, se ailă aședate de 
a lungul munţilorii pe marginea apelori. Lemnele 

de bradă crâmpeiate şi subii numele de bușteni, se 
(aie şi se cobâră din munți în timpului iernei. 

Țesutulii pânzei este uă industrie domestică ; pînă 
adi nu posedămii nici uă filatură mecanică. Ţerran- 

cele n6stre sunti lucrătere dibace; pânza de inu, 

de cânepă şi de bumbacă țesută de dânsele, se pote 

compara cu productele analoge din țările cele maj 

înaintate. 

Fabricaţiunea uleiurilorii. a celui de semânță de 
vapiţă şi inu se desvoltă în toti anul; cu (6te ace- 

stea pină astădi totă ni se trimite uleiă de inu din 

Emglitera şi alte țărri. 

Două fabrici de zachări aședate una la Chitila 

lângă Bucuresci și alta la Sascutii lângă Adjudă, 

sai înființatii după 1875. Zachăruli fabricată con- 

curâză cu celu străinii ori câtit arii îi de mare încu- 

ragiarea ce se face fabricaţiuniloră străine de către 

guvernele respective. 
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Ca industrie derivată din vegetale fabricaţiu- 
nea, tutunului merită uă menţiune specială. Pină 

la anulu 1872 cultura şi vindarea lutunului în 

România erai libere. La acea epocă sa concesii 

vindarea acestui -narcotici sub formă de mono- 

polă pentru unit termenii de cinck-spre-dece ani. 

De atunci Regia monopolului tutunurilori este 

arbitrul producţiunei tutunului în țeră; de la 

densa atârnă întinderea sa împuţinarea aceste! 

cultură. 

Inainte de a se concede 'acestii monopol ami 

luată parte la uă comisiune întrunită la Ministerul 

financelorii cu scopi de aşi da părerea dacă este 

folositori a se introduce monopolulii tutunului în 

România. Nu ami respinsii monopolulă în princi- 

piit. însă cu condiţune ca Statulii sălii esploateze în 

regie Gri nu sălu dea la particulari. Sa găsitii de 

cuviință să se dea unei societăți particulare și astit- 

felu sa și făcut. 

In schimbulti monopolului concesit Regia plătesce 

Guvernului românii uă arendă anuală care merge 

sporindu-se treptat din cin ani în cinci ani; în 

peri6da ântâii a plătită anual 8,010,000 lei; în a 

doua va plăti 9.,612,000, și în a treia peri6dă va 

plăti 11,534,400 lei. 

Intinderea. culturei tutunului în (Grră variază în 

fie-care ani după hotăririle Regiei. 

Tabela următbre arată județele în care sa culti- 

vată lutunii în anulu 1875 şi cuantităţile produse:  



  

    

   

      

   

   
   

    

   
   

  

  

JUDEŢELE 

  

V'OGONE. 

CULTIVATE 

  

   
CĂTĂŢIMEA 
PRODUSĂ 

  

KILOGRAME 

- | 
PRODUCTIUNEA | 

MEDIA 

PE POGON 

BIOGLAME 

  

  

  

 Mfoviă 
* Dâmboviţa 
“Vlașca. .... EA 
' Ialomiţa . A 
| Romanați RR 

| Tutova - fi 

  
Preste toli 7,05% pogâne 

  
3o3a 
1129 
1161 
425 
123 

„327 
193 
166 
68 

232 

  
| 
| 

1,314.022 
568,812 507 
253,852 219 
238,381 560 

13,803 112 
17,832 238 

40,994] 212 

88,280 189 

    

406 

      
care ai produsii 

2.393,989 kilograme, aceia ce dă 368 kilograme 

ca producţiune medie pe pogonii. i 
In 1876 sa cultivată 9303 pogâne in județele II-" 

fovu. Dâmbovita, Vlașca, Ialomiţa și Tutova ; aceste 

2.848.297 kilograme, aceia ce dă 

308 kilograme ca producțiune mediă a unui pogonit. 

Penteu anul 1877 cultura tutunului admisă pen- 

tru Regie se redusese la 6179 pogânc. 

Cuventulii pentru care scade suprafața cultivată 

este că Regia imporiză tulună din Austro-Ungaria 

pogone-aii produsi 2 

si alte localități. 

Consumaţiunea atâtă a tutunului câtă şi a taba- 

cului a mersi sporindă de la înființarea Regiei, așa că 

putem dice că aprâpe s s'a indouilu. Cifrele următbre 

estrase din dările de sâmă ale Regiei ne daii uă idee 

lămurită despre consumațiunea tutunului în (tă țcra: 

. 

  

   



 
 

_. 189 — 

  

  
  

  
    
 
 

 
 
 
 

 
 

   
 

| 
N
 

GI 
« 

|OLTOlOGO'B0B'e 
| 
L9ECIVC 

i; 
EREI 

LIRI 
9
8
1
 

PI 
: 

. 

O
 

|V 
e 

ÎABVOL 
LaCOECr 

| 66 
2002 

SUR9 
| 

« 
VZRI-- 

CLRI 
| 

| 

30 
lziţ 

2 
L
O
O
c
O
l
e
ţ
i
G
r
9
e
 

i 
GIL 

I
I
L
L
 

» 
VGue 

| 
0LG'Uuz'c 

a 
C
I
 

I
R
I
 

| 
- 

i 
! 

, 

co 
za 

|.:< 
|evolzienoca 

louvzore 
| 268691 

- 
L
B
 

28] 

, 
, 

: 
, 

; 
, 

„pc 
i
 

i
m
n
:
 

4 
: 

. 
- 

+0 
19:0 

IL00'0|98g'0[ 
00609 

| 
lessone 

|eGey 
| vza208'1 

|ODO00EY 
| 

EZRI- 
625] 

4 
| 

1 
tona 

A
R
Y
A
D
O
I
 

„
u
v
o
n
a
 

| 
aRYuouua 

r
i
i
 

“out 
bvava, 

N
d
ă
 

| 
 ALUV 

DI 
INY 

BL, 
ovava 

R
U
L
A
 

5 
L
A
N
Y
 

a 

VIE 
AUALUNL 

PULLVICIENOD 

    
  

Y'IVLOL 
V
A
N
D
A
 

INISNO)     
  

 
 

  
 



    

— 2190 — 

In 1877-1878 cuanlitatea de lutună consumată 

se urcase la, 2,334,854 kilograme, din care 160,942 

tutun turcesc, 2,334,854 tutunii indigeni și 

37,193 mahorcă. Media consumaţiunei individuale 
este mai mică ca în Francia unde se urcă la 0,700 

și mai multă de fie-care individi. | 
Pentru ca cititorulu să aibă idee despre încasările 

Regiei provenite din viuzările făcute de la 1872 

până la 1877, reproducemu cifrele ce urmeză asu- 

pra veniturilorii cumă și partea ce revine de fie-care 

individu, pe fie-care din anii cuprinși în tabloul de 
mai susii: | 

    | 
VENITURI DIN 
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ANII 

| TUTUN | TABAC | TIGARI TIGARETE 

LEI LEI 

187215 | 11,374.202 74.369) 431,830] 36,377] 11,916,79+] 2,64 

+ 
În

 
A
N
I
I
 

i A87aju| 15,552,881| 81,255! 610,807] 102,002] 16,346.945| 3,63 

187415 | 17.770,719| 102,715] 668.231| 148.370] 18,690,055] 4,15 

187516 | 17,585,919| 107,353, 630,924 187,516 18,511,612] 411 i         1876 | 16,717,151| 94,455] 547,297] 238,846] 17,597,689] 3,86       

  

In anulu 1877-1878 venitulu brutii sa urcată la 

21,847,259. 

Sumele trecute în colâna Totala veniturilorii re- 

presintă venituri brute din care trebue scădute chel- 

tuielele compuse din arenda ce se plătesce guver- 

nului, costulă tutunului, remisele întrepositariloră 
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şi debitorilori ŞI administrațiunea. Tabloulii de mai 

josii coprinde sumele în lei privitâre la fie-care 

dintre aceste cheltuieli : 

      
| 

- = 
COSTUI, INTREPO-| a E . a | 

lnor.| anexoa |momunc_| EAPE- ssramiş| E £ |PRORITE? 
NU [camresea e ci] 2 2 | NETU 

LCI DEBITORI] * £ ! 
  

875| 8,010,000] 4,833,582] 973,470] 3,028,164 952,770 720,56) 
| 

876] 8,010.0v0] 4.235,541) 886.055] 2.943,413[ 994,529 1,521.200. 

  

| 

| | | 
1877] 8.010,00] 3,7-+2.845] 806.475] 2,838.200 906,362] 1.809,7 24 

| 1878] 9,612.000| 4.166,777 1,034.,898] 2. 2.872,651 905,665 3.255 208, 

| 
    

Midlo. 8,4 10.500 4244686 947,725] 2.920,609 939,851 1701688 
                          Proc.| 373] 222] 95) 15289] 42 ss] 

Aşa darii Regia tutunului prosperă şi cu Lâte a- 

cestea nu este anti în care să nu se lângucască că 

merge răi şi că doresce a resilia contraetulii ce 

are cu Statulu. 

In anului curentii în urma stăruinței depusă de 

Regie pentru modificarea condiţiunilori cu care lua- 

se acestă întreprindere, modificări care eraii în dau- 

na intereselori n6stre, Corpurile legiuitâre au re- 

siliatii contractului cu regia, luândă pe sema Statului 

esploatarea acestei ramure de veniti. 

Suntemi încredințați că cu uă bună administra- 

iune esploatarea monopolului tutunului va aduce 

foldse însemnate Statului.  



INDUSTRII DERIVATE DIN PRODUCTȚE ANIMALE 
4 

Industriile “cele mai importante. care întrebuin- 
teză ca materii prime diferite. substanțe animale 
suntă : săpunăria, lumînărăria şi zalhanalele. 

După cercetările făcute s'a constatată în tâtă ţerra 
145 stabilimente în care se fabricâză lumînările. şi 
săpunulu de către 418 lucrători. Valdrea materiale- 
lori întrebuințate pentru fabricaţiune -sa pretuit 
dou& miliâne lei; iară productele fabriceloră, adică 
săpun şi lumiînări, aprope trei miliâne lei. 

Cele mai multe lumînări consumate în țsrră suntă 
de seu. Fabricațiunea lori s'a pesfecționatiă. de câți- 
va ani înc6ci. Repausatulă Nicolae Bălânu a fosti 
celu d'ântâii care a fondată uă fabrică de luminări 
stearice în țerră. Acâstă fabrică, ale căreia produse 
concuraii cu cele de ântâia cualitate din străinătate, 
după uă activitate de mai mulți ani, sa închisă. 
Unu ftancesă. Faulquier Blanc, a fondată uă ase- 
menea fabrică la Galaţi. Productele sâle, lumiînări 
Și săpunit, ait airasi atențiunea juriului Esposiţiunei 
de la Paris din 1867. In momentulii de față acâsta 
este unica fabrică care mai funeționâză. (1) Noi 
continuămii ca şi în trecuti a aduce luminări din 
Austria fabricate mai adese ori cu seuli esportatiu 
din lerra nstră. 

Industria zalhanaleloră, uădinioră prosperă, în- 

4) Acestă stabilimenti a încetată de a lucra în 1878, Causa nu 
pâte fi altă de câtă ruinătorea concurenţă ce i s'a făcută de către 
fabricatele austriace, 
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cepe a declina de câţi-va ani. Causele scăderei suntii 
două : pe de uă parte împulinarea viteloru. alu 

douilea înlesnirea de a se esporta animale viui cu 

căile ferate. Ori cum aru fi, în anulu 1860 lucrau 

în România 70 zalhanale cu aprope 3000 lucră- 

tori. Cheltuielile şi veniturile acestori stabilimente 

erati aceleşi ca ale industriei precedente. 

_ Produetele zalhanaleloră suntă pastrama, sculu. 

peile. comete și maţele. Osele aruncate în grămedi 

şi nesocolite pînă mai acum câți-va ani, sunti cău- 

tate astă-di pentru esportațiune. Parte din pri se 

cumpără de tabaci, se facu opină, €ră parte treci 

în Austria de unde ni se înapoiescii subu formă de 

pei lucrate pentru încălțăminte. 

Uă industrie care merită deosebită atenţiune din 

partea n6stră este a tăbăcăriei. Nicolae Bălenu. 

omu plini de simți industrialu, înființase la una 

din moşiile sele uă fabrică perfecționată pentru lă- 

păcită peile. Lipsa de încuragiare pe de uă parte, 

încetarea sa din viață pe de alta, au contribuiti la 

închiderea acestui stabilimentu. 

Tăbăcitulă peilorii ocupă în România 233 de tă- 

băcării în care lucreză peşte 500 lucrători. 

Pentru fabricațiunea postavurilorii sai înființat 

stabilimente de 6re-care importanță la Nemţii de 

către D. M. Cogălnicenu, ia Dragomiresci de către 

D. N. Bălânu și în Bucuresci de D. Dimitrie Simu. 

Tgte prosperai ; însă lipsa de încuragiare și concu- 

rența din afară au contribuiti ca dout din aceste fa- 

13  
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brici să înceteze rămâindit în activitate numai a 

d-lui Cogălnicenu. | | 

Călugării cernicări şi, căldărușeneni înființaseră 
asemenea două fabrici pentru trebuintele chinovii- 
lorit respective; ambele nu mai foncționeză. 

lFabricaţiunea domsstica a postavului numită di- 
mie saii aba, este unica manufactură care se men- 

ține, mulțămită deprinderei țervanilorii de a purta 

vestminte conlecționate din acestă stofă. Ţerrancele 

torc lâna, țesă dimia și apoi o trimite la derste și 

pive pentru ai scâte p&ri. Sunt în jerră 412 pive 

care lucrâză anii peste anti dimii pentru aprâpe ună 

milioniă. 
Ca industrii domestice mai putemit cita țesutul 

cergiloru, scârtelorii şi chilimurilorii de lână, pre- 

şurile de păr de capră şi alte stofe. In tâte aceste 

obiecte manulacturate, țerrancele desvălescă unii 
gusti şi uă dibăcie particulară. Cu t6te aceste țesă- 

turile în care gustulă şi măestria țerrancelorii ro- 

mâne este unică, suntu acele stole de mătase care. 

subi numirea de marime, ai atrasi admiraţinnea 

străiniloră la Esposiţiunile din Paris şi Viena. 
Călugărițele nâstre se deosibesci în lucrările de 

țesături de lână şi mătase, de covâre alese. căutâte 

de toți străinii care visiteză țârra nostră. 
Toţi aceia care ai studiati particulara aptitudine 

ce au femeile române în generalii, 6ră ț&rrancele în 
pavticularii. pentru arta țesutului, suntii convinşi 

că în nici uă, (ră din Europa nu se află poporă mai 

bine înzestrată ca ali nostru pentru industria fila- 
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tureă şi a țesutului ; și cu tâte acestea treci anii și 

noi stămi unde ne aflamii la începutul vâcului. 

“adică fără să posedămi nici uă industrie textilă. A- 

lături cu noi suntii popâve mai puţinii înzestrate, 

mai înapoiate în gradulu de cultură şi totuși fabri- 

câză stofe nu numai de bumbacii şi aţă, dară şi 

de mătase amestecată cu firii. Şi noi așteptăm mi- 

nunile promise de purtisanii libertăţii comerciului 

şi de către aceia care pentru deşarte și nefructudse 

&copui politice. ai găsitii de cuviință, să încheie . 

convenţiunea comercială cu Austro- -Ungaria, Con- 

venţiune care a serviti de tipă şi pentru cele-alte 

Staturi. 

Prefacerea laptelui în brândă şi cașcavalulu este 

uă industriă importantă a muntilorii. In tâtă țerra 

esistă peste 220 căşării în care lucreză aprâpe 

1000 lucrători. Brândetuvile cele mai cunoscute la 

noi suntă brânda de putină, brânda de burduf, 

cașcavalulii. brânda de coşulete și altele. Intre tâte 

caşcavalulii fabricatii în munţii Pentelcului se bu- 

cură de unii renume meritatii. Caşcavalurile uscate 

şi afumate care se lucreză în munţii Gorjului şi 

Dâmboviţei. ati asemenea 6re-care reputaţiune. 

Avemi puţini de înveţati de la străini în arta 

fabricațiunei brândeturiloră: ună ramură in care 

suntemii înapoiați este fabricatiunea untului. Un- 

tulu nostru ară fi de cualitate superidră cândi 

ne-amii da ostenâla alu lucra cu mal multă ingri- 

jire. Era unii timpi pe cândiă no! esportarni cătă- 

țimi mari de untiă în Turcia și airea: astâdI nu nul- 

"sa 
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mai că nu se mai esportă, dară ni se trămite until 

din Elveția, Austria și Germania. PFaptulu acesta 
dovedesce câtă de puţinii ne îndeletnicimă chiariă 

cu acele industrii care suntu alipite de agricultură 

INDUSTRII DERIVATE DIN MINERALE 

  

Intre diferitele industrii cărora Staturile înaintate 

din Europa datoresci prosperitatea lori, industriile 

derivate din regnului minerali ocupă locului d'ânteiir. 

Englitera datoresce multi manufacturilorii sale, însă 

fondamentulă: prosperității sale economice a fosti 

şi sunti pînă astădi industria metalurgică și esploa- 

tațiunea cărbunilor fosili. Rusia, a căria industrie 

dateză de ieri, se înavulesce prin usinele sale 

metalurgice. Suedia şi Norvegia irăiescă din es- 

ploataţiunea minereurilorii de feri. 
Noi, caută să mărturisimii cu multă durere. nu 

posedămii ca industrii derivate din minerale de cât 

esploatațiunea sării și a petroleului. Cu munţi avuţi 

în minereuri de totă felulă, noi pînă în diua de astădi 

nu posedăm nici uă usină metalurgică; românulii nu 

sa învredniciti încă să lucreze unelt= fabricate cu fer 

estrasii din Carpaţi. Şi cu tote acestea rămășițele de 
la Baia de-Aramă și de la Baia-de-Feri suntă semne 

positive că uădinidră ţerra acesta producea feră şi 

aramă. In acestă privință amu lăsali să ne apuce 

înainte poporulă cela mai puţinii industriali din lu- 

me, poporulii_ turcă. In adevăr, Turcia posedâză 

multime de uzine Și feruli săi este preferitii la noi 

orl-cărui altu din Europa. Astu-felă fiindă, credemă 
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că a mai aștepta este a dovedi uă inerție, uă indi- 

ferință pentru creațiunea industrici naţionale, fără 

asemănare în lumea întregă. 

Acestea dise să aruncămii uă privire repede asu- 

pra esploataţiunei petroleului şi a sării. 

Petroleulii este cunoscuti din vechime. Uă parte 

din Grecia. era alimentată cu petroleuli estrasă din 

insula Zante; eră celi de la Agrigente se ardea în 

lămpi subii numele de uleiii de Sicilia. In secoluli 

trecuti! oraşulii Genova era iluminatii cu uleiti de 

petrolii estrasti de la Amiano, localitate vecină cu 

Parma. In România se întrebuinteză păcura pentru 

unsă osiile carălorii de nu se ține minte. Or-cumii 

ari fi însă, petroleulă a dobânditi uă impor- 

tanță considerabilă ca uleiii pentru luminată numai 

de la 1859. şi întrebuințarea sa merge desvoltându- 

se în toti anul. Dintre substanţele ce şi-a apropri- 

ati omulu pentru trebuințele sale, nu suntii multe 

care să se fi introdusă într'unii timpi atâta de scurti 

în (âte clasele societății. In America, unde industria 

petroleului sa desvoltatii în câţi-va ani cumă nu sa 

vădutii esemplu pină astăqi, esportaliunea acestei 

substanțe ocupă ună loci din cele mai importante 

în comerciulă esteriori. 

Esistă mat inulte opiniuni în privința lorinatiunel 

petroleului ; una din c le imal acreditate este urmă- 

târea : isvorele de petroleă, isvorele sărate şi dega- 

giarea naturală de gazuri combustibile au între dân- 

sele uă relaliune intimă, relaţiune care sa esplicati 

admitendu-se că in pămentu esistă deposite de sare  
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gemă. care, după observaţiunile lui Dumas, H. Rose 

şi Bunsen, conţine idrogenii carbonati în stare com- 

_primată ; acestă sare fiindii topită de apele subtera- - 

ne, vazulă r&mâne liberi şi uă parte dintr'ânsuli 

se degage în stare gazâsă, 6ră celă-l-altir. şe. con- 

denseză în umna compresiunei la care. este supusi 

Si curge subii formă de naftă. Acestă asociațiune 

după cumă dice chimistulii Vagner, între petrolcă, ! 
sare gemă şi gazuri combustibile esistă mai în .tâte i 
localitățile din Europa şi America. unde se găsesce i 

petroleii în cătățime mare. Intru câți priveșce țerra 
n6stră este cunoscutii că isvorele de petroleă suntu 

în localităţile unde se află sare şi unde „pe alocutea 

se degageză gazuri inflamabile precumit la Băicoiti. 

In România industria petroleului (1) a luată 6re- 

care desvoltare de la 1860 încâci. De la acestă 

epocă ati începută să se fondeze stabilimente de 

estracțiune și de purificațiune în inaj multe județe, 
dară mai cu semă în Prahova şi Bacău. Astădi ju- 

i dețele unde se estrage petroleă suntu : Dâmbovita, 

Prahova, Buzău, Romnicu-Sărată și Bacăul. 

In Dâmbovița centrul celă mai importanti de 
esploatațiune este la Colibaşi, comună din plâsa Ia- 

lomiţa. In patru văi principale și anume : valea Glo- 

dului, a Furnicașului, a Păcurei şi a Paiagenului se 

află deschise peste 200 de puțuri. Adâncimea puţu- 
rilorii merge pînă la 60 stânjeni. Producţiunea lori 

variază; astu-feli cându isvoruli de petroleia este 
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abundendă produce în cele d'ântâiii dile pină la 800 

de vedre pe fie-care di. Producţiunea de midloci a 

puțurilorii. este 100 vedre pe diuă. | 

-Productiunea. totală a Colibașilori a variată de la 

1857 pînă la 1873 între 5000 şi 200,000 vedre 

petoleiă. În anii 1868, 1869 şi 1870 producţiuneă 

sa urcati la, 350) mii vedre. 

In judeţulă Prahova una din localitățile princi- 

pale pentru estracțiunea petroleului este comuna 

Păcureții, după care vinu Baicoiulu, Pintea, Matiţa, 

Câmpina: Apostolache, Măgnurenii, şi altele. 

'Tote esploataţiunile din Prahova. afară de Apo- 

stolache, ai produsit, ciira mijlocie, de la 1857 pină 

ia 1873, de la '20,000 pină la 100. mii vedre; în 

1868 productiunea a fosti de 130 mii vedre; cră 

la Apostolache puţurile ai datii de la 160 mii pină 

la 230 mii vedre întruni ani. | 

In judeţuli Buzău sunti mai multe centruri de 

esploataţiune ; iocaiitalea PF unduli Sărăţii este cea 

mai importantă. Producţiunea puțurilorii deschise 

a variatu de la 1870 pină la 1873 de la 500 mii 

pină la 800 mii de vedre petroleit. 

Râmniculii-Sărati posâdeză două centruri de cs: 

ploataţiune : la Modteni şi la Valea-Rea. 

In județuli Băcău se aha mai multe locâlităti 

unde se estrage petroleii; dară cele mai multe de 

abia produci de la 3000 pină la 7000 vedre pe 

lie-care ani. Esploatațiunea cea mai inportantă este 

“Ta Moinesci unde producțiunea anuală a trecuti 

pezte 40 de mii vedre în anil 1868 zi 1869. După
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Moinesci vinii Lucăcesci unde producțiunea sa a- 
propialii de 10:mii vedre în anii 1870 și 1571. 

In anulă 1873 producţiunea totală a petroleului în 
cele patru județe a fostii 1,392,322 vedre; şi pentru 
a pute apreţui desvoltarea acestei industrii vo mi 

adauga că în 1864 sa produsi 301,300 vedre. 

Comerciuli de cesportațiune ali petroleului a 

mersi crescendu în proporțiune cu productiunea. 

In adevăr, de unde în 1861 de abia sa esportatii 

peteolculii pentru aprâpe 300 mii lei, în 1868 sa 

espediatii peste fruntarii pentru mai multă de unii | 

milionti. Cătățimea esportată ari fi sporitii mai 
multi daca industria americană n'arit îi inundatii 

Europa cu petroleurile sale. Lucru de mirare! pe- 

troleulii americanii se aduce şi la noi. Acesta dove- 

desce că procedările n6stre de estracțiune și de pu- 
rificaţiune sunti înapoiate, și prin urmare costulii 
de producţiune este mare în comparațiune cu ali 
americaniloriă. 

Oik-cumit aru fi, unii lucru este învederată : _in- 

dustria petroleului a prinsi rădăcini în ţârra n6stră, 

și cu Gre-care stăruință din parte-ne va deveni uă 
ramură din cele mai însemnate de veniti. 

Să trecemiă acumii la uă industrie a căreia im- 

portanță este multi mai mare ca a petroleului ; a- 

„cesta este esploataţiunea sării. 
Intru câti privesce bogăția depositelorii de sare 

ale ț&rrci n6stre, sunti puține Staturi care să fi 
fostă împărtășite cu atâta liberalilate ca România. 

Straturile de sare aparii mai cu semă în regiunea 
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colinelori din judeţele Velcea, Prahova. Buzăi. 

Râmnicu-Săratii, Bacăii şi Nemţu. Întinderea loră 

este necunoscută, căci pînă astă-qi nu s'a intreprinsii 

cercetări geologice pentru a. se determina spațiulii 

ce ocupă sarea în t6tă România. In totii casulă, 

ţinendă semă de imensele deposite cunoscute în 

localităţile esploatate, se pâte alirma cu siguranță 

că relativit cu întinderea teritoriului, România ligu- 

râză între Staturile cele mui avute în sare. 

Studiile făcute: de inginerulă românii D. Drăghi- 

cânu ne permnitii a comumica cetitorilorii noțiuni 

preli6se în privința constituțiunei geologice a, tere- 

nurilorii salifere, a esploatafiunei salinelorii și a 

condiţiunilorii economice ale acestei industrii. 

Forma. ce are la noi stânca de sare este accea a 

unui munte. Straturile mergă cândi urcându-se, 

cândii coborându-se, și în unele localități se allă 

chiari la suprafaca pământului. La Doftana și Slă- 

nicii sarea dabia este acoperită cu uă pătură de pă- 

mentii grâsă de 9 metre. Cu tâte acestea sunti lo- 

calități unde nu sa dati de sare niăă la 90 metre. 

Din documentele relative la cercetările făcute în ve- 

chime pentru deschidere de ocne resultă că adânci- 

mea medie la care se află sarea este între 30 și 40 

de metre. 

Natura stralurilorii de pâmeântii care acopere sa- 

rea variază după adâncimea la care se allă acestă 

substanță. D. Drăghicenu a constatatii la Ocnelc- 

mari. cu ocasiunea deschiderei unci saline. uni- 

spre-dece straturi pină la uă adâncime de 27 metre 

   



    

unde se atlă slânca de sare ; aceste straluri eraă 

compuse cele mai multe din argilă, altele de masgă 

Și numai unulu de nisipi. 

Foirimaţiunea salileră a ocnelorii n6stre consistă 

în sare, argilă saliferă, gipsi ordinâri şi anidriti. 

Sarea este de culdre albă. şi venătă. ac&sla din urmă 

predomină la Ocnele-Mară, "Telega, și Tergu-Ocna. 

la Ocnele-Vechi şi la Siănicti sarea este albă stră- 

Jucitâre. Sarea vânălă sară multă mai bine câ cea - 

“albă; cu tote acestea pentru alinentaţiunea populu- 

liuncă cea albă, este preferită., 

Sarea se presintă în iai multe stări în salinele 

nstre; dară masa cea mare este în straturi regulate 

pătrunse de vine de argilă vânătă şi de nodule de 

gipsi. hnpregiurulii salineloră “vechi se vede uni 

pietrişi formatii «din nodule de gipsi. care no- 

dule aii remasă acolo după ce sarea. a fosti topită 

de apă. , 

„Se găsescii argile salitere în care sarea, este ame- 

stecală: cu argilă întrună modit atâti de intimi că 

nu se iai pote deosebi cu. ochii. 

Sarea se găsesce în stare de disoluțiune. adică 

subii formă de apă sărată, de a lunguli Carpatilori. 

Isvârele şi pîraele sărate, precumii sunti Cricovul. 

Râmnicului. Slăniculă. şi Ocna. suntit- învederati 

formate de către apa de ploe care infiltrându-se. în 

straturile de pămentit saliferii, disolvă sarea cc in- 
tâlnczce in calea sa. Pote că toti intillratiunilori 

=ubterane se pote atribui lormaţiunea lacurilorii. să- 

vale din jud- (ulă Romnicu-Sărată, precumii este 
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Balta-Albă şi Balta-amară a cărora apă sărată şi 

cam ainară sa recunosculu că Ensușesce cualități 

medicale. | | 

Argila. care se găsesce în tote salinele nostre. 

se presintă subii două forme : argilă curată şi ar- 

oilă cu sare. Culdrea lori este diferită ; argila curată 

este vânătă saii cenușie. 6ru cea sărată este nâgră 

vânătă, grasă şi mir6se a păcură. În ambele stra- 

„turi se găsesce gipsti sub fomnă de nodule sait de 

vine alternante cu argilă cenușie. 

Gipsulii, care însocesce pretutindeni sarea, se pre” 

sintă mai multă în starea ordinară : cu tote acestea 

sa observată întruă colină de la, Slănicii Și gipsu 

zacaroidii. 

In câtu despre formatiunea terenurilorti salitere 

in România. toți observatorii o atribueseit apelorii 

de mare care fiindi isolate sati evaporati lăsândă 

deposite de sare. Acestă formatiune sa efectuată în 

epoca miocenă, după ce se forinaseră depositele de 

calcarii şi de gresii eocenii. Sarea a umplutit l6te 

depresiunile r&nase în aceste din uemă terenuri. 

Minele de sare din România suntii esploatate din 

timpii ccă mai vechi. Sarea scosă din ocne a fosti 

zi este pînă astă-di transportată de cărăuşi în diferi- 

tele părți ale iârrei. Noi, ca şi strămoșii nostri ro- 

nani, amă numiti /ramadi sării, via saluria calea 

pe care umblă carăle cu sare. 

Minele de sare aflate astă-di în esploatațiune suut 

(yena. judeluli Bacăi; Slănic Și Telegr. judeţul 

Prahova. şi Ocnelr- Mari din judeţul Velcea. În oc-
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nele de la Slănică se găsesce sarea cea mai curată 

și cea mai albă. Sarea de la Ocnă este tare și stră- 

lucitore; cea, de la Telega cste venătă negrișoră ; 

eră cea de la 'Ocnele-Mari este. adesea amestecată 

cu argilă. | ” 

Salinele de la Ocna sâii de la Tergu-Ocna, din ju- 

dețulii Bacăii suntit situate în valea Vâlcica în apro- 
piere de orășelul Tergu-Ocna. În acesti centru de 

esploataţinne se află două mine: de sare : cea mai 
mare are uă adâncime de 105 metre, uă lungime la 

basă de 100 metre şi uă lățime de 60 metre; 6ră 

cea mică are uă adâncime de 90 metre și unii dia- 

metru de 53 metre la suprafață. Cele două mine co- 
munică între dânsele printr'uă galerie cu scări de 

sare ; distanţa între dânsele este de 70 metre. 
In ambele saline esistă: șâse puțuri pin care se 

„scote sarea. Sarea este debitată în droburi de 270 ki- 

lograme. După ce suntii scoși afară din ocnă se 

împart în bucăţi de aprâpe 90 kilograme. 

Sarea se scote cu manejuri puse în mișcare cu 

cai. De curândi sa introdusii la aceste saline estrac- 

țiunea prin forța vaporului. 
Salina de la Slănică este situată în valea Slăni- 

cului. In acestă localitate se află așa numită salina 
sistematică cu două puțuri de estracțiune. După a- 

rătările D-lui Drăghicenu, sarea estrasă coprinde a- 

tăta argilă că consumatorii nu voescii să o cumpere. 

Afară de salina sistematică esistă salinele cele 

vechi care sunti în esploalaţiune. 

Intr'uă colină situată pe țermulă stângi alu pi- 
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râului Doftană se află siiuată salina de la Telega. 

Acâstă salină are două puțuri de estracțiune. Adân- 

cimea la care se află sarea este de 60 metre. Sarea 

este debitată în droburi de câte 120 kilograme. 

“Salinele de la Ocnele-Mari se află situată în valea 

Suhaşului în apropiere de orășelulă Ocniţa. In a- 

câstă vale, pe uă întindere de trei. kilometre se allă 

deposite însemnate de sare la uă adâncime care va- 

riază între 20 și 40 de metre. Inălțimea''salinci este 

de 40 metre. Pentru estracțiunea sării esistă dout 

puluni. Sarea este debitată în. deobură de 60 kilo- 

grame. 

Afară de sarea gemă se mai csploateză în Ro- 

mânia în lacurile sărate ale Mării Negre sarea de 

mare. Lacurile esploatante suntu : Sasiculu. Șaga- 

nulă, Ali-Beii și Burna-Sola. Sarea estrasă se con- 

sumeâză mai cu semă în Basarabia şi în pescăriile 

de la Vilcoviă. (1) 

Sarea se esploateză de lucrători liberi şi de are- 

stanţi. Pe la 1860 lucrau în tote salinele 1071 lu- 

crători dintre care 280 arestanti şi 791 lucrători li- 

peri: âră în 1873 numărului total ală lucrătorilor 

sa urcati la 1829. 

Din inlormaţiunile ce ami putulă culege la Te- 

lega. resultă că lucrătorii se împartu, după destina- 

iune, în Cioednagi, Cioplitori, Aăgluşi. Stolari. (iurași 

(1) De la răpirea Dazarabiei prin hotărirea congresului de la Ber- 

rlin nu ne iai fotosimii de esploatajiunea aceztoră lacuri. Avem 

alte lacuri în Dobrogea care de bună sâmă dacă voră fi bine es- 

ploatate voră produce mal muilă.  
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și Duvalmi. Ciocănaşii suntă lucrătorii care taie sa- 

rea. cu ciocanulă și o debiteză în drobi. În tâtă ocna 

se aflaii 200 ciocănași dintre care 90 erati vinovați. 

Căoplitorii suntii aceia care cioplescii şi reguleză pă- 

reţii ocne: inăglaşii se numescii tucrătorii care e- 

Siragă sarea ; stolari aceia care deschidu tavanulu 

ocnei ; gurari, lucrători care îngrijescii manejurile ; 

în fine duvalmii sunti argații însărcinați cu îngriji- 

rea, cailor. 

In salinele de lu Șlănică și Târgu-Ocena se între- 

buințeză numai lucrători liberă ; la Doftana pe lângă 

lucrătorii liberi se afla şi areslanţi; cră la Ocnele- 

Mari lucrătorii sunt numai arestanti. 

Cătăţimea de sare esploatată în cele patru saline 

ale ţ&erei a variatii de la 1862 pînă la 1873 inclusivii 
între 36 şi aprâpe 66 mili6ne ocale pe fie-care anit. 

In 1873 cătătimile estrase din diferitele saline at 
a 

fostii : 

Telega... 17,577,477 ocale 

Slănicu cc. 24144868 > 

Tergul-Ocna . .. ..... 10.893,804  » 

Oenele-“ ari ......... 12,997.644 > 

Slăuiculi a produsi dară mai multă sare. Acesti 

faptii nu este constantă; după ani. produce când 

uă salină, când alta cătățimi mai mari de sare. 
Astu-ielă în 1865 Terguli-Ocnei a produsi: peste 

17 miliâne ocale. cătăţime aprâpe îndouită de câtii 

in 1873. 

Costulu de producțiune ală sărei este obicinuitui 

de | lei şi 30 bani suta de kilograme; în 1873 a
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fostii 1 leit şi 40 bani. In acelaşi timpii, ne spune 

d. Diăghicenu, în Prusia cheltuielele de producțiune 

de abia se urcă la 76 bani penliu suta de kilograme. 

De unde urmâză că pe noi ne costă înduoitii mai 

scumpi estracţiunea sării, iaplii care. nu este mă- 

gulitorii pentru m$dulti nostru de administraţiune,. 

Preţului curenti alti sării variază, după localități 

de la 10 pînă la 32 lei sula de ocale. Preţurile cele 

mai urcate esistă la Ismail, Severin şi Călărași ; eră 

cele mai mici la Giurgiu. | 

Pentsu esportaţiune in Turcia sarea sa vindutii 

pe locii, adică în curtea ocnelori, în anulii 1874. 

cu prețalti de 5 lei şi 60 bani suta de ocale, sarea 

-de la Slănicit şi Telega ; 4 lei şi 30 bani sarea de 

la Ocnele-Mari şi Târgu-Ocna. Sarea destinată a se 

esporta în Serbia sa vindut la tâte salinele cu 

4 lei. 

Cătăţimea de sare vindută pentru consumațiunea 

locală a variată între 21 și 4 miliânc ocale pe 

fie-care anii, de la 1862 pină la 1873 inclusivu. 

Prelulii sutei de ocale a oscilatii intre + şi 13 lei. 

Pentru aceiași periodă de timpii cătățimea de sare 

destinată esportatiunei a variată între 11 şi 25 de 

niliâne ocale. cu preții de 5 lei și 3t bani pină lu 

11 lei şi 80 bani suta de ocale. 

Beneliciulă realisată de către Sati din esploa- 

tațiunea salineloriă a variată de la 1862 pină la 

1873 intre 2.462.578 şi 4.995,400 lei. Acâstă din 
urmă cifră se raporteză la anulu 1872. In 1875 

pbeneficiulii realisatii de abia sa nrcalu la dou& mi-  
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line și jumătate lei, faptă care nu este încuragia- 

toră pentru desvoltarea salineloră nâstre. În ade- 

v&riu, de la 1867 beneficiulu n'a căduti mai jos 

de trei milione; în 1872 se apropie de cinci mili- 

Gne și în 1873 se reduce la jumătate. Causa ace- 

stei descresceri nu pote fi de câtu concurința activă 

ce ne [ace sarea de proveninţă austriacă în Turcia 
Şi mai cu semă în Serbia, precum şi cheltuelile de 

administraţiune care suntu multă mai mari ca în 

alte Staturi. Ori cum aru (i, interesului nostru re- 

clamă să nu cruțămu nici unu sacrificiu pentru a 

pune salinele nstre în posițiune ca să potă con- 
cura cu cele austriace, și acesta pentru că: esploa- 

taţiunea sării pote deveni una din cele mai impor- 

tante ramuri de veniti ale Statului. 
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XI 

Căile de comunicaţiune, — Şosele naţionale, judeţiane şi vecinale. 

— Drumurile de feri. — Posta şi Telegrafulă. 

Căile de comunicaţiune 'sunti una din ramurile 

cele mai importante ale activităţii productive din- 

tmuă țerră. 
Staturile avute datorescii midlâcelorii de trans- 

portii uă parte însemnată din prosperitatea loră. 

Fără căi de comunicaţiune desvoltarea economică 

este imposibilă. 'Părrile care suntii astădi în capulă 

producţiunri agricole şi industriale suntă în același 

timpi înzestrate cu mai multe căi de comunicaţiune. 

România rămasă în urmă întru câtu privesce 

desvoltarea sa economică, datoresce în parte sta- 

rea sa de înapoere lipsei de midlâce de transportiă. 

Pînă mai acum câți-va ani nu posedamii șosele, 

nici chiarii între oraşele de 6re-care importanță. 

Şosele care legaii capitala ţărrei cu orașele de por- 

turi esistai în stare de crâmpeie pină acum dece 

ani. Unele dintrânsele nu sunti săvârşite chiar 

pină astădi. 

In acestă direcţiune ca şi în altele. ami făcuti 

"mare progresii de patru-spre-dece ani încâci. În a- 

14
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devări, nu numai că multe dintre căile naţionale 
S'aii completată, dară sa construită şi uă întindere 

însemnată de șosele comunale. Afară de acesta con- 
strucţiunea unei reţele atâtii de întinsă de căi fe- 
rate, este unii progresi a căruia importanţă nu pote 

să scape nimenui din vedere. 

Uni midlociă de comunicaţie forte folositori din 

- tite puntele de vedere, a fosti neîngrijitu în ţerra 

n6stră, navigaţiunea îluvială și construcțiunea ca- 
nalurilorii navigabile. Este adevărată că nu se pu- 

tea întreprinde totu de uă dată; cu tâte acestea, 

credemii că sari fi pututi face unii începută şi în 
acestă direcţiune. Bune suntă drumurile de feră, 

însă este învederatu că nu vomă putea să constru- 

imi linii în tâte direcțiunile. Astii-felă fiindă, inte- 
resele nostre reclamă ca în acele localităţi unde lu- 
crulu va fi cu putință, să construimi canaluri prin 

midloculi cărora să se puie în comunicaţiune cele 
mal isolate părți ale ţerrei cu căile ferate saă cu por- 
turile. Canalurile pe livgă fol6sele ce vorii produce 

pentru transportarea producteloră celorii mai grele 

cu prețurile cele mai reduse, vori servi în același 
timp pentru udarea iânețeloră și plantelorii culti- 
vate care au atâta nevoie de apă în anii de secetă. 

In acestă privință alte Staturi ne poti servi de 

esemplu ; şi este de ajunsi să citămi Francia Şi 

Italia. In cela dânteiă din aceste Statură sa chel- 

tuitii 800 miliâne lei cu construcţiunea canaluriloră, 

şi 215 miliâne numai de trei-decă şi cinci de anik 
încoci pentru amenagiarea riurilorii în interesulii 

=
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| navigațiunei. Ilalia, pe lângă sacrificiile însemnate 

ce a făcutii de seculi pentru construcțiunea canalu- 

riloră, numai de la 1860 încâcă a cheltuiti peste 

25 miliâne lei pentru lucrări idraulice. Acumii în 

timpului nostru s'a conslruită vestitulii Canalu Ca- 

vur, derivati din Po, pe uă lungime de 80 kilome- 

tre. Chieltuelile făcute pentru acâstă importantă lu- 

crare idraulică au trecuti peste 64 mili6ne lei. 

Ori cum ari fi, credemii că astădi cândi amii 
terminată rețeoa nâstră de căi ferate; cândă con- 
strucțiunea șoselelori înainteză pe fie-care ani, a 

sosită timpul ca să dămit 6re-care atenţiune lucră- 

rilorii idraulice. 

Folosindu-ne de Sitaaţiunea Ministerului «gricultu- 

vei, comerciului şi lucrărilor pullice, în 1874, publi- 

cată de Ministerului respectivii, vomii intra în Gre-care 

amenunte asupra stării căilori de comunicaţiune. 

Căile de transporti pe uscatii coprindi : căile naţio- 

nale, căile județiane și vecinale, şi drumurile de feră. 
Căile naţionale suntii acelea care după legea, ge- 

nerală a drumurilorii suntii construite și întreţinute 
cu cheltuiala Statului. După clasificațiunea adoptată 
esistă 37 de căi saii șosele naționale. Lungimea re- 

țelei complete este de 3.300 kilometre, din care se 

aflau date în circulațiune 1867 kilometre la închie- 
rea anului 1874. In același anii se aflaii pe cale de 
esecutare încă 123 kilometre. Asti-felii mai rămâne 

de eseculatii 1308 kilometre de șosele pentru ca 

să se completeze rețeoa căilorii naţionale începute 
pină astăqi. Socotindu-se câte 30,000 lei pentru



construcțiunea unui kilometru, avemii dară să mai 

cheltuimii aprâpe 40 miliâne lei ca să terminămii 

ceea ce amii croitii. | e 

Pentru trecere peste apele mari sa construili 

22 poduri de feri pe uă lungime de 4457 metre; 

aceste poduri ai costatii 23,234,734. lei, plătibili 

cu începere de la 1865 prin anuităţi de 1443,274 

lei pe fie-care anii. i | 

Căile judeţene și vecinale care după legea din anulii 

1868 se construescii cu dile de prestaţiune, aii deja 

uă întindere de 3300 kilometre. Ast-fel sa construiti 

termenii medii, câte 660 kilometre pe fie-care ani. 

In cursul anului 1874 sa întrebuințatu pentru 

lucrările de șosele judeţene și vecinale 1,898,830 dile 

cu mânele și cu carul. Afară de dilele întrebuințate 

sa cheltuiti și 537,483 lei din fondul prestaţiu- 

nei. Din dilele întrebuințate la lucrările de șosele 

1,121,990 ai fosti cu mânele și 776,820 cu carulu. 

Multe dile, atâiii cu carul câtă si cu mânele, 

rămânii neîntrebuinţate pe fie-care anii. (1) 

Reţeoa căilori ferate române este împărțită între 

„două companii concesionare și Statii. 

Prin legile votate d» corpurile legiuitâre în 1868 

(1) De la 1875 pînă astădi amu constalată uă prea neînsemnată 

schimbare în dalele privitre la consiruirea şoseleloră. Astă-felit 

se aflau în circulaţiune la încheierea anului 1878, aprope 1970 ki- 

lometre că! naţionale. 3300 kilometre căi județene şi 4000 kilomelri 

că! vecinale. | 

"In 1878 s'a întrebuințată pentru lucrarea şoseleloră județene şi 

vecinale 1,236,541 dile. și sa cheltuită din fondulă de perstațiune 

pentru același sferșitii 1,211,088 let.   

  

 



  

sa concesii construcțiunea și esploatațiunea ace- . 

stori căi Societăţii Lemberg -Cernăuţi represintată 

de către agentulii săi Ofenheim, și Doctorului Strus- 

“berg în numele săi și a altorii asociaţi. Companiei 

Ofenheim. sa acordati liniile de la Suceva la Ro- 

“manti cu ramurile Pășcani-laşii şi Văresci-Botoșani ; 

&ră companiei Strusberg liniile Romantt- Galaţi-Bră- 

ila-Bucuresci-Pitesci-Craiova-Severinii la Vârciorova 

cu ramurile Tecuciti-Bârladi şi acele din porturile 

Galaţi și Brăila, cum și linia de legătură între ga- 

rele 'Tergovisce şi Filaretiu. , 

Statul are pe sâniă sa linia Bucuresci- Giurgiu 

şi linia laşi-Ungheni. 

Linia Sucâva-Romanii- -lași a începută a fi es- 

ploatată pe garanţia Statului de la 1 septembre 1870 

pe lungime de 22 kilometre. 

Veniturile şi cheltuelile acesti linii, după vecti- 

ficaţiunile făcute de guvernă compturilorit presin- 

tate de companie, ai fostu : 

1870_ 1871 1872 

Venilună .. 352, 2 R66 lei; 1 619, 83 lei; 2.395,769 lei 

Cheltueli. . 454,609 — 1,522,475 — | „996,878 

Defic. ori esced. 101,743 lei O 97,408lei 398,891 lei.   

De la deschiderea acestei linii pină la 31 oc- 

tombre 1874, mişcarea sa a mersă sporindă. In a- 

cesta intervalu at călătorită 994,581 individe; sa 

transportati 5,709,329 tone de bagage și mărfuri 

accelerate ; 426.423,4U% tone mărluri ordinari! ; 

94,759,880 tone obiecte ale Regiei. Totalulu înca- 

săriloru a lostu Ya 548.967 tel din care 4,678,050 lel



  

pentru bilete de călători, 366,526 lei pentru bagage 
Și mărfuri accelerate, + 2904590. ler Pentru măr- 
furi ordinare. 

Pentru ca lectorulti să aibă -uă idee despre MiȘ- 
carea anuală a acestei linii vomu comunica datele 
velative la anul 1873. In anulă acela ai călătorit 
269,967 individe; sa transportată 1,441,450 tone 
de bagage şi mărfuri accelerate, 143;183.450 tone 
de mărfuri ordinare ȘI 39,1 83,200 tone obiecte ale 
Regiei. 

Materialului mișcătorii i de pe acestă linie la finitulu 
lui 1874 consista în 22 locomotive și _d20 Vvag6ne 
de diferite categorii. 

Conceşiunea acordată doctorelui Strusberg, sa 
resiliatii în 24 decembre 1871 și sa transmisă u- 
nei Societăţi anonime formată de către posesorii o- 
bligaţiunilori emise de compania Strusberg. Trans- 
misiunea s'a făcută prin legea de la 2 febr. 1872 
prin care sa fixati terminarea și predarea lucră- 
rilorii pentru linia Romanu-Pitesci pe uă lungime de 
642 kilometre; pentru linia de legătură între ga- 
rele Tergovisce și Filaretii 6 kilometre și pentru li- 
nia. Pitesci-Vârciorova 271 kilometre. Cea d'ântâiti 
linie sa terminată la 1 septembre 1872; a doua la 
1 decembre 1872 și a treia la 24: decembre 1874. 

Veniturile liniei ferate Romanit-Bucuresci-Pitesci 
în intervalulă de la.1 septembre 1872 şi pină la 
31 decembre aceluiași ană au fostii 2,572,323 lei ; 
ră cheltuelile 2,105,649 lei; resultă dară ună es- 

cedenti de 466,674 lei.
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In anulă 1873 veniturile aceliași linii sau ur- 

cati la 9,092,239 lei, și cheltuelele la 7,153,186; 

escedentii 1,939,073 lei. 

Pentru a da uă idee de mișcarea acestei linii vomit 

reproduce datele din anulu 1873. In anului acela a 

- circulată 647,944 individe, 5,160, 720 tone de ba- 

gage şi mărfuri. accelerate, 36'7,938.572 tone măr- 

furi ordinarii şi 48,338,185 tone obiecte ale Regiei. 

Totalulii încasărilor din acelaşi anii în suma de 

9,092,259 lei, provine din 4 169,519 le plătiţi de că- 

Jstoi, 289,178 lei plătiți pentru bagage şi mărluri ac- 

celerate şi 4.612,77% plătiți pentru mărfuri ordinare. 

A treia linie de cale ferată, Bucuresci-Giurgiu, 

lungă de 70 kilometre, a fosti pusă în esploatare 

la 1 octombre 1869 în comptulă Statului. De la a- 

cea epocă şi pînă la încheierea anului 1873, veni- 

turile esploatatiunei aii fostă de 4, 450,202 lei, âră 

cheltuelile 3,319,839 lei. Anuală veniturile ai tre- 

cutii peste unii milionă lei, cră cheltuelile au va- 

viată între 700 şi 900 mil lei; însă de la 1873, data 

cândii sa începutii nă esploataţiune regulată a li- 

niei Bucuresci-Brăila-Galaţi, veniturile liniei Giurgiu 

a începuti să scară, pentru că uă parte din măr- 

furi cari pînă at'nci lreceu pe la Giurgiu sosescii 

astădi prin linia Bucuresci- Brăila-Galaţi. Se speră 

că daca se vă construi unii podă peste Dunăre care 

să “lege liniile nostre cu ale Bulgariei, atunci linia 

Bucuresci-Giurgiu va lucra mal mullii ca pînă astădi 

In 1873 au circulati: pe acestă linie 110,248 că-
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lători; 663,200 tone de bagage și mărfuri accele- 
rate; 55,951.725 tone mărfuri ordinare. 

Cea din urmă linie Iași-Ungheni, care l6gă Iașii 

cu fruntaria rusescă, are uă lungime de 20 kilome- 

Tre și jumătate. In virtutea-legil din marte 1874, a- 

câstă linie este esploatată în comptulu Statului cu 

începere de la 9 iuliu 1874. 

Linia lași-Ungheni are să fie legată cu drumu- 

rile de ferti ale Rusiei printruni pod care se va 

construi peste Prutii cu cheltusla ambeloră Staturi | 

limitrofe. (1). 

De când a cşită la lumină acâstă carte trafi- 
culi a mersi urcându-se, și pentru ca cetitorulă să 

aibă uă idee despre acesta, dămi următârea tabelă 

asupra producțiunei Căilor ferate în anii 1877 şi 
1878. Vomii observa însă că acestă tabelă nu pâte 

da uă idee esactă despre veniturile:și cheltuielele de 
esploataţiune ale căilorii ferate din (6rră, și mai cu 
semă în aceia ce privesce liniile acţionarilorii, pen- 

tru că anii 1877 și 1878 suntu ani escepționali și 
în care veniturile aii fostii aprope întreite de -căire 

transporturile militare ruse. Pentru liniile acţionari- 

lorii se pâte admite ca venită norinalii maximumiu 

15,000,000 lef. cră cheltuelile de esploataţiune suntă 

aprâpe 76 la sută, adică 11,400.000, rămâindă ca 

venită netu 3,600,000 lei. 

“Î) In scopă de a înlesni relațiunile de cormerciă s'a mai concesionată 

în 14575 consirucţiunea unei linii ferate cătra Ploesci şi Predelă, în- 

treprindătorului Crowley pentru suma de 33,150,000 lei. După ce sa 

resiliatii conteactulu s'a dati construcţiunea d- lui Guiloux. Acestă 

linie este pusă deja în circulaliune, 
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Acestea suntă liniile de căi ferate construite pînă 

astădi. Cândă ne-gândimu că pînă la 1869 nu e- 
sista unu crâmpeiit de drumu de feră, și că în in- 

tervalii de șese ani posedămii deja peste 1133 ki- 

lomeire, caută să recunâscemi că consirucțiunea 

căilori ferate române a mersii în destulii de repede. 

P6te că arii fi fostă preferabili să construimi mai 
înceti şi în alte condițiuni; însă astădi când fap- 

tulu este îndeplinită, să fimi mulțumiți că celă pu- 
ţinii după atâtea sacrificii posedămu uă rețea. de căi 
ferate în destulă de completă. 

„Se mai află proiecte pregătite saii se studiază și 

construcțiunea. altori ramure de căi ferate ; acestea 

suntii : de la Ploesci la Predelui; de la Adjudi la 

Ocna; de la Barboși la Galaţi; de Ja Filiași la Vul- 
„canil; de la Pitesci la Turnii-Roșu; de la Buzău la 
Mărăşesci şi de la Perișă la Târgovisce (1). 
_Nu se pâte tăgădui că înmulţirea midlâceloră de 

transportii este. uă bine-facere pentru economia 

unei ț&ri; însă caută să ne pătrundemiă că nu este 

totulă a avea căi ferate, dară a avea şi ce transporta 
cu densele.: Astă-felă fiindii, după părerea n6stră, 

nu arii trebui ca să abusămi de construcţiuni de 
drumuri de feri neîngrijindă alte amelioraţiuni fără 

care căile ferate nu ari ii de nici-unu folosii. Agri- - 

cultura n6stră este înapoiată ; industria, în sensulă 

moderni alu cuvântului, nu esistă ; nu arii fi dară 

(1) Crâmpeiulă de la Adjudii la Ocna nu se ma! construesee; celii 

de la Barboşi la Galaţi este deja construită. Linia diutre Duztă și 

Mărăşesci este pe cale d'a se construi cu cheltusla Statului. 
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mai practică ca uă parte din cheltuielile ce facemit 

cu lucrări publice să fie întrebuințată pentru des- 

voltarea acestori două fântâni de avuţie ? Supunemii 

acestă cestiune personelori în mâna cărora se allă 

puterea de a decide cumii ară fi mai bine de făcuti. 

Căi navigabile nu posedămii nici-una afară de 

Dunăre. Este adevărati că se lacit re-care lranspor- 

turi pe Pruti; că lemnele și chiarii bucate vinii pe 

Bistriţa și Siretă pînă la Galaţi; insă ori-ce ani 

dice nu avemii încă ceea ce se numesce navigaţiune 

fluvială şi canaluri. Scinu că în. 1872. sa concesio- 

nată regularea, rîului Jiu și stabilirea unui serviciil 

de navigaţiune pe partea de la Bechetii la Jitianu: 

dară lucrările n'a fostii terminate la termini și sa 

mai acordati concesionarului uă păsuire pină la 10 

aprilie 1879. (1) 

Să trecem la serviciulă postală. Celui mai ve- 

chiti documenti relativii la organisaţiunea postelorii 

în România este hrisovulii lui Alesandru lână Ipsi- 

lante Voevodu din anulă 1775. După câte-va cu- 

vinte prin care Ipsilante declară că numai dorinta 

- pentru binele publici îli îndemnă ca să ia mesuri 

pentru a organisa serv iciulu postal în (erră, ur- 

in6ză dou&-deci articole .prin care se prescrie cu 

tote amenuntele înființarea şi funcţionarea postelor. 

: (1) Până astădi nu sa vEdutii nici ună începulii de esecuţiune 

ală acestei importante lucrări destinată a da viața mat multoră ju- 

dee şi în speciali acelui oropsită judeţă ală Gorjului căruia de a- 

bia în 1878 sa acordată uă șubvenţiune pentru a coustrui uă su- 

sea de la Tergu-jiă la fruntarie. 
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Afară de. puţine modificațiuni datorite timpului, 

posta română a luncționati pînă mai acumă nou€- 

spre-dece ani după regularea făcută de Ipsilant. Ni- 

sce cărucidre în a cărora construcțiune nu intra nici 

unii cuiti- de feri, compuse din patru râte și unii dri- 

culeță de nuiele ; cai mai pretutindeni. slabi; suru-. 

gii, cari riu sciaă de cât să mâne cu t6lă iuțela 

pulinci6să, răcnindi de a lungul drumului așa că 
trecerea. olacului era spaima căl&toriloră ; astu-felu 

„cra posta n6stră. De la unirea Principateloră. sa 
simţit Gre-care îmbunătăţire ; s'a înființată câte-va 

diligenţe și pe alocurea, cărucidre construite cu 6re- 

care îngrijire. Acesti servicii importanti a :mersi 

îmbunătăţindu-se treptată pînă astă-di. De unde îna- 
inte vreme nu esista nică uă administraţiune postală 

propriii disă; nică unt servicii regulată pentru e- 

spediţiunea scrisorilorii şi altorii obiecte, astă-di a- 

vemii biurouri telegrafo-postale în tote orașele țerriă, 

şi de câtit-va timpii funcționeză și posta rurală. 

Mulţuinită îmbunălăţirei unui serviciă publică de 

ântâia trebuinţă, activitatea intelectuală și materială 

a natiunei s'au resimțiti. Corespondința epistolară, 

împrăscierea diareloră, desvoltarea atâtorii relaţiuni 

imposibile în lipsă de servicii postalii, suntă. do- 

vada cea mai pipăită. 

Pină la 1869 posta română făcea numai X serviciul 

interiori ; €ră posta internaţională era în. mânele 

consulatelorii Austriei şi Rusiei. Cu totă. stăruința 

depusă înainte de acestă epocă ca România să facă 

însă'și serviciului postey internaționale, cele. dout 
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Staturi nu se înduraii să renunțe la acestă ingerinţă 

în afacerile nostre. In fine după multă stăruinţă di- 

plomatică însocită de pevendicarea unui drepti alu 

nostru, la | apriliti anulu 1869 sa desființatii posta 

- străină din țerră și 'a începută să funcționeze posta 

naţională atâtii pentru serviciulii interiori câtii. şi 

„pentu cotespondența internațională. temerea ce a- 

veati acâia care ati de principii a ne contesta ori-ce 

capacitate economică. și. administrativă, cumit că 

posta. nu va, funcționa regulatii, sperămii că a dispă- 

vuţii.. Posta română face-serviciulii cu aceiași regu- 

laritate ca şi în alte Statuii; şi este chiarii de mirare 

că întrună timpii aşa de scurtii a. putuli să se ur- 

ganiseze atâtii de compleciii. 

Cândi funcționa. încă posta cea veche -francarea 

scrisorilorii se făcea cu bani sunători şi fără nic uă 

tarifă regulată. În Moldova sa introdusii timbrurile 

sati mărcile postale în anulit 1834 ; âră în Munte- 

hia. n'aii esistatu pînă la 1862 cândă sai introdus 

timbrurile postale pentru posta României. 

Pentru înlesnirea corespondinței sa introdusi în 

anului 1873 aşa numitele cărţi postale,  midiocit 

practicii şi eftinii pentru, corespondința comercială 

şi chiarit familiară. | 

Serviciulă. postal coprinde espedițiunea scrisori- 

lori. a imprimatelorii și probelorii, şi a mesageriilor. 

In anulă 1874 a presintatu la tote biurourile 

postale din țerră 2 921,673 scrisori de t6te catego- 

riile; 1.485,857 imprimate şi probe, 173,910 pli- 

cură şi scrisori oficiale interne și esterne. În acestă
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espediţiune corespondința privată pentru interiorulti 

țărrei a tostu compusă din 1,354,871 imprimate şi 

probe; 1,377,951 scrisori francate; 560,298 scri- 

sori cu porto; 117,700 scrisori recomandate și 

136,355 scrisori locale, adică de orașă : peste toti 
3,547,175 de bucăţi. Restuli de 1,644,265 scrisori, 

imprimate și probe sa espediati în diferite Staturi, 

ale Europei, din care aprâpe a patra parte în Au- 

“stro-Ungaria. După Austria țârra cu care avemii mai 

inulte relaţiuni este Francia, după care urmâză Ger- 
mania, Turcia, Italia, Anglia ș.c.]. Potrivtii cu popu- 

laţiunea și starea de desvoltare a afacerilor, es- 
pediţiunea nâstră postală este în destulă de activă 
în comparaţiune cu aceea ce era acumil câți-va ani. 

Relaţiunile postale ale țărriloră străine cu Româ- 
nia asemenea, aii sporită întruni mod simțitoriă. 
In anulă 1874 a sosită din străinătate în România 
653,547 imprimate şi probe ; 864,956 scrisori de 

tote categoriile și 10,966 plicuri cu corespondinţă 

oficială ; preste toti 1,529,499 bucăţi. Din acestă 
corespondinţă jumătate a sositit din Austria, aprâpe 

a opta parte din Francia și a dou&-spre-decea parte 

„din Germania. După aceste staturi vinu Turcia, Ita- 

lia, Grecia, ș.c.l. 

De câtă-va timpii țârra n6stră a începută să aibă 

uă corespondință de 6re-care importanță și cu ț&r- 

rile estra-europene. În adeveră, în anulu 1874 sa 

pornitii din România pentru Staturile ultra-mare 

4,284 scrisori şi probe şi aii sosită în ţărră din a- 
cele staturi 10.499 hncăti.
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Mesageriile, care coprindii gropurile şi pachetele, 

au luată uni aventi mare. Din informaţiunile ce 

ami dobânditii de la direcţiunea postelorii şi tele- 

grafelorii, resultă că în anuli 1874 sa espediatu 

gropuri şi pachete în interiorulă ţărrei valorândă 

208,343,942 lei, şi afară din țerră 74.,140,315 lei; 

preste totii 282,484,257 lei. Din suma de 74 mili- 

Gne care represintă espediţiunile făcute pentru stră- 

inătate, aprope 46 miliâne lei sa espediatu în Au- 

stro-Ungaria, peste 10 millone în Germania, aprope 

9 miliâne în Francia. 3 miliâne în Belgia şi Olanda, 

2 milione în Turcia, şi restulă în diferite alte Statuii. 

Corespondinţa oficială figureză la mesagerii pen- 

tru 140,192,876 lei, din care aprope 300 mii lei 

pentru corespondința esternă. 

In acelaşi ant a sositii în România gropuri şi 

pachete prețuite 51,176,101 lei și a trecutii prin 

țerră pentru aprâpe cinci milione. 

Serviciulii telegrafici funcţionză în România din 

anuli 185%. De la organisarea sa și pînă astădI a- 

câstă ramură a midlocelorii de comunicaţiune sa 

desvoltată treptatii. De unde la începutit comunica- 

țiunile telegrafice esistaii numai între Bucuresci și 

câte-va oraşe capitale din judeţe, astădi nu mai e- 

sistă târgu fără stațiune telegrafică , mal multe re- 

şedinţe de sub-prefecturi suntii înzestrate cu biuro- 

uri telegrafice. 

Corespondinţa cu străinttatea sa desvoltatii ca şi 

cea internă. Astădi, afară de țărrile estra-europene - 

cu care schimbămii puţine telegrame. serviciulu no- 

   



permanenti, 

stru telegraficii este în corespondicță cu tâte Statu- 
rile din Europa. Convenţiunea ce sa încheiată cu 
Statele din Europa câtii și din cele-l-alte părți ale 
lumii civilisate, reguleză totii. ce este relativă Ja re- 
laţiunile de servicii ce avemi cu dânsele. 

Reţ6oa întrâgă a liniilorii nâstre telegrafice are 
uă lungime de 3420 kilometre; eră firele” conducă- 
târe aii uă desvoltare de 6089 kilometre. Serviciul 
se face în 73: de biuroutl dintre care 39 cu serviciti 

7 cu servicii de diuă complecti, şi 
28 cu serviciă de diuă limitată. Aceste diferite sta- 
iuni sunli înzestrate cu 168 aparate de sistemulă 
Morse, afară de aprope 100 biurouri telegrafice, care 
după convențiunile încheiate, sutit deschise publi- 
cului la tote staţiile drumului de feri în exploataţie. 

Personalul Direcţiunii generale a telegrafeloră și 
postelori este compusii din 1089. impiegaţi, din 
care 41 constiluescii personalul superiorii şi ală 

administrațiunei centrale; 488 impiegați al biurou- 
riloriă și 560 personală subalterni. 

Din informaţiunile ce amii dobânditii de la Di- 

recțiunea generală resultă că în 1874 sai presin- 
tată şi au sositii în România 903,993 telegrame din 

care 711,533 telegrame interne şi 192,460 telegra- 
me esterne. 

Din cele 711,533 telegrame interne 569,842 ai 

fostii depeşi private, 6ră 141,691 depeși oficiale. 

* Dintre telegramele esterne sa presintată 91,425 

" depeși private și 2028 oficiale; și au sosit 88,041 

depeşi private și 3522 depeşi oficiale. 
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In același anii ai transitată prin România 7444 
telegrame. 

Corespondinţa telegrafică esternă fiindă de mare 

interes pentru mișcarea n6stră economică, cre- 

demii de trehuință a supune la cunoscinta lectori- 

lori starea relațiunilorii nâstre telegrafice cu diferi- 
"tele Staturi. 

    

  

  

    

| SUMERULU TELEORA- 
i STATURILE MELORU ESTERNE 

| , PRESINTATEI SOSITE IN 

| ” IN ROMANIAL ROMANIA 

| 1. Anstro-Ungaria. ........ 18,538] 48.574 
2. Turcia. cc... 13,860] 13.679 

| 3. Francia... .. cc... 8.591] 7.464 

4 Anglia cc. 5.143] 4.808 

5: Rusia e... 4.826 4714 
1 6. Germania .. ....... Aa 4989 423 
PT alia i. 2,668] 2.674 
| 8. Semia ............. 1.802] 1.653 
| 9. Grecia ............. 1,451] 1.026 
110. Belgia ............-. 1.153] 1.135 
ii. Elveţia ............- 998| 943 
112. Olanda ............. 195| 29%: 

! 13. Suedia şi Norvegia ....... 15 75 
| 1%. Spania ............. 42 34 

i 15. Danemarea............ 10 p 
:16. Portugalia. ........... 5 5 

17. Ţerri estra-europene ..... 465 Gt 
Total ..... 93.457] 9165         

Astă-feli dară ma! multi de jumatate din core- 
spondinţa n6stră esternă se face cu Auzslro-Ungaria. 

Faptulă se esplică cându vomu aminti că relaţiunile 

15  



nostre comerciale suntii în aceeași proporțiune cu 

acestui Statii. Afară de acâsta nică uă ţerră din Eu- 

ropa nu are atâți supuși în România ca Austro-Un- 

garia. 

Ca să'şi facă cine-va. uă idee despre progresulu ce 

a făcută în târra n6stră corespondinţa telegrafică, 

vomi face cunoscuti că pînă la 1867, nu se expe- 

dia de câtii 296,652 telegrame întruni ani, din 

care 210,027 depeşi interne şi 86,525 esterne, In 

num&rulii depeşilori” interne particularii figureză 

pentu 147,101 telegrame. In anul 1874 presintân- 

du-se 568,842 depeși private, resultă uni spori de 

422,741 telegrame în mai puțini de deci ani. (1) 
Aducându-ne aminte că la înfiinţarea acestui im- 

portanti serviciii se pretindea de răui-voilorii noștri 

că românii nu'li vorii putea conduce cu t6tă. esac- 

titatea cerută, și că ară trebui să se încredințeze. la 

oficianți străini, suntemu r&sbunați de acestă, calom- . 

niă prin starea, înfloritore în care se află serviciulii 

nostru telegraficii. 

(1) Ași fi doriti să dai cifre noi asupra mişcării telegrafeloriă şi 

posteloră ; însă de la 1874 n'a mat apărutii nici-uă publicaţiune ofi- 
cială privitre la aceslii servicii. Toti ce scimă este că venitulii po- 

steloră aprâpe s'a îndouită, &ră ali telegrafeloră a sporită cu jumă- 

tate. În timpul resbelului din 1877 atâtii corespondinţă telegrafică 

câtă şi cea postală au fostă forte active. 7 

  

n
e
 

"
e
m
 

ca
 M

ar
ie
ta
 

a



  

ÎN si A 
Comerbiuli ' —' Ochire economică. — Comierciulă interiori, —- Co- 

„merciulii: esterioiii, — Esportaţiunile: şi. importaţiunile. — Speci- 

ficarea, ohiectelozii din care se cgmpune comereiulă esteriori ; r€- 

_- partiţiunea după provenință. | 

” Comerciulii unui statii nu se pote desvolta de 

câti în raporti Bu progresulu ce face producțiunea 

agricolă și industrială. In adevării, scopului acestei 

ramure de activitate a omului fiindui dea trans- 

porta şi de a împărți producte dintruă țârră întral- 

"tele: si vice-versa, uemeza că nu p6le esista co- 

merciii prosperi pre câtă timpu agricultura şi in- 

dustria suntii înapoiate. Dacă Englilera este astădi 

în fruntea comerciului lumii, causa cste că pe lingă 

disposițiunea înăscultă a: locuitorilori de a se aplica 

la negoţi, acestă (6rră are în același timpii indu- 

stria cea mai înaintală. Marina sa comercială, cea 

dânteii în Europa. datoresce în mare parte starea 

sa de înflorire acelei puternice industrii ale căreia 

producte aii ajunsii să îndestuieze trebuintele pină 

şi celorii mai barbare populaliuni de pe globu. 

Se admiră, şi cu multă dreptate, repediciunea cu 

care s'a desvoilată comerciulă Staturiloră-Unite ale
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Americei; caută însă a nu scăpa din vedere că co- 

merciuli, Uniunei americane este ună resultati forte 

naturalu alu prosperității agricole și industriale. 

Comerciulu imensului imperiu ali Rusiei se des- 

volteză pe fie-care anu cu atâta repediciune în cât 

Staturi deja bătrâne în cultură invidiază acestă ţeriă 

care pînă mai acum câţi-va ani nu figura. între Sia- 

turile cu Gre-care însemnătate economică. Așa este; 

însă Rusia recunoscendu'şi starea de înapoere, sa 

pusi pe lucru pentru ași desvolta agricultura şi. in- 

dustria”şi a făcuti atâtea sacrificiuri, în câtii astădi 

nu numai agricultura, dară şi câte va din industriile 

sale, au ajunsi să rivaliseze cu industriile similarii 

din Staturile cele mai înaintate... 

Mica dară labori6sa și econâma Belgia , line 

peptu Engliterei, Franciei şi altoră Staturi mari ; co- 

merciulu s&u este mai înfloriti: de câtu. alu Fran- 

cieă ; este cu multi superiori cumerciului germani; 

însă în acelaşi timpi agricultura și industria sa 

sunt între cele dânteiă din lume. 

Alte Staţuri mai bine condiţionate întru câtă pri- 

vesce natura pământului, clima, topografia, posiţiu- 

nea geografică, ai ună comerciii neînsemnati ; de 

abia trăescă de astădi pină mâne ; esportă numai 
atunci cându pămentulă și clima se îndură a le dă- 

vui uă recoltă bună ; sulere amari cândă din ne- 

fericire se întâmplă ca timpului să fie secetosii mai 

mulți ani de a rendulă Aşa este; însă a cui este 
culpa dacă în asemenea Staturi locuitorii, şi mai cu 

s6mă aceia cărora este încredințată cârmuirea in-
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tereseloni generale, în loci de a se îndeletnici cu 

midicele cele mai practice pentru a desvolta pro- 

ducţiunea agricolă şi industrială, faci cheltueli za- 

darnice, nat nici uă cumpătare, și nu iati nică uă 

m&sură penteu a da activităţii ţ&rrei uă direcţiune 

corespundătâre cu nevoile sale economice? În co- 

merci, ca şi în ori-care altă ramură de activitate, 

omul culege aceea ce a semănatii. Astu-felii fiindu, 

rămâne ca, fie-care țârră după midloce și împregiu- 

rără să 'şi pună t6tă silința pentru a 'și desvolta pro- 

ducţiunea. 

Terra nostră, nu avemi a ne plânge, este înze- 

strată cu tâte elementele trebuinci6se pentru a avea, 

uă agricultură şi uă industrie bine condiţionate, și 

ca consecință unii comerciii prosperi. De altă parte 

suntemii unulii din popârele cele vechi ale Europei, 

descendenți ai unui poporii căruia lumea, datoresce 

civilisațiunea sa ; aşa dară, sari părea că de vreme 

ce amă avutii timpulu şi 'condițiunile fisice favora- 

bile, arii fi teebuitu să figurămii între poporele frun- 

tașe prin starea lori economică. Aşa ari [i trebuitii 

să fic, şi așa arii fi fostii dacă România nu era pînă 

mai de unădi prada barbarilori şi a străiniloră; 

dacă acestă multi cercată țerră n'arii fi fostă ne- 

voită să lupte fără pregcti, nu pentru a se desvolta 

economicesce. dară pentru ași păstra esistenţa, 

pentru a. se scăpa de barbari! cotropitori şi nesă- 

țioşi. De abia scăpaserămu de furia selbatică a veci- 

nilorii și a altorii nemuri semi-barbare, și a năvă- 

lită peste nol acele orde din Fanarii care de bună  
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semă au causatit României pre puţini atâtea. nea.. 

Junsuri ca, și cei mai nesățioși dintre. barbarii nă-. 
vălitori. Uă adunătură. de Omeni iără casă și fără 
masă, de omeni fără țârră, fanarioții ati cădutii peste 

mâncsa Românie întocmai ca licnitele.locuste peste, 

holdele de bucate. In nesatiulă loră nu sat mulțu- 
mită cu prădarea țărrei întregi, :cu însuşirea tutu- 

loră d mnităţiloră Statuiui, dară procleți ingrați, ne- 

au falsificat instituțiunile, ai. înveninată -sângele 

celii purii alii românilorii cu sângele, spurcati din 

Țarigrad; ne-au smulsii limba, ne-ait închisii scâlele 

române şi ail mersi pină acolo cu cinismulă în cât 

nu ne-ail permisă nici pe Dumnedeii sălă rugămă 

în limba strămosilorii noștri. A trebuitii ca eroul 
olteni, nemuritorulii "Pudoră Vladimirescu, să se 

pună în fruntea panduiilorii săi pentru ca de abia 

în dilele nâstee să putemi scăpa scaunul țărrei din 

ghiarele fanarioţilora (1). 

Astă-feli dară. pe cândiă agricultura și industria 

ajunseseră lu unii eradă însemnată de perfecţiune 

în mai multe din Staturile Europei occidentale, ro- 

mânii erati nevoiţi să lupte pentru naționalitatea 

(1) Ună elementă străină de noi prin sânge, prin religiune, prin 

moravuri, prin urinare și prin .aspirațiune, elementul israelit, a 

devenilii ameninţătoră pentru țerră. Ca prin minune în mai puţină 

de patru-deci de ani evreii ai ajunsti să formeze a decea parte din po- 

pulațiunea României, proporţiune nepomenilă în nici-uă parte a 

lumii. Recomanilân-lii rititoruiui cele ce amă disă despre evrei la 

capitolulă care irniezi despre popuiaţiune, ne îndeplinimu uă dato- 

vie de a atraee ateutiuinca comnatrioțiloră noştri asupra acestei uă- 

Văliri, care dacă va fi lăsată în vuia el negreşită că va colropi ș şi va 

preface cu totulii țerra nâstră. 4 
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lorti. De bună sârnă că ară fi nedrept şi nerațională 

a se pretinde că în asemenea împrejurări să îi pro- 

speratii economia n6stră. Dacă celu puţinii după ce 

ne-amii scăpatii de fanarioți amit fi fostă lăsaţi în 

pace ; dacă de la 1830 pină la 1857 n'ami fi fosti 

nevoiți să luptămi contra machinaţiunilorii de totii 

felulti auzite contra țărrei, atâtu din întru câtii și din 

afară, negreșitu că agricultura, industria și comer- 

ciult nostru arii fi fosti multii mai înaintate. De abia, 

suntit însă două-deci și trei de ani de cândiă respi- 

rămit mai liberă ; de când mişcarea spre progresii 

nu mai întâmpină piedici de toti felului la fie-care 

pasii, şi caută să recunscemii că ami mersi îna- 

inte. După cum se va vede mai jos comerciulii 

nostru de esportaţiune sa împătriti în vaporii cu 

ce era la 1840. Agricultura ț&rei a luată uă mare 

dezvoltare în ceea ce privesce suprafaca cultivată ; 

şi dacă industria nstră, ori câtă de mică a fosti, 

în locă de a merge înainte a dati înapoi, causa 

suntu împregiurările despre care ami tratati la 

partea acestei lucrări consacrată industriei naţio- 

nale. Cu tâte că trebue să ne pară râu de timpului 

perdutii în lupte fără folosi pentru desvoltarea nd- 

stră economică ; însă lăsând trecutulii istoriei şi re- 

comandânduli la cea mai de aprâpe atenţiune a 

generaliunilorii presente şi viitâre pentru a le servi 

de înv&țământă, caută să ne îmbărbătămă, să ne 

punemi pe lucru cuimii se cuvine popârelorii libere 

din vâculii în care trăimii. Nenorocirile prin care a 

trecuti România nc voră întări și mai multă în. 

*  
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patriotica, datorie ce avemi de a păstia şi a face 
prosperă uă țârră pe care ami udat-o cu sângele şi 
sudorile nostre de la sosirea coloniiloră romane în 
Dacia și pînă în timpulă de față. 

Țerra “şi-a impusă sacrificii imense pentru a con- 
strui căi ferate și șosele ; lucrări de ameliorațiune, 
pentru porturile și riurile n6stre suntii unele proiec- 
tate altele pe cale de esecutare ; simţulii economicii 
sa desvoltatii în populaţiunea n6stră; înv&țămân- 
tulă specială se propagă ; &nsușimii dară unele din 
condiţiunile cerute pentru unti comerci prosperi. 
Să nu se scape din vedere însă că pentru a pute a- 
limenta comerciulit trebue să producemii, cu alte cu- 
vinte să desvoltămii agricultura şi industria națio- 
nală. In acâsta stă totă viitorulti nostru economiciă 
și depinde de la noi ca să devenimii uă naţiune 
prosperă sai să oferimii tristulii esemplu ali unei 
țerri care de și este înzestrată cu multă dărnicie 
de natură, rămâne staționară din causa îndărătni- 
ciei fiiloru săi. Întru câti ne privesce, avemi a- 
dânca convicțiune că ultima alternativă nu se va 
îndeplini ; că, din contră, nu va trece multă timpu 
și națiunea română va ocupa unii locit cuviinciosti 
între Staturile Europei. 

Comerciulu interiori nefiindă supusu nici unei 
restricțiuni afară de accisulii ce plătescii unele pro- 
ducte la introducerea loră în orașe, este cu nepu- 
tință să se polă prețui; pote însă cine-va să'și facă 
uă idee: despre importanța sa cugetândiă la multi-
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plele îrebuinți ale unei populațiuni de 5 3 mili6ne lo- 

cuitori. 

Productele destinate comerciului interiori se des- 

faci s6u în magasiile din oraşe sei în tergurile ce 

se [aci în tâte localitățile la diferitele .epoce ale a- 

nului. Nu esistă plasă în care să nu se facă tergi 

uădată saii de mai multe ori peani. Afară de a- 

cesta . în t6te septămânele se ținii (Erguri în orașe 

de unde se aprovisioneză populațiunea rurală. ÎIn- 

lesnirea comunicațiunilorit va face, să înceteze ase- 

menea întruniri ; cu tote aceste va trece timpu pină 

cândi locuitorii din tote comunele țărrei să polă a 
'şi procura obiectele trebuincise de a dreptulii din 

oraşe. Între târgurile cele mai importante se pote 

- număra târguli ce se face la Fălticeni în luna lui 

iuliti şi acela de la Riureni în septembre; târgurile 

de la Câmpi-Lungă, Caşini, Slobozia, Moşii la Bu- 

curesci și altele. 

Comerciulu esteriorii alit României merge des- 

voltându-se pe fie-care anit. Staturile cu care avemii 

daraveri mai importante suntu: Austria, Turcia, 

Francia. Anglia, Rusia, lalia şi Germania. 

Părându ni-se interesanti pentru lectori ca să 

cunâscă care a fostii comerciulii nostru de esporta- 

iune şi de importațiune la diferite epoce, dămă ci- 
frele de mai josă cu începere de la 1840 :  
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ESPORTU IMPORTU 

  

  

      

35,413,299 lei 
47,151,889 

47,5868,397 

„162 033,711 

_63,963,440 

57,188,601 

„+ 126,102,275 

85,610.526 

62,103,948 
78,932,2924 

91,788,172 

116,166.407 

101,334,675 

11,399,163 

120,546,577 

163,333,484 

111,735,602 

> 

> 

> 

116,300.033 > 

110.481,120 » 

198,025.684 

154,216,703 
158.264,114 
177.682.783 > 
166.557.104 
157.370.732 
134,713.818 
144,962,079 

1 

  

-19,673,176 
28,262,614 
29257014 
30,163,842 
31,773,663 
29,863,990 
'55,492,705 
62,754,827 
58,272,656 
42,192,196 

„..50,898,948 » 

62;718,263 
66.403.973» 

_6%,7186,617 » 

64,731,547 - 
78,182,065 : 
68,039,120 
71.429,968 _- 
10,562.000 
90,789.519 . 
83,011,564 
71.502.506 - 
84,799.882 » 

109,327.780 
97.867.167. + 

192.194,114 
100,834.169 
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“Vă simplă aruncătură de ochii asupra acestori. 

„cilte ne încrediiţeză că comerciulii nostru esteriorii 

afară de variațiunile naturale, a merst desvoltân- 

du-se treptat. Credemii insă că nu este de ajunsi 

să cunâscă cine-va numai suma totală: a esportati- 

uniloră și impostaţiunilorii, dară şi Staturiie cu care 

avemii relațiuni comerciale. obiectele ce esportămit 

şi importămii și valdrea acestorit obiecte. Pentru a- 

cesti sfirşită vomiu intra în Gre-care amănunte a- 

supra comesciului nostru esteriorii din anul 1871. (1). 

A 1. — ESPORTAȚIUNILE |. 

- Comerciuli'de esportaţiune alii României se face 

cu producte agricole şi în specială cu cereale. In 

adevării, din suma totală de 177,682,783 lei care 

vepresintă val&rea obiectelorii esportate în 1871, 

partea cuvenită cerealeloră trece peste 133 mili6ne. 

După cereale 'articolulă celii mai importantii suntil 

animalele şi producte sai fabricate din animale a 

cărorii cifră de esportaţiune trece peste 26 mili6ne lă. 

Tabloulu următorii va da uă idee despre partea 

cuvenită fie-căreea grupe de obiecte în comerciulu 

“nostru de esportaţiune. 

41) Dacă amă fi observati vre-uă sehimbare mare in cifrele 

privitâre. la importaţiune și esporlațiune amă, fi tuată ună altă 

ană, pentru a da cifre mai noi. Din nenorocire după da!el> ce si 

publicată pînă Ja anula 1875, comerciuli nostru de espoitaţiune în 

_locii să sporâscă s'a, inicşorală, iarii importaţiunea a cresculii. lată 

„pentru ce 'amă păstrată totă cifrele din 1871.
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ESPORTAȚIUNEA IN 1871 
    
  

  
  

  

      
  

  

        

SPECIFICAŢIUVEA OBJEC- | „_ ÎTOTALURE DUPA 
TELORU YALOREA IN LEI GRUPE 

. | 
| | 

1. Materii animale. 

Animale ........ 13,548,528 i 

Productele animalelor. |  10,770,390 
| | 96.418/717 

Fabricatie din productie i 

animale ........ 2,099,799 

- 2. Materii vegetale 

Cereale ........- 133,127,640 
Seinânţe şi alte producte 

vegetale ........ 11,170,282 

Fabricate din vegetale . 667,762 
| 

Verdejuri şi legumi . . . 126,223 | 
- 2147.781.851 

Fructe ......... 203,946 | 

Fabricate din fructe 111,408 | 

Lemne ......... 1,447,774 
Lemne lucrate și fabrica- 

te din teii şi papură 326.321] 

3. Materii minerale. 

Minerale mute ..... 1,212.914| azi 
, , f 1,910,53 Vă 

Fabricate din minerale . 697,623 
ae | 

Totală ....[]....... 176,110,605 

i L] 
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La suma de 176,110,605 lei se mai adaugă încă 

1.572,178$ lei valorea productelorii aduse din stră- 

inătate şi esportate de la noi în ţerile vecine, cum 

şi puţine obiecte de fabricaţiune indigenă. Însu- 

mândi cele dout cifre aflămu cifra totală a espor- 

tațiuniloră 177,682,783 lei. 
Să intrămă acum în re-care amănunte pentru 

fie-care cele trei grupe de obiecte. 

Animale. — Avimalele esportate suntu : boui, 

porcă, Oi, și perbeci. In suma totală a esporiaţiunei 

animalelori bouil figurâză pentru aprpe 3 milione. 

şi jumătate lei; porcii pentru aprope 7 milione, oile 

şi berbecii pentru mai multi de unit milionă şi ju- 

mătate. Restulă sumei se împarte după importanță 

între cai, pesce. lipitori, capre şi altele. 

După (ări partea cuvenită fie-căria este : - 

Austria. cc... 12,524,003 lei 

Turcia . cc... 719,364 2 

Rusia. 260,253 > 

Francia .. cc... 2.600 > 

Uermania cc... 1,200 » 

Alte țeră. ccc. 41.108 » 

Total ... 13,548 528 lei 

Produrtele animalelorii. — Im acestă categorie 

intră carnea, peile crude, osele. lâna, gogoșile de 

mătase şi alte producte ori rămășițe de animale. 

Lâna ocupă locului d'ânteiii şi după densa vină pe- 

ile. Din valorea totală de 10,770,390 Iei, lâna re- 

prezintă 6.702.395 lei şi peile 3,172.789 lel. În a-  
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ceeaşi categorie părulă de porcu, represintă - suma 

de 442,146 lei. 

__ Valdrea totală. a productelorit animale, se sub- 

divide după țărri, în modul următorii 

Austria... a "9,216,834 lei 
"Rusia i OTO4T2 o 

Turcia. . .... pia ani D88,836 o. 
Francia. . sc. 2166832. 
Anglia .... cc. 994716 » 
Germania. .... cc... 29,237 , | 
alia cc... SE 6,120 >. 
Alte țări ........ a 3,083 = 

Totală . . :  10,770,390 lei 

Din aceste cifre resultă că materiile prime de na- 

tură animală treci inai t6le în Austria. de unde ni 

se înapoiază subu forma de obiecte manutacturate. 

> Fabricate din proiluctle animale. — Subiu acestă 

denumire se înțelege producte precumii 'suntii 

seulii, untulii, brânza, ceara, mătasea și altele. Ar- 
ticolele cele mai importante din acestă categorie 

suntă  caşcavalulii care represintă uă valdre de 

830,703 lei; cervișuiii din care se esportă pentru 

290,334 lei; seulu și untul de vacă care abia în- 

sumeză împreună ciira de 350 mii lei. Cele mai 

multe din aceste producte treci în Turcia şi în Au- 

stria. In adeverii: în suma de 2,099 709 li, xa- 

I6rea totală a fabricateloră de producte animale, 

partea 'Turcici este 1,434.429 „ei si a Austriei 

580,455 lei. 

Uădinioră cândă se producea cu abundanţă untă, 
+   
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seu cervişi, miere. şi csră, aceste obiecte erau unii 

articolu de comerciu importanti. Astădi ami ajunsi 

din neîngrijivea nâstră ca să importămi unlă şi 

câră. 

Cereale. — In acestă categorie intră grâulu, se- 

cara, ordulu, ov&suli, porumbulu, meiulă şi hrișca. 

In 1871 esportaţiunea cerealelorii este represintată 

prin suma de 133.127,640 lei distribuită după cum 

urmeză : 

Gră .... pa .. 

Secară. . cc... 

Ordiă și ovăsi . cc... 

Porumb. cc... 

Mei cc... PR 

Egee 

| “Total. 

. 

Partea cuv enită diferiteloru j& 

ciu este: 

Rusia cc. cc... 

Alte Lerri ea. 

Totală» .. 

—
 68,897.229 lei 

8,992,392 » 

13,826,454 » 

40,332,652. » 

1.059,449 » 

19,404» 

„1331976410 » 

ri în acesti comer- 

> 1
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| 260074 v 

„1.269,869 » 
1.462.960 > e 
„20.085.631 v 

133,121,640 v 

Acestă proportiune esistă mai în toti anii, afară 

de timpi esceplionali cândiă recolta este superidră 

în ţărrile cărora expediămia cerealele ndstre. 

Stmânte industriale şi: alte producle agricole. — Ra-
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piţa este productulă principală din acestă categorie ; 
restul, precum suntu fasolea, lintea bobul, s- 
menţa de inu, tutunuli, ai uă importanță cu totuli 
secundară. In adeveră, în suma de 11,770.282 lei 
valdrea acestori producle , rapița intră pentru 
10,955,004 lei. Din nenorocire acestă bogată cul- 
lură nu reușesce în toți anii; ori-cumiu arii fi, me- 

rită uă deosebită considerațiune din partea. agricul- 
torilori. _ 

Uă cultură care aducea deja fol6se însemnate, 
dară care astădi este mai părăsită, este tutunulă. 

Cea mai mare cătățime de rapiţă se esportă în 
Austria ; partea sa în val6rea totală a s&mânțeloră 
industriale și alte producte agricole se urcă la 
7,685,202 lei noui; după dânsa vine Francia cu 
1,202,101 lei și Turcia cu 717,196 lei; restulu se 
împarte între alte țărri. 

Fabricate din. vegetale. — În acestă categorie repre- 
sintată la esportaţiune prin 667,762 lei, productulii 
celă mai importanti este făina de grâu care ligureză 
pentru suma de 494,633 lei. Mai tâtă făina se espe- 
diază în Turcia. | 

Verdeturi şi legumi. — Esportaţiunea verdeţurilori 
Și a legumelorit este fărte neînsemnată. Din suma 
de 126.223 lei. valorea lori totală, se esporteză în 
Turcia pentru 92.972 lei și în Austria pentru 
29,103 la. 

Fructe. — Fructe esportămu puline în raportu cu 
însemnătatea ce ari lvebui să aibă acestă ramură 
de comerciu. Din 203,946 lei valorea totală a cătă- 
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țimilorii esportate, partea Turciei este 73,234 let şi 

a Austriei 97,676. In suma totală merele și nucile 

figurâză pentru 149,758 lei și prunele afumate pen- 

tru 21,331 lei. 

„ Fabricate din fructe. — Val6rea obiecteloră din a- 

câstă categorie fiindu 111,403 lei, vinulă represintă 

92,240 lei. Intr'uă țerră atâtă de bine condiționată 
pentru producţiunea vinului, acâstă gifră este cu to- 

tului neînsemnată. 

Lemne. — Esportămii lemne pentru 1,447,774 lei, 

din care sumă partea Turciei este 1,179,674 ley; 

restulu se împarte între Austria și Rusia. 

Lemne lucrate şi fabricate de teiii şi papură. — 

Esportaţiunea acestorii obiecte se urcă la 326,321 lei, 

în care comerciulii rogojinilori intră siguri cu pe- 

ste 205,870 lei. Acestă articolă trece mal cu sâmă 

în Turcia. 

Minerale brute. — In acestă categorie intră sarea 

şi păcura, ambele articole pentru 1,212,914 le. 

Partea cuvenită păcurei este 1,197,078 Iei. Sare nu 

sa esportatii în 1871 de câtu pentru 15,656 le. 0- 

bicinuitii val6rea sării esporiate trece peste unii mi- 

lionă. 

Pabricute din minerale. — Acâstă categorie de o- 

biecte este represintată în comerciulu nostru de e- 

sportatiune prin petrolei; în adevării, în 697,623 le, 

val6rea totală a fabricatelori minerale, petroleuli 

figureză pentru 669.260 lei. 
Acestea suntu obiectele cele ma! importante din 

care se compune comerciulă nostru de esportaţiune. 

16  
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Valrea totală a acestori obiecte se împarte după 
țerrile pentru care suntă destinate în. modulti ur- 

mătorii | | 

“Austria PD RE 19 635,217 lei 

Turcia a 89,586,637 | 

Francia, e 3195154 >. 
Îi Anglia a Ta 27,395,260 » 
e Rusia 3,415,634 » 

Talia a OA5DATB > 
Germania ri... 1,598,598 » 

Alte tări 21954418 
Totală... 177 17,682,785 lei . 

“Sunt ani cândă se esportă pentru F rancia totii 

atâtă ca pentru Austria şi cându Turcia figurâză în 

ivuntea ț&rrilori pentru care se esportă. 

„2. — IMPORTAȚIUNELE 

Comerciulti nostru de imporlaţiune consistă mai 

cu s6mă în obiecte fabricate. Din suma de 82,927,228 

lei valrea obiectelor importate. 53.271.646 lei 

represintă valorea maleriilori fabricate şi a mate- 

riilorii prime ; 6ră restulă obicete de consumaţiune, 

animale, materii vegetale şi minerale. 

Din cercetarea tabloului de mai josă, în care se 

arată diferitele obicete ce importămu, fie-cine se va 
convinge că dacă sari încuragia industria naţio- 

nală, amă putea să ne procurămit ânşi-ne multe 

dintre densele. 
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IMPORTAŢIUNEA ÎN 1871 

| SPECIFICAŢIUNEA | VALOAREA TOTALURI 

OBIECTELOR IN LIRI PUPA GRUPE 

| 1. Obiecte de consumatiune i 

| Animale .........-- 405.926 , 

| Fructe ... cc... 4.197.007 ! 

| Aromate .........-- "282,875 
| S&mânte PND Da 89.383|l „a O.A8; 

| Tutunuri e „| 2.928.752 17.519.885 |. 
: Medicamente... ....-.. 433.514 

Băuturi cc... 1,525,775 

! Osebile articole. . ..... - 7.656,58 

“11. Materii prime şi obiecte fabricate 

„ Bumbacuri . . 

' Materii de aţă și bumbacit. 

. Materii de lână 
i Mă&tăsării 
: Vestminte 

Pe... ee 

; Obiecte de piele 
Articole diverse 
Chărtie şi cărti. 

Mobile 
Plante 

; Spongii 
' Metale 

! Aliage 

Ferărie 
“trăsură (echipage) 

lastmunente sciințilice . . . 

Maşini 

Fabricate din mel. proliose. 

Aparate de iluminată 

Minerale 
Vitrificaţiuni 

Măterii animale 
Materii vegetale 
Minerale 

! Materii fulmioante si reinose 

“Potalii generalu. . . -     

2.866,521 
10,825.696 
6.637.695 

2.390.577 
448.744 
1,955,737 
5.182.268 

5.924.145 

1.229,990 

499,248 
158.727 
94.235 

3.512.595 
14)7,084 

5.034.413 
704639 
191.859 

1,531.175 

697,144 
121,370 
609,872 
917.084 

    
53.971.646. 

  
1.003,%70 lei 
4,480. 108 oi 
1.032.300». 

19.621 >     "182,927,228 lei|:  
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Ore-care am&nunte asupra diferiteloră grupe din 
care se compune tabloulă precedentă sunt de tre- 
buință pentru ca:lectorulă să'și facă uă idee despre 
obiectele ce se importă în țerra n6stră. 

Animale. — În acestă categorie statistica din a- 
nului 1871$numără pescele, paserile vii, crustaceele 
Și vânatulă, Pescele de mare represintă singuri uă 
valdre de 364,537 lei, rămâindă restul pînă la 
405,926 lei pentru cele-l-alte articole. Turcia și după 
densă Austria și Francia ne procură pescele. | 

Pructe.—Subii numirea de fructe se coprinde ma- 
slinele, orezulii, cafâua, stafidele, portocalele, lămâ- 
ile și alte producte de felulă acesta din ț&rrile su- 
dice. Din suma totală de 4,197,067, se importeză 
masline pentru 484.529 lei, orezu pentru 1,1 70,039, 
catea pentru 897.866. migdale pentru 230,286 lei. 
curmale pentru 270.016 lei, portocale pentru suma 
de 198,721 lei ȘI lămâi pentru 169,470 loci. Aceste 
obiecte de consumațiune ni se trimiti din Turcia 
pentru 1,651,623 lei; din Anglia pentru 813,134 lei; 
din Italia pentru 763.862 lei; din Francia pentru 
171,738 lei. 

Aromate.—Intre aromate figureză piperulu, cuiş6- 
rele, scorţișorele, vanilia şi altele. Valdrea totală a 

acestui articolu este 167.659 lei. Mai tote aceste 

coloniale ne vină din Anglia. 

Srmânţe. — Acestă articolă neînsemnati este re- 
presintată prin anisonă, susanu, şi s&mență de ca- 

nară. Din suma de 89.383 lei, partea anisonului 

este 76.400; ni se trimite mai multă din Turcia.
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Tutunuri. — la importațiunea acestui articolu, a 

căruia, valdre - este de 2,928,782, partea Turciei se 

urcă la 2,889,289 lei. 

Medicamente. — Medicamentele ni se trimită mai 

tote din Austria. 

Băuturi. — In acestă categorie intră vinurile, ro- 

murile, apele minerale şi rachiurile. Vinuri impor- 

tămi pentru 314,462 lei din Francia și Austria; 

romuri pentru 787,395 lei, din care sumă partea 

Angliei, este de 528,400 lei, a Franciei şi Austriei 

peste 100 mii lei pentru fie-care. Ape minerale adu- 

cem din afară pentru 154,172, cele mai multe din 

Austria ; rachiuri pentru 269,749 lei, aduse mai 

cu semă din Francia şi Austria. 

Osebite articole. — In acestă denumire statistica 

n6stră pune obiecte de băcănie. In suma totală de 

7.656,558 lei, valdrea acestul articol, zacărulă in- 

tră pentru 5,663,517 lei, din care 3,472,293 partea 

Austriei şi 1.907.990 partea Franciei. 

Ulei de masline importămi mai cu semă din 

Turcia ; în adeverii, din 1,128.647 lei valdrea ace- 

stul articolii. partea Turcici este 821.373 lei. 

Bumbacuri. — Importămi bumbacuri târse şi 

netârse pentru 2,866,521 lei; din acestă sumă par- 

tea Angliei este 1,968,965 lei; a Austriei 446,175 

Jey şi a Turciei 322,162 le. 

Materii de ată şi bumbacii. — In acestă catego- 

rie intră t6te pânzeturile de aţă și de bumbacă. 

Suma de 10,825,696 lei, val6rea acestui impor- 

tanti articolă, se împarte în proporţiunile urmălbre:  
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Anglia 5,074,871 lei; Austria 2,913,039; Francia 
1,401,351 lei şi Germania 1,303,729 let; restul 

între alte țări. 

Materii de lână. -- Cele mai multe materii de lână 
ne vinu din Austria, și după densa din Germania şi 

Englitera. Din 6,637,695 lei valorea materiilor de 

lână importate, partea Austriei este 3,205,968 lei; 

a Angliei 1,009,518 lei; a Germaniei 1,097,520 lei 

şi a Franciei 968,928 lei; restulu se împarte între 

„ cele-l-alte Staturi cu care avemi relaţiuni comer- 

ciale. 

Mtăsării. — Stofele și alte obiecte de mătase le 
aducemit mai cu semă din Francia. In suma de 

2,390,577 lei, valdrea acestui articolit. Francia figu- 

râză pentru 1.397,703 lei, Austria pentru 506.4721., 

Germania pentru 418.552 lei şi Anglia pentru 

163,634 le. 

Vestminte. — Vestmintele ni se trimiti mai tâte 
din Austria. Din 4,548,741 lei, valdrea acestui ar- 

ticolii, figureză pe sema Austriei 3,466,447 lei ; pe 

sema Franciei 454,516 lei şi pe sema Germaniei 

487,561 lei. Anglia de abia ne trimite vestminte 

pentru 112,628 lei. . 

„Pei. — Plătimă străiniloră 1,255,437 lei pentru 
pel. din care sumă partea cuvenită Austriei se 

urcă la 777.651 lei. 

Obiecte de pele. — In acâstă categorie intră în- 

călțămintea. mănuşile. curelăria și alte asemenea 

articole. Cele mai multe obiecte de pele ne vină din 

Austria ; în adevării, partea acestui Statii în suma
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de 3,182,268 lei valârea acestori obiecte, .este 

2,729,787 lei. Numai încălțăminte ne trimite Au- 

stria pentru 2 miliâne lei. Partea celori-alte țări 

este forte neînsemnată ; astu-feli Francia de abia 

„ne espediază pentru 229.275 lei. 

“ Articole diverse. — In acestă categorie represin- 

| tată printruă valdre de 5,924,745 lei, intră toti 

feluiiti de articole de mercerie şi de profumerie. Va- 

l6rea principalelorii articole importate este : sfâra 

900 mă lei; chibrituri 563,936 lei; profumerie 

344,321 lei; marchitănie 600,642 lei; mărunţișuri 

felurite 972,302 lei; jucării 120,609 lei. Mai tâte 

aceste obiecte vinti din Austria ; partea sa în acesti 

comerciu se urcă. la 4.360.845 „lei; Francia ia. 

686,432 li şi Germania 520.565 lei; restulii se 

împarte între cele-l-alte țări. 

Chăârtie. — Chârtie importămit pentru 1,228,990]. 

din care partea Austriei se urcă la 1,079,070 lei şi 

a Franciei la 93,248 lei. 

Plante. — Subă acâstă numire statistica înțelege 

băcanuliă. cârmăzulu, ciuinulă. €rba mare şi alte 

erburi. Din valârea lori totală partea Austriei este 

97.260 adică două treimi. 

Toti în acestă rubrică arii fi putulii figura şi 

spongiile sau bureţii de mare; aceștia ni se trămiti 

din Turcia. 

Mobile. — Din 499,248 lei, valorea mobileloră, 

a r&masii pe sema Anstriel 400,654 lei; restulă se 

împarte între Francia și Germania. 

Metale. — In acestă categorie intră metalele pre-  
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ți6se, ferulu, arama. cositorulu și plumbul. Impor- 
tămu feru pentru 1,806,731 lei; aramă pentru 
1042,303 lei și cositorăi pentru 615,360 lei. Re- 
stuli pînă la 3,512,595 lei, valorea totală a metale- 
lori importate, se împarte între cele-l-alte metale 
intre care plumbulii figureză cu uă sumă de peste 
36,801 lei. 

Anglia şi Austria își împartă acestă comerciit ; 
cea dântâiu figureză cu 1,427,493 lei şi cea de a 
doua cu 1,506,925 lei. Uă sumă de 309,534 lei fi- 
gureză în contulit Turciei și 152,799 în ală Franciei. 

Bronzulii, zincul şi linichâoa ni se trămitii may 
cu semă din Anglia. Din suma de 407,684 lei, par- 
tea acestei ț&rri este 312,725 lei. 

Ferărie. — Numirea de ferărie coprinde tâte obi- 
ectele de feră lucrată. Din 5,034,443 lei valârea, a- 
cestul articolă, partea Austriey este 3,171,883 lei; 
a Angliei 858,813 lei; a Franciei 578,702 lei. Res- 
tulu se cuvine altorii țări. 

Trăsurile. — Din 704,639 de lei valârea trăsuri- 
lorii importate, partea Austriei este 644,219 lei; 
restulit se împarte intre Francia și Rusia. 

Instrumentele sciințifice. — In acestă categorie in- 
tră tote instrumentele și aparatele de inginerie, me- 
dicină, musică, telegrafie și altele. Mai tote ni se 
trămitii din Austria. 

Maşini. — Mașinile, care figurâză la importa- 
țiune pentru 1.531.178 lei. le priimimă din Austria 
a căreia parte este 1,219,954 lei : restuli se cuvine 
Angliei, și sume neînsemnate Franciei şi Germaniei.
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Fabricate din metale prețidse. — Obiectele de ar- 
gintărie şi de bijuterie figureză pentru 697,774 lei, 

partea bijuteriei fiindii 492,957 lei. Aprâpe jum&- 

tate din valorea totală se cuvine Franciei după care 

vinii Austria și Germania. 

Aparate de luminatii. — Ni se trimiti cele mai 

multe din Austria și Germania. 
Minerale. — Im acestă categorie sa trecuti în (a- 

blourile statistice şi obiecte care nu faci parte din 

acestă grupă, precumii suntă camforulă, gumi-ara- 

bicii, smirna, şi altele. Osx-cumi arii fi, petrăria ca- 

tranulă, puci6sa, smaltulă suntii articolele princi- 

pale. Acestii comerciu se împarte între Anglia şi Au- 

stria, şi uă treime din suma totală între cele-l-alte 

țErri. 

Vitrificatiuni. — Vitrificaţiunile coprindă obiec- 

tele de sticlărie. Din suma de 917.084 lei. partea 

Austriei în acestă comercit este 646,735 la și a 

Angliei. 149,661 lei. Francia şi Germania își împartii 

restulii. 
Tâte categoriile de obiecte menţionate pină aci 

valoreză 70.791.529 lei. La acestă sumă se mal a- 

daugă 12,135,699 lei care figureză toti la importă, 

însă separați de suma precedentă. pentru că el re- 

presintă obiectele importate care au similarii în 

(6rră, și sa găsiti de cuviință ca în tablourile sta- 

tistice să se trecă separati aceste obiecte. 

Valrea totală a obiecteloră importate în 1871. 

adică 82,927,228 lei. se repărtesce după locurile de 

provenință în modulă următoră :  



  

Austria. .... a 37,028,629 lei 
Anglia . cc. 14,390,820 » 

Turcia. cc... 10,476,460 » 

Francia ...... cc... 9,819,459 » 
Germania ..... pa 5,569,767 » 
Rusia ...... o... 3,267,273 » 

alia. ....,. E 1,182,784 » 
Alte ţări. 1,192,036 » 

Totală. ..... "82,927,228 lei 

Valoarea totală a esportaţiuniloră fiindi de 
177,682,783 lei ră a importaţiunilori 82,927,228 

lei, resultă uă diferință de 94,755,555 lei în favorea 
comerciului nostru de esportațiune. (1) 

(1) In anulii 1876 Esportaţiunile s'au ureatu la 235,299,786 lei eri 

Împortaţiunile la 165,933,503 lei. In 1877 Esporiaţiunile ai scăqută 

la, 141.081,300 lei âră importaţiunile s'a urcatu la 335,518,999 lei. 

cifra cea, mai mare ce a atinsii comereiulă nostru de importațiune. A- 

cestă repede sporire a importaţiuniloră se datoresce resbelului din 

1877 cândiă s'a întrodusă în ţârră rnulţime de marfă.



   

  

XV. 

Nevigaţiunea comercială a Dunării. — Bastimentele intrate şi eşite 

în principalele porluri ale ţărrel. — Capacitatea în tone a acestoră 

bastimente. — Pieţele de comereiii. — Porturile şi pieţele de co- 

merciă din întrulă ţărrei. — Instituţiunt financiare şi industriale. 

Pentru a completa espunerea ce amit făculii de- 

spre comerciuli de importațiune și esportațiune ali 

României, vomi presinta câte-va date statistice re- 

lative la mișcarea navigațiunci comerciale; și pen- 

tru ca lectorulii săși pâtă face uă idee despre des- 

voltarea navigaţiunei pe Dunăre vomă începe cu 

anulii 1863 şi vomii termina cu mişcarea navigațiu- 

ne în anului 1871. 

Bastimentele care vină în porturile Dunării se 

împartii în bastimente de mare și în bastimente flu- 

viale. In anulă 1863 aii intrati în cele cină por- 

turi. Giurgiu. Olteniţa. Călărași. Brăila. Galaţi şi 

lsmailă 175 de bastimente de mare române repre- 

sintândă 19,718 tone de capacitate. cu ună perso- 

nalu de 977 individe. și 3732 bastimente străine re- 

presintândi 545,846 tone cu unii personală de 

35,793 individe. 

In acelaşi ani ai eşili din porturile mai susă
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menţionate 176 vase române, represintândi 20,241 
tone de capacitate, cu unii personali de 1042 in- 

divide, și 3860 vase străine de uă capacitate de 
643,749 tone cu unu echipagiii de 36,135 6meni. 

Preste totu dară au intrat 3,907 bastimente de 

mare de uă capacitate de 565,564 tone, şi at e- 

șitu 4,036 bastimente represintândi uă capacitate 

de 663,990 tone. 

In comparaţiune cu anului 1862 sa constatati 

unii spori de 309 bastimente intrate şi 405 basti- 
mente eșite. . 

Loculii de provenință ală vaselorii intrate a fostii : 
din porturile Turciei 2,276 bastimente ; din Italia 

286 ; din Francia 149; din Englitera, 148; din Ru- 

sia 114; din Grecia 83 ; din Austria :56: din Insu- 

lile lonice 11 ; din Belgia 11, din Olanda 8; din in- 

sula Samos 3 și din Spania 3 ; în totală 3,148 ba- 

stimente. Adăogindi 759 vase care au circulati de 

la unii porti ală țărrei la altulii, avemă suma de 

3,907 bastimente. 
Bastimentele eșite din porturi sai îndreptatia 

1,552 spre porturile Turciei; 1,067 în ale Romă- 

niei ; 235 în Italia; 397 in Francia; 358 în Engli- 

tera; S$8 în Rusia, 206 în Austria; 26 în Grecia; 

79 în Insulele lonice; 2 în Belgia ; 23 în Olanda și 

1 în Germania. 

Să trecemu la bastimentele fluviale. In 1863 au 

intrati în patru-spre-dece porturi ale ț&rrei 1711 vase 

române, representândi 293,284 tone, cu unii echi- 

pagiii de 7,987 6meni, și 5,600 vase străine avendu 
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uă capacitate de 798,335 lone, cu unii personali 

de 35,392 6meni; preste toti 7311 vase de uă ca- 

pacitate de 1,091,691 tone. 

In acelaşi interval aii eșiti 4,988 bastimente 

române de uă capacitate de 675,281 tone, cu uni 

personali de 29,530 individe; și 1.884 bastimente 

străine, represintândi uă capacitate de 351,380 

tone cu ună personală compusi din 8,517 6- 

meni; în totalu 6,872 vase eşite de uă capacitate 

de 1,026,661 tone. 

In raporii cu mişcarea navigațiunel fluviale în 

1862 se constată unii sporii de 2,478 vase la in- 

trare şi 2,152 vase la eșire. 

Din acele 7.311 bastimente intrate, 4,838 au 

porniti din porturile României; 1,832 din ale Tur- 

ciei; 538 din ale Austriei şi 103 din ale Serbiei; 

eră din 6,872 bastimente eșite 4,353 sau îndrep- 

tatu «pre porturile României; 2,113 spre ale Tur- 

ciei; 309 spre ale Austriei şi 77 spre porturile 

Serbiei. 

__ Bastimentele străine intrate au purtatu 2,820 

“ pavilionu otomanii; 2.143 austriacă; 320 grecu; 

121 ionică: 101 serbi; 57 bavaresu; 26 englesii; 

21 germaniu şi 8 rusu. 

Din datele de mai susi resultă că în anulu 1863 

au intrată în porturile României 11,218 vase de 

mare și de lluviii represintândă uă capacitate de 

1.657,183 tone şi au eşiti 10,908 vase, de uă 

capacitate de 1,690,651 tone. 

Să trecemiu la mișcarea navigațiunel maritime și  
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fluviale în 1871. In cursulă acelui anii ati intrati 
în porturile Giurgiu, Olteniţa, Călărași. Brăila. Ga- 
laţi, Ismailă, 93 de bastimente de mare române; a- 

vendu uă capacitate de 11,036 tone cu 546 per- 

s6ne de echipagiă, şi 2967 vase străine avându uă 

capacitate de 631,108 tone și unii echipagi de 

28,600 persone. să 

In același anii ati eşiti din porturile menționate 
95 vase române având uă capacitate de 11,118 to- 

ne cu 566 persâne echipagii. şi 2865 bastimente: 

străine de: 614,493 tone capacitate cu 27,911 per- 

sone echipagiu. 

Au intrată dară bastimente de mare, naționale. 

şi străine 3,060 având uă câpacitate de 642,144 to- 

ne și 30,046 persâne echipagiu, şi a plecati 
2.960 bastimente de 625,611 tone capacitate cu 

28,477 pers6ne echipagiu. 

Loculu de provenință alu vaselorii intrate a 

fosti : din porturile române 1.236 bastimente; din 

Turcia 1008; din Englitera 350; din Rusia 102; 

din Italia 131 ; din Francia 47; din Grecia 102; 

din Austria 59; din Norvegia 5; din Spania 4: 

din Germania 7 ; din Olanda 3 şi din Serbia 6. 

Vasele plecate din porturi sai îndreptată 1179 

spre porturi române; 1005 spre ale Turciei; 309 

spre Englitera ; 101 spre Rusia; 127 spre Italia; 

47 spre Francia; 100 spre Grecia; 57 spre Au- 

stria ; 6 spre Norvegia ; 5 spre Spania ; 7 spre Ger- 

mania ; 9 spre Insulele Ionice; 2 spre Olanda și 6 

spre Serbia. 
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Acesta este mişearea vaselorii de mare. Să tre- 

cemi la mişcarea navigaţiunei fluviale. In 1871 au 

intrati în. porturile Turnu-Severin, Calafatu, Be- 

chetu, Giurgiu, Olteniţa, Călărași. Brăila, Galaţi şi 

Ismailu 997 bastimente naţionale de 177,709 tone . 

capacitate cu 3670 persone echipagii, și 9310 va- 

se străine, avendă 1,323.396 tone capacitate şi 

74,373 persone echipagiu. 

In acelaşi interval ai plecati din porturile men- 

ționate 940 bastimente naţionale, avându 164,530 

tone capacitate cu 3368" persâne de echipagiu şi 

9,144 bastimente străine avendu uă capacitate de 

1,289,435 tone şi 73,203 persâne echipagiit. 

Au intrati dară în porturile nostre 10.307 ba- 

stimente avândă uă capacitate de 1.501.105 tone 

cu 78,043 pers6ne echipagiă, şi au porniti din ace- 

leași porturi 10.084 bastimente av &ndi 1.453,965 

tone capacitate şi 76,571 pors6ne echipagiu. 

Dintre bastimentele intrate 7437 au venili din 

porturile române, 2155 din Turcia. 574 din Austria 

şi 138 din Serbia. 

Destinaţiunea bastimentelori pornite a fostă: pen: 

tru porturile române 7256 vase, pentru Turcia 2133, 

pentru Austria 564% și pentru Serbia 131. 

Bastimentele străine fluviale pur (ai 3449 pavilio- 

nulă otomani, 2849 uustriacii. 2437 greci, 19 rus, 

132 englesu, 212 serbii, 39 italiană, 3 ungarii, 3 i0- 

nică şi 2 samiotică. 

Recapitulându aflămu că în anulu 1871 au in- 

trată în porturile României 13,367 bastimente de  
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mare și fluvii avându uă capacitatu totală de 
2,143,249 tone și au pornită din porturile ț&rrei 
13,044 bastimente avându 2,079,576 tone capa- 
citate. 

Din comparațiunea miscări! navigaţiunei în 1863 
și 1871, resultă că în 1871 ai intrati 2,149 vase 
mai multă represintândă 486,066 tone capacitate; 
şi au pornită 2136 vase mai multii, represintândi 
388,925 tone capacitate. 

Consecințele ce putemi deduce din aceste date 
suntă javorabile mișcării navigaţiunei ; dară este de 
observatii că partea n6stră este fârte mică în acestă 
mișcare ; probă că n'avemii marină comercială. Mai 
totă navigaţiunea, se face de către bastimentele stră- 
ine. In faţă cu chieltuielele ce aiă făcută alte Staturi 
pentru desvoltarea și încuragiarea marinei comerci- 
ale, între altele Austria, sperămă că ne vomi decide 
uă dată a face sacrificii pentru a eși din starea de 

inferioritate în care ne aflăm. Cândi uă ţârră are 
norocirea să aibă marea : să fie ț&rmurită de celu 

mai mare fluviu din Europa; să fie străbătută de 

atâtea riuri care potă deveni navigabile, nui este 
permisă a neîngriji unulă din midlcele de iran- 
sportă care a contribuiti mai multi la prosperitatea 
economică a tutulori Staturilori. 

Navigaţiunea maritimă şi fluaială a fosti pînă la 
înființarea. căilorii ferate singurului midlocă de lrans- 
portă prin care produciele României erai espor- 
tate și productele străine importate. Amă avutii şi 
avemu pînă astă-di uni comerciă de esportaţiune 
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şi de importaţiune pe uscati prin diferitele trecători 

care conducă în Austria, însă importanța acestori 

transacțiuni a fostă mică în raporiu cu mișcarea 
comercială făcută pe Dunăre și pe Mare. 

Navigaţiunea comercială a dati nascere mai mul- 

torii oraşe situate de a lungulu Dunării pînă la gu- 

rile acestui fluvii. Unele vechi, altele fondate în di- 
lele n6stre, tâte aii mersii desvoltându-se treptată. 

Esistă de la Verciorova pină la Marea Neagră, a- 

dică de la uni capătă ală țărrei pină la mare. pa- 

tru-qeci pieţe de comerciii s6ă porturi, dintre care 

cele mai importante suntă: Galaţi, Brăila, Olteniţa şi 

Giurgiu. Aceste porturi suntii distribuite între nou€ 

judeţe țermuraşe ale Dunării. In Mehedinţi se află 

porturile Turnu-Severinii, Vârciorova, Ostrovulă 

Corbovi şi Moara lui Nestor; — în Doljiii: Cetatea, 

Calafatu, Maglavitu, Gighera, Bechetu, Bistrețu, 

Rastulu şi Ciupercenil; — în Romanați : Islazu ȘI 

Corabia ;— în Teleorman : Turnu-Măgurele și Zim- 

nicea ; — în Vlașca : Giurgiu şi Petroșani; —în ]I- 

fovii : Olteniţa; — în Ialomiţa: Călărași, Cocargia, 

Dechiseni, Socariciu, Petroni, Burdușani, Giurgeni, 

Făcăeni, Pioa-Petri, Dudesci, Fetesci, Tonea, Găl- 

dăil, Rosetti Volnaşi şi Stelnica ; — în judeţulă Bră- 

ila, portulii Brăila ; în Covurluiă portulă Galaţi; — 

în Ismailu: Ismailu, Reni. Chilia şi Velcovu. (1) 

Cu totă importanţa ce ai porturile cele mari pen- 

(1) Cele din urmă patru porluri fiindă în Basarabia, aă trecută 

în posesiunea Rusiei dupe tractatulă de la Berlină. 

17  
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tru comerciulii ţărcei aceste piețe de comerciii ai 

fosti fârte neîngrijite ; de abia de câți- -va ani a în- 

ceputi să se facă lucrări de amelioraţiune. In por- 

tul Galaţi este pe cale de: esecutare unit queii pe 

vă lungime de 650 metre; la Brăila asemenea se 

luci6ză. unii quei pe 11; 10 metre și la Giurgiu, pe 

430 metre. 

„Corpurile legiuitâre pentru a înlesni comunelorii 

respective midlâcele de îmbunătăţirea porturilor ȘI 

qucuriloră, ai volalu în 1865 uă lege prin care tote 

porturile de a lungulii Dunării suntu autorisate a 

percepe uă taxă de uă jumătate la sută din valdrea 

productelori esporlate şi importate. De atunci şi 

pînă în anulu irecutu taxa sa perceputu și fondu- 

rile ai fost întrebuințate în mare parte de către 
comune penlru întâmpinarea altorii lrebuinţe. Ace- 

stă călcare a legii a determinată pe guvernit că în 

1874 să presințe uă lege. care a şi fostii votată de 

către corpurile legiuitâre, prin care se pune. în 

saspina- Ministerului Agriculturei.. Comer :iului şi [u- 

crăriloria publice privegherea asupra întrebuințării 

fondului de jumătate .la sută destinată pentru îm- 

Dunălățirea. porturilorii. Legea prescrie ca londurile 

adunate să se «depună la Casa de depunere şi con- 

semnaţiuni de unde nu sc veri putea ridica de câtă 
pentru lucrări aprobate de Ministerului respeclivir. 

Pînă la încheerea anului 1873 sa depusă la casa 

de depuneri şi consemnaţiuni 1.681.009 lei: cră a-. 

asupra Comunelor se află 1.419.306 lei. 

În anulu 1574 fondulii porturiloră sa urcati la
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suma de 1,183,169 lei. Asti-felu suma totală a 

fondului se urcă la încheerea lui 1874 la 4,283,48% 

lei. In acelaşi anu sa cheltuită pentru lucrările de 

amelioraţiune 2,011,722 lei. Porlurile Galati, Brăila 

şi Giurgiu au cele mai mari venituri din acestă 

taxă; în celui d'ântâii s'a percepută în 1874 suma 

de 328.611 lei; în alti douilea 24.2.500 lei şi în 

alt treilea 209,142 lei. Porturile din Ialomita. aia- 

ră de Călărași, raporteză uă sumă torte ncinsen- 

mată. (1) | | 
In interiorulă țărrei pieţele cele mai însemnate 

de comerciu suntii Bucuresci. lași, Ploiesei. Boto- 

toşani şi Craiova. Ă 

După celui din urmă recensimentit. principalele 

nostre pieţe de coimerciti, avei populatiunea urimă- 

târe : 

Bucuresti ... e 20.75 locuitori + 

laic. 90.236 

Botoşani „cc... 37.094 > 

alai cc... 30.107 e 

ploesă 20.468 

Drăila e 25107 o 

Craiova cc... 20021 

Fără îndouială că în intervalulie de palru-spre- 

deci ani populaliunea acestori oraşe a sporitit celu 

puțină cu a patra parle. 

(î) La încheerea anului 1375 se consemnase la Casa de depuneri 

34656, 1 le din fonlulă porturiloră. Venitulă tutuloră porlurilură În 

1878 sa urcată la 1193221 lei. 

Ara fi de duritu ca aceste miliâne în locă să zacă la Casa de 

depundi să [ie întrebuințate pentrn ameliorarea porturiloră.  
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In pieţele cele mari de comerciă se află reședința 
mai multorii societăți financiare și industriale de- 
spre care suntemii datori a dice câte-va cuvinte. 

De abia sunti câți-va ani de cândă spiritulă de 
asociaţiune sa îndreptată în țerra n6stră către cre- 
ațiunile financiare şi industriale. Acâsta nu trebue 
să suprindă pe nimeni. Suntiă Staturi cărora împre- 

jurările politice și sociale nu le-ai stati împotrivă 

cumiă au stati ț&rei n6stre, și cu tâte acestea în 

acestă privinţă nu suntu multi mai înaintate de câti 

noi. Se vede că progresulii în instituţiunile econo- 
mice, ca și în ori-care altă ramură de activitate so- 

cială, nu se pâte comanda; are legile sale în vir- 

tutea cărora, se nasce şi se desvolteză cându con- 

diţiunile îi suntu favorabile. In toti casulii astădi 
cândă pare că ne-amii convinsi cu toţii că asocia- 

țiunile financiare și industriale suntu uă cestiune de 
viaţă pentru prosperitatea n6stră economică, sun- 

temi datori a ne pune tote silințele pentru a [ace 

ca, agricultura, industria şi comerciulu naţionalu să 
se foloseâscă de puterea creditului, făcându în ace- 

laşi timpă să fructifice cele mai mici economii. Sunti 

economii în (6rra n6stră mai multă de câtă ami 

crede. Românulă din firea sa este strângătorii ; caută 

ca din cea ce câștigă să puie la uă parte uă sumă 

ori câtu ari fi de mică. In lipsă de instituțiuni 
seri6se care să strângă aceste economii, pose- 

sorii lorii au fosti nevoiţi a le încredința adesea a- 
celori miserabilă, care usurpândă numele de Gmeni 

onești, au ruinată familii întregi. Este timpi de a



  

— 261 — 

face apel și la capitalurite cele mici, la economiile 

văduvei, ale cultivatorului şi ale meseriașului; este 

timpi ca. asociaţiuni seri6se să convingă pe români 

că economia este uă virtute. Incercările făcute pînă 

astădi, ori-câti art fi de mărginite, totuşi poti să 

ne încredințeze că instituţiunile de creditit prindă 

rădăcini în pământulă mănosii ali României. 

Intr societățile financiare fondate în acești din 

urmă ani, atrage mai cu osabire a“enţiunea, Socie- 

tatea de asigurare Dacia şi Creditulii fonciarii. Aceste 

instituțiuni at mersi desvoltându- -se, inspirându în 

același timpii încrederea care este temeiulii ork-căril 

asociaţiunii seridse. 

Ca societăţi de creditii populari cundscemi pină 

astădi Societatea Economi din Bunuresci şi îrei ase- 

menea societăți în Iași, Piatra și Râmnicu-Săratiă. 

Societatea Economia din Bucuresci este cea dântâiă 

asociaţiune de creditii populari fondată în România. 

Creaţiunea sa.. datâză de la 1870. După uă peridă 

de cinci ani a ajunsi să numere peste 700 socie- 

tari. Statutele sale ait servită de lipă pentru înfiin- 

țarea celoră-l-alte societăți de felulu acesta. (1) 

(1) De la 1875 s'aă fondată aşa numite Societăţi de Economie în 

multe capitale de judeţe şi încă două în Bucurescl. 

Afară de societatea de asigurare Dacia s'a mal inființată Romania şi 

Unirea; acâstă din urmă basată pe principiulii mutualităţi!. 

In mormentulă de faţă Camera a votatii înființarea unei Banci de 

scomptă şi circulațiune cu unii Capitală de 30,000,000 ler.  



  

XVI. 

- Cens surmațiunea. — Diferite pr oducte consumate.— Producte din țerră. 
„== Productie străine. — Val6rea ohiecieloră cousumale. 

Suma de obiecte consumate întruă țerră, atâtia 
pentru alimentaţiune câtă și pentru înlâmpinarea 
allorit trebuințe, este uni clementă din cele mal si- 
gure penleu a judeca despre starea economică ȘI 
socială a locuitorilorii. In adeveră, este admisă în 
Economia publică că cu câtit uă (eră este mai 
înaintată în civilisațiune cu atâti traiul populațiu- 
nci este mai bună, trebuințele, cotpului şi ale spi- 
ritului suntii satisfăcute. într'uă preproțiune mai 
mare. 

Ţenendu semă de proveziinţa obicctelori consu- 
mate în I€rra n6stră, Ic. vomu împărți în două divi- 
siuni principale : 1, productele din terră; 2, produc- 
tele străine. 

Î. — PRODUCTE DIN ŢERRĂ 

Cereale. — Cerealele suntii basa alimentaţiunei 
n6stre. Locuitorii din oraşe consumâză mai multă 
pâne de grâii ; cră țăranii” mămăligă de porumbi 
și de meiii. Mămăliga de ineiă se consumă în câte- 
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va judeţe de pe marginea Dunării. Suntii localități 

unde se face pâne de secară. In anii cândi porum- 

bul este scumpi, ţărranii faci mămăligă - de: făină 

de orzu. 

Cantităţile de diferite cereale consumate in anil 

de midlocă sunt : 

Grât .... 712.000 kile 50074074 lei 

Porumbii. .. 1.657,500 » 67,5271.177 > 

Met ..... 356,383.» 9,239,399 ». 

motan 575.885 kile: P6EILBBOlE 

Secara, ordulă şi ovăzulu se întrebuintâză pentru 

consumaţiunea viteloră ȘI pentru fabricaţiuni în pro- 

porțiunile urmâtore : 

Secară. ..... 806,841 kile cani lei 
Orqdi şi ovăsii. 1,936,847 > -41.228,233 > 

Totala .. 1.533.688 kile BPA60GIOlei e» 

Num&rulii sufletelorii "din i6tă ţârra fiindă de 

4 424,961, 6ră suma kilelorii de cereale consumate 

2.725.883, resultă că consumatiunea pe individ 

este de 246 oca şi uă lracliune. sai aprâpe trei 

ectolitri şi jumătate de cereale. 

  
Carne. — Se întrebuințeză pentru consurmaţiu- că 

pea locală vitele următâre. Aa SE a 

Bou... 00424... 778544 lei 0% 

Vară... 148,183... 6584666.» E 

Bivol. . . . 3042 ,... 225,833 - E: 

Vilă... 10038... 288066 » Că 

Oi 303.808... 4500,859 » 3 

Miei și iedi.  576.803..... 2,563,568 » 2 

Capre. ...  105,651.... 1,565;200» Să
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Porc. ... 3514136... 10,404,770 » 
Pasări .. . 6,000,000.... 4444, 44&d > 
Pesce (oc.) 20,000,000 . . . 7,407,407 - 

Totală. .. %, 654,424 zi 
7 

Din aceste vite sa consumată în comunele ur- 
bane pentru suma de 17,127 „519 lei și în cele ru- 
vale pentru 28,536,905 lei. 

În raportii cu număruli sufletelorii s'a cheltuită 
10 lei de individu și pe anu, ceea ce represintă va- 
l6rea aproximativă a 18 ocale carne. | | 
„Este de notată că cea mai multă carne se con- 

sumă în orașe; țărranii noștri gătescii carne numai 
la s&rbători, și obicinuitii se nutresct cu pesce să- 
ratii, ou, lăpturi, pastramă Și legumi. 

Legumi. — Este forte anevoie să se constate că- 
tăţimea de legumi consumate într'uă țerră, căci în 
sate mai cu semă, fie-care are grădina sa, cu tote 
acestea, ctă constatările ce sai putut face: 

Fasole, linte, bobii. 13,000,000 ocale 2 „370,370 lei 
Cartofi. ....., 9,247,943 » 428,123 » 

Totală . . . . 22,247,943 ocale 2,798,493 lei 
  

Sare. — S'a consumată în tâtă țerra în timpi de 
uni an 14,608,770 ocale, care valdreză 2,705,3311. 
Consumaţiunea individuală revine la 3 ocale și 
120 dramuri. 

Beuturi. — B&uturile obicinuite în țerră suntu 
vinuiu și rachiuli; în orașele mari a începută să 
se consumeze și bere. Din băuturile produse în țerră 
Sa consumati de către locuitori : 
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Vin 4,108,704 veare 9,130,453 lei. 
Rachiă de cereale 654,865  » 7,276,277 >» 

Rachiă de prune. 6,969,365  »  20,649,970 » 

“Potalii . . . 11,732,934 vedre 37,036,700 lei. 

Raportându-ne la cifra populațiunei, allâmu că 

consumaţiunea individuală este de 9:/+ ocale vină 

şi 17ija ocale rachiii. Se consumă rachii multi; 

însă trebuie notatii că ţuica este unii rachiu fârte 

slabi; asemenea şi rachiii de bucate amestecati 

cu apa şi debitatii sub numele de basamacă. In totii 

casulu cantitatea de rachiit consumati în țârră spo- 

resce pe fie-care anti; acâstă sporire este uă adevă- 

rată nenorocire din punctulă de vedere ală igienei. 

Călătorii, deprinşi a observa, aii pututii constata că 

populaţiunea perde fârte multă din calităţile sale fi- 

sice şi morale în t6te localităţile unde se consumeză 

băuturi spirtucse în cătăţimi mari. Basamaculi a 

deveniti ună flageli pentru sănătatea populațiunei 

de la ţerră. ' 

Tutunii. — In 1863 când cultura tutunului era 

încă liberă, sa consumati 1,130,310 ocale tutunii, 

ceea ce face una litră de individii. Valdrea acestei 

cantităță sa estimatu 2,093,166 lei. 

Combustibili. — Cătăţimea de lemne și alte sub - 

stanțe combustibile ce se consumâză în terră, este 

anevoie de constatati; în adevării, ț&rranii aduci 

lemne de la pădure, crăci, buturugi, fără ca să se 

constate de cine-va cuantitatea. In totă casuli co” 

misiunile estimative ai aflati că sa consumati în 

în totă ţerra 2,589.926 stânjini lemne și 1,720,600  



— 266 — . 

ocale cărbuni valorândă în totală 101,875. 525 lej, 

ră în parte 101,811.800 lei lemnele Și 65, 125 lei 

cărbunii. 

În județele unde lipsesciă pădurile precum suntit 

Ialomiţa, Brăila și altele, se arde pe alocurea tizici, 

adică gunoiă vechii care se debileză în forma de 

cărămidi și se usucă vara. - - 

Materii textile. — Plantele textile cultivate în  Ro- 

mânia suntu inulii și cânepa. Cătăţimile consumate 

suntu : 

„Caânepă.... . 1,626,761 ocale 1.2051008 Ie lei 
In ...,.„. . 63838,000 370,000 

Lână. ... .. 1,000,000 1,481,481 
  

Totală . . 3,259,761 ocale 3,056,489 lei 

Aă fostă ună timpă cândi se cultiva mai multă 

“ini şi cănepă, pentru că t6tă populațiunea rurală 

purta pindeturi țesute în casă din aceste două tex- 
tile. De la introducerea pindei de bumbacii cul- 
tura planteloră textile a scădutii. Consumaţiunea 
bumbacului se urcă la suma, de 3,356.063 lei. 

Nutreturi. — Comisiunile statistice ai constatatii 

că se consumă 1.838.800 care de măsură de fenu 

valorândi 27.241.481 lei. Ne îndoimii fârte multă 
despre esactilatea acestori cilre, şi acesta cu atât 

mai multu că suntii forte anevoie de constatati. 

2. — PRODUCTE STRAINE 

In lipsă de industrie indigenă cste forte naturală 

ca să importămii din străinătate maioritatea obiec- 

telori fabricate. 

  

 



După constatările făcute sa importată: ant de 

mijlocă, obiectele următore : 

A. — Obiecte de consumnufiune. 
N 

Animale ..... i... „421,969 lei. 

Fructe. e... 8947304 

Aromate.. .......-- „a 915,82% 

Geminţe. .. cc. 83,30% 

Putini e 1,573,210 

Medicamente... .... 317.057 
Păutură spirtuose. . ... 747,353 

Articole culoniale. ..-......- _5.019.094 

Totală... . ui „624,112 lei 

B. -— Obiecte trebuitore industriei 

Per... 2 9,263,693 lei 

Plante. ........- RR 92,283 

Bumbac „n... 3.336.063 

Minerale.". . . . NE 251,167. 

Metale. 2 887, 525 

Vopsele. 275% ti 

Articole diverse. ........ 141.210 

Totală... .. 9.267.685 ia 

(. — Obiecte fabricate. 

Per... n... aa... 2.180,260 lei 

Materii de mătase. ;...... 3,2523,914. 

Materii delână . ......-..- 5.h24.818 

Materii de aţă și de bumbaci . . 10.98450% 

Vestminie. .......-: 4897052 

Cărtie zi cartonii. . . R98,646 

Mobile. ee 554,742 

răsuri . rc. .1,035,258 

 



    
Instrumente. ........... 204,325 lei 
Mașini. cc. 2,104,525 
Bijuterii. .. e... 558,849 
Sticlărie. .. a a 1,478,702 
Perărie şi alămărie ....... 3,436,968 
Articole diverse. ......... 2,705,144 

Totală. . . . . 38,211,047 lei 

D. — Materii animale 

Animale diferite ........ 4,113,759 lei 
Producte de animale ..... 113,835 Ă 
Fabricate din producte animale.  3,048,439 

Totală. ...  7,276,0331ei 

E. — Materi! vegetale 

Cereale. ............... 2,165,240 lei i 
Seminţe diverse ......... 165,295 : 
Fabricaţiuni din seminţe . . . .. 384,432 
Legumi .... cc... 216,868 | 
Fructe... 115,224 
Fabricaţiuni din fructe. ..... 184,772 j 
Lemnărie. ...... î.... 521,994 
Fabricate din lemne ....... 254,838 | 

Totală. .... 4,066,963 lei | 

F. —- Materii minerale 

Minerale .............. 85,354 lei 

Fabricate din minerale. ...... 253,220 

Toială . . . . 339,074 lei 

Recapitulându valorile diferitelorii producte con- 

sumate aflămă că s'a consumată:  
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Producte din ţârră penteu. . .. 407,544,732 lei 

Producte străine pentru. . . . 70,784,914 

Totală .. . 478,329,646 

La acesti totalii se pote adăoga încă uă pătrime 

pentru productele consumate şi neconstatate. 
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XVII 

Bucureșeii. — Teritoriă, — Populaţiune. ;=— Case și slrade, Scoli și 
biserici. — Igiena publică. — Alimentaţiunca., — Finanţe. - 

n. o Z 

Î.— TERITORIU. — INTINDERE. — CLIMA. 

Bucurescii, Capitala 'Ţ&rrei românescă, ai deve- 
nită capitala României de la Unirea Principatelorii 
Moldova și Ţerra românescă. 

Orașuli este situată pe cele două țermuri ale riu- 
lui Dâmboviţa. care îlu străbate pe uă lungime de 
şepte. kilometri. 

Inălţimea. orașului, sau cota de niveli este de 
81 metri dasupra nivelului mării Negre, ca punc- 
tulă celă mai josă situată, şi de 105 metri cola pla- 

"toului Cotroceni ca punctul celă mai înaltit. 

Suprafata pe care se întinde capitala este aprope 

de 30 kilometri pătrați, din care 4.236,000 metri 
pătrați este acoperită cu case și curți sterpe : 360.692 

cu grădini pentru flori, 4.129.270 cu pometuri: 

3.001.522 cu grădini de legumi: 12.118.122 cu 

vii; 2.892,213 cu locuri virane şi 2,515,830 metri 
pătraţi cu strade și piețe publice.



  

Este de observali: că întinderea teritoriului Bucu- 

resciloru este în disproporțiune cu populațiunea ; şi 

în adevăr, două treimi din acestă întindere este a- 

coperită de vii, pometuri, grădini de legumi și lo- 

curi virane. 

Capitala n6stră. are uă întindere aprâpe câtu ju- 

m&tatea Parisului; în adeverii capitala Tranciel 

are uă suprafață de 7,802 cctarii. cră Bucurescii 

3,000 ectarii. In Paris locuiescit aprope 2 milione 

locuitori pe cândi în Bucurescă nu se află nici 

200 mii; ast-telu că lără să se mai întindă capitala 

României, arii putea locui pe suprafața de astădi 

aprope uni milionu de locuitori. 

intinderea disproporţionată a capitalei esplică, 

pînă la Ore-care puneti. lipsa de slrade pavate în 

cea mai mare parte a oraşului. cunil și alte lucruri 

neapărate pentru înfrumusețarea şi bună starea igi- 

enică. Veniturile comunei suntit prea mici pentru 

ca vre-uădată să avemi prelenţiunea dea vedea Bu- 

curescii în starea altorii capitale. De aceia ari trebui 

să se hotărască rada capitalei şi să nu se mal îngă- 

duiazcă întinderea nem&surată ce ia pe fie-care ani. 

Trăescă pină astădi 6meni care aă apucatu bariera. 

care astădi se află la estremitatea Calei Moşiloră. în 

apropiere de Rizerica Sânţilorii. şi bariera Mogc- 

ş6iei în apropiere de palatulit Ministerului de Fr 

nante: acâsta ne dovedesce în cât de puțini limpă 

sa înlinsui capitala n6stră. 

Clima Bucurescilorii este cam escesivă : călduri 

mari vara, frigii care se coboră în unele iervi pină 
Ss  
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la 25 şi chiaru 27 grade subi zero. Intru câtă pri- 
vesce temperatura, presiunea atmosferică, şi cătăţi- 
mea de plâie ce cade preste ană, ne raportămă la 
obseraţiunile efectuate la scâla de agricultură de la 
Ferestrei situată în marginea. orașului. 

Cu privire la igienă, clima Bucuresciloră lasă de 
doriti. Mișcarea populaţiunei va învedera că acestă 
aserțiune este întemeiată pe fapte. Causele insalu- 

brității, cercetate în atâtea rînduri de învățatulit me- 
dicu Felix sunti multiple, însă dout santi principale: 
necurăţenia și esistența mlăștiniloru în diferite părți 
ale orașului. In anii cându Dâmboviţa se revarsă uă 
parte însemnată a orașul situată pe țermulii drept 
este literali înecată. Miasmele ce se împrăștiă în 

atmosieră după retragerea apelori ocasionză dife- 
rite b6le. 

2.—POPL LAŢIUNEA 

Celui dântâii recensimenti regulatit alu popula- 

țiunei Bucuresciloră sa făcută în 1859 cândă sa 
constatată că capitala avea 121,734 locuitori; €ri 

cel de ali douilea în 1878 cândi s'a aflată 177,646 

locutori. Sporulu este de 55,912 suflete în 19 ani. 

Acestă populaţiune este compusă din 61,859 capi 

de familie și 115.787 membri de familie. 
După arondismente populațiunea este împărțită 

în modulă următori : 

 



“Roșu... 22,604 

Galbeni ...... ae 89,844 
Verde .......... 45,577 
Albastru . 28,315 

Negru .......... 41,306 

suflete 

> 

> 

Dă 

> 

Totală... . 177,646 

După starea civilă capii de familie 

din 27,571 căsătorită, 11,091 văduvă 

căsătoriți ; 6ră membrii de familie din 

bată și 78,043 femei. 

Subă raportult vârstei populațiunea Bucuresci- 

lori sta împărțită în modulu următori : 

a) Capii d familie 

De la 21 — 25 ani 

>.» 95 — 30 » 

» > 30 — 40 » 

>» 40 — 50 » 

> > 50 — GO o» ........ 

> > 60 — 70 >... 

„o 70 — 80 o 

> >» 80 — 90 2 ...... 

> 3 90 — 100 > ...... 

Peste 100ani O ......- 

se compun 

și 23,197 ne- 

37.74% băr- 

Restulă pînă la suma de 61,859 capi de familie 

se compune din capi de familie ma! mici de 21 ani, 

între care autorului Statisticei Capitalei din 1878 

trece pînă şi copil de la 5—10 ani. 

18 
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5) Membră de familie 

3 . | Bărbaţi Femei Mr 

Pinăla Bani ........ 13,269—13,397—26,666 
Dela 5— 10ani .... 9,574—10,362—19,936 
>> 10— 15 > .... 6,708— 8,297—15,005 
>> 15— 90 > .... 4407— 7,531—11,938 
>» 90— 95 o» .... 1,989— 6,774— 8,633 
> > 95— 30 > 1...  858— 8,816— 9,674 

> > 30— 40 > .... 2597—12,808—12,885 
„> 40— 80 > 921 — 6,581— 6,802 
>> BO— 60 >. 21192— 9,394— 2,506 
>> 60— 70... 96— 1,078— 1,174 
> 70 80 a. 59— -370— 429 

  

» o 8D0— 90 oz... 16— 299— 115 

> > 90—100 > .... 4— 31 35 | 

>“ Preste 100 ani Aa pd 9 

Preste toti 37,744. bărbaţi şi 78,043 femei. | 
In tabloul următori sc recapituleză mai înve- | 

deratii populațiunea după sexi și după cetate : | 

  Bărbaţi * Fenni Totală 

Pnă la Bani... 13.269-—13.597—96.666 | 
E de la 5— 10 ani .... 9,652—10,373—20,025 | 

” >> 10— 15 >... „8,487— 8,840—17,337 
>» 15— 90 » .... 8286— 9,716—18,002 
> > 90— 95 > .....  5817— 9,425—15,942 
>> 95— 30 » .... 6,696—11455—18151 
> > 80— 40 »  .. ... 12,970—15,697—28,667 
>» 40— 50 » .... 9,535— 9,342—18,877 
>» 50— 60 » .... 4,972— 4,257— 9,229 
> > 60— 70 >» .... 9,136— 1,747— 3,833 
>> 70— 80 > ....  640— 572— 1,912 
>> 80— 90 o» .... O133— 148— 281 
> > 90—100 >» .... 20— 37— 57 

Preste 100 ani a. 9— 8— 1 

Totală. ....... 177,646 

  

 



Cu privire la protecţiune populațiunea bucure- 

sciană, se împărţia în 1878 după cumu urmeză : 

Protectiune Română 

> 

? 

> 

> 

> 

> 

Francesă ..... 

Haliană . ..... 

Englesă ..... 

Flenă....... 

Rusă ....... 

Germană ..... 

Austro-Ungară . . 

Otomană ..... 
Alte State 

După religiune sa aflati : 

Intinderea cea mare a Bucuresciloră face ca po- 

pulațiunea să nu fie compactă; densitatea sa este 

multă mai mică ca a celori-lalte oraşe mari. 

In Bucuresci trăiesci 177,646 locuitori pe uă su- 

prafață de 3000 ectarii, adică aprâpe 60 locuitori 

pe unii ectaru, pe cândi în Parisii încă de la 1856 

Ortodoxă ......... 

Catolică ..... IN 

Protestantă ....... 

Armână ..... 

Lipovenă ........ 

Mosaică ......... 

_Mahometană. ...... 
Alte pituri ......-- 

44,415 capi de familie 
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trăiau 338 locuitori pe aceiaşi întindere. 

Populaţiunea este mai compactă în centrulii o- 

raşului și pe stradele principale; spre margine se 

răresce pină ce ajunge să albă aceeași densitate ca 

în comunele rurale. 
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Cu ocasiunea recensimentului din 1878 sa con- 

statatu și starea populațiunei. Bucureseiloră după 

instrucțiune. Etă cifrele ce aflămu în publicaţiunea 

  
  

  

  

  

                

“oficială : 

= Ş POPULAŢIA | CÂŢI SCIU [CÂŢI NU SCIL 
PROFRSIUNEA. | = = DUPĂ SEXE ICETI ŞI SCRIEICETI ȘI SCRIE 

N = 5 Bărb. Femei Băzb. Perne Bărh. [Femei 

 protesiune liberă. [30,130413, 38816.54 9,820) 7,701 3,768. a84! 

| Comereianţi „.. .197,110j13, arina 10,179 a: 8 3) sai 8,908 

ăuste. și mes, „IBE732 hboaaibesoub 22,7 a 2.935 6244 51 „266, 

 Caute de comer. .! 2,497 1.940, 557 sori 106| 366 454) 

Catede inăusrie 9,49% oseo, 4134 5376 890] 1,786; sau 

| Ueenică de comer. | 1,470 1,468; 2 1.133, -2 330, > 

ucenici de indus.| 1.333] 1.640: 195] 9521 100| 688: 93 

; Servitoră a. 195314 7,857 i 1.674 azi 1,123 4990i10361 

! Fără profesiune . 20,847] 7,72 91 13.118] 4090! 3.841 3,639! 9277, 

Mişcarea populațiunei Bucuresciloră nu este în- 

bucurătâre. Dupe Raportală generalii asupra servi- 

ciului sanitară pe 1877. înfăţişatii de d. doctorii Felix 

Sau născulii în capitală 5632 copii viui, mai puţină 

cu 162 ca în 1876. Copii morți sau născulu 81 în 

1876 şi 64 în 1877. 

Din 5632 copii. 4292 ai fosti din părinți căsăto- 
riți, 1199 din părinți necăsătoriți și 141 copii găsiți. 

Aşa dară camu din cinci copii născuţi unulu este 

nelegitimi. proporţiune mai mare de câtă în orașe



mai populate-ca Bucurescii. Moralitatea publică re- 

clamă să. se ia tâte m&surele pulincise pentru a 

face să înceteze uă asemenea stare vătămătâre din 

t6te punctele de privire. Sporirea nasceriloră nele- 

gitime dovedesce slăbiciunea familiei, ușurătatea 
moravurilorii, lăţirea traiului desfrenatii, (6te lucruri 

care aii uă înriurire vătămătore în gradulii celă mai 

mare asupra, viitorului unui poporii. 

Căsătoriile săvirşile în capitală în 1876 sa ur 

catii la 897 ; eră în 1877 au scădutii la 663, adică 

“cu 23% mai puţinii. Ne place a crede că numai stă- 

„vii de neliniște în care ne-amii aflati în 1877 se 

“păte atribui împuţinarea căsătoriilorit, și ceea ce ne 

_ întemeiază în acâsta este că în cele dântâiă 9 luni 

ale anului 1878 se celebrase 794 de cununii. Altii- 

felt împulinarea căsătoriilor ari fi semnulii celt 

mai învederalii alii unci stări de lucruri din cele 

mai ameninţăt6re pentru populaţiunea capitalei. 

Mișcarea generală a morţiloră este de natură în- 

grijitre de câţi-va ani înc6ă: morţile întrecă na- 

scerile. In 1877 au murit 855 individi mal multă 

ca în 1876. Comparândit nascerile cu morţile în 1877 

aflămii că decesele suntii cu 266 superidre nasce- 

riloră. E 

In cursult anului 1877 ai repausatii 9834 indi- 

vidi repărțite după etale şi după sexi după cumi 

urmeză: 

* 
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Fexti bărbătezcă Sex fomeescă 

Pină la 3 luni 527 408 

Dela 3— 6 luni 146 136 

>> 6— lană” 250 „209 
>> 1— Bani 423 435 

>> 5— 10 >» 69 59 

> > 10— 20 » 182 14 

> > 20— 30 » 490 209 

>» 830— 40 » 353 194 

>> 40— 50» 328 153 
> > 50— 60 » 242 168 

>» » 60— 70 » 229 116 
> > 70— 80 » 111 113 

» >» 80— 90 >»  .. - “50 67 

» >» 90—100 » 16 23 

De la 100 în susiă » 7 7. 

Cu privire la religiune decesele din 1877 se îm- 

partii în modulit următorii: 4873 ortodoxi, 366 ca- 

tolici, 170 protestanți, 15 armeni, 17 mahometani, 

393 israeliți. | | 
Doctorele Felix observeză că dacă se compară 

după religiune nascerile cu decesele, rezultă că nu- 

mai la. ortodoxă decesele înfrecă nascerile: că la 

tâte cele-lalte culte, și mai cu osebire la israeliți, na- 
scerile suntii mai numerâse de câtii decesele. Fap- 

tulă acesta sa observatii nu numai în Bucurescă, 

dară și în alte orașe ale țerrei unde populațiunea 
israelilă este mai numerâsă. Ori-care ari fi causa 

acestei supeiiorități a morţilorii usupra nasceriloria 

cu privire la ortodoxi, caută să fie studiate de a- 

prâpe și înlăturate. Escedentulii morțiloră asupra 

nascerilori este ceva întimplători în alte oarşe mari 
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şi când se produce este resultatulu unorii cause 

speciale ş si accidentale. Astii-feli se pote întâmpla 

cândii băntuesce cholera, angina difterică, alte cpi- 

demii şi resbelulă. In starea normală unii escedent 

de decese probeză că condiţiunile de viețuire nu 

sunt conforme cu prescripțiunile igienice. 

Pină la anul 1859 se înmormentai morţii în 

curţile bisericilorii; la acestă epocă sa înființatit ân- 

t6iulu cimitir comunalu Şerbanii-Vodă, și mai târ- 

zi alte două, Sânta-Vinen-Nonă în apropiere de 

bariera Târgovisce şi Sânta Treime (Ghencea) în a- 

propiere de bariera Spirea. Sa mai decisă înfiinţa- 

rea unui noii cimitirii Sântu-George-Noi pe șostoa 

Panteleimonului. Aceste cimitire servescii numai 

pentru înmormântarea decedaţilori de religiune or- 

todoxă. Catolicii, protestanții, calvinii, armenii, 

israeliți au cimitire propil. 

De la 1 Septembre 1877 pînăla 1 Septembre 1878 

sa înmormântată în cimitirulii Șerban-Vodă 927 

inşi dintre care 5% pe terenuri concedate pentru 

vecie, 369 pe terenuri concedate pentru dece ani și 

585 pe terenuri date gratisi. In cimitirulu Sănta- 

Treime sa făcuti 627 înmormântări. din care nu- 

mai uă înmormântare în terenii concedată pentru 

vecie. 41 în terenuui concedate pe 10 ani şi 385 

pe terenuri dăruite. In fine în cimitirulii Sânta-Vi- 

neri-Nous s'au înmormântatu 828 inși din care 3 în 

terenuri concedate de vecă, 121 în terenui con- 

cedate pentru 10 ani şi 53| în terenuri dăruite, 
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plusti 153 terenuri pentru soldaţii ruși moni în spi- 

talulu de la Cotroceni. 

3.—CASE. — STRADE. 

La 1859 sa constatatii 14,120 case în capitală, 
eră în 1878 num&rulu locuinţelorii sa, urcati la 
20,323, uni sporii de 6203 case în 19 ani, sai 

326 case pe fie care anii. Intre aceste edificiuri se 
numeră 104 biserică ortodoxe, 4 catolice şi 13 tem- 
pluri pentru religiunea mosaică. 

Statistica orașului Bucuresci din 1878 cuprinde 
asupra numărului ediliciuriloră construite în capi- 

tală la diferite epoce, date care arii fi forte preţidse 

dacă ari fi fundate pe documente sigure; în totii 

casulit ne împlinimii datoria de a le face cunoscute 
cetitorului în tabela ce urmeză :. 

De la anulă 1780—1800 s'a construită 489 edificiuri 
> » 1800—1810 > 781 » 
>» 1810—4820 > 1422 > 
a 18920—1830 > 1760» 
>,» 1830—1840 > 2492 > 
» 2 1840—1850 > 3063 >» 
> » 1850—1855 > „1528 _» 
>» 1855—1860 » 2145 >» 
> >» 1860—1865 > „2045 >» 
» » 18865—1870 » 1685 2 

In anulit 1870 s'a construiti 792 edificiuri 
» > 1871 > 351 > - 
» a 1872 > 306 3 
» a 1873 > 208 > 
> > 1874 > 290 » 
>» 1875 >» 994 > 
. » 1876 . 252 > 
B „1877 > 344 >
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După autorului statisticei muncipale ari fi mai 

esistândă în Bucuresci 635 edificiuri construite îna- 

inte de anului 1800, dintre care 2 biserică dintre anil 

1400—13500, 6 biserici între anii 1500 și 160, 

25 biserici de la anii 1609—1700 şi 65 între anii 

1700 şi 1780. 

Populaţia Bucurescilorii urcându-se la 177,646 

și numsrulii caselorii fiindu 20.323 reiasă dintr'acc- 

sta că se află 8 si jumătate individi de fie-care 

casă. Ac6sta dov edesce că, casele suntii fârte mici şi 

cele mai multe cu unit singură rândii ; în adevăr, în 

Paristi de la 1804 se afla 25,086 case pentru uă 

populaţiune de 548,000 locuitori, ceia ce dă aprâpe 

22 locuitori pentru uă casă. In 1856 se afla în Pa- 

ris 29,566 case pentru 1,174,000 locuitori, adică 

40 individi de fie-care casă. Negreşitii că cu timpul 

se va întâmpla şi în Bucuresci aceea ce sa întâm- 

plati în Paris, numărulii caselor nu se va mal 

spori cu îtotă inmulțirea populațiunii. 

Cele 20,323 edificiuri ale capitalei suntii repăr- 

țite astii-felu : 1,369 în arondismentul Roșiu, 4,656 

în Galben, 5,026 în Verde, 3,759 în Albastru, și 

5,513 în Negru. 

Bucurescil suntii împărțiți în 90 de suburbii prin 

care treci 721 strade, dintre care 636 strade prin- 

cipale şi 85 secundare. Stradele nu sunti încă tâte 

pavate, și dintre cele pavate prea puţine suntă în- 

truă stare mulțumit6re. Proporţiunea la sută a stra- 

delorii pavate cu diferite materialuri și nepavate 

este 
”



  

447 pavate cu petră cubică 
49,93 » cu pâiră de riit 

12,62 >» cu şosele 

10,01» “cu asfaltit, lemnii, macadami 
32,97 » nepavate 

Așa dară mai bine de a treia parte din stradele 

capitalei suntu nepavate, adică câtiu se pote de ne- 

proprii, pentru circulațiune și vătămetore pentru 

igiena publică. Şi cu tâte acestea nefericiţii locuitoră 
de pe stradele nepavate contribuesci în propor- 

țiune cu puterile lor şi aii dreptulii de a avea celi 

puţini şosele dacă nu strade pavate. 

Pină pe la anul 1859 stradele capitalei eraă ilumi- 

nate cu uleiă; la acea epocă sa întrodusi lampele 

cu petroleă după ce industria uleiului de petroleii 

luase 6re-care desvoltare în (ârră. In fine în anul 
1872 sa introdusii și iluminatulă cu gazi. Astă-di 

cea mai mare. parte a oraşului este iluminatii cu gaz 

numai suburbiile mărginașe şuntă încă iluminate 

eu petrolcit. 
De la 1 Septembre 1877 pină la 1 Septembre 

1878 sa plătitii societăţii gazului 440,746 lei pen- 

tru 3756 lumini (becuii); și pentru acelaşi anu sa 

plătiti 125,021 lei pentru 1684 lămpi cu petroleu. 

1, —SCOLI SI BISERICI. 

Pentru întreținerea a 15 sc6le primare de băeți 
şi 15 scole primare de fete aflătore în Bucuresci 
în anulu 1877—1878, Comuna a cheltuită 110,866
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lei. Aceste scole au fostă urmate de 2625 băcţi şi 
1427 fete. 

Mai t6te bisericile din Bucuresci ati venituri ale 

lori; cu tâte acestea suntit unele cărora primăria 

le-a acordati ca subvenţiune suma de 14,270 lei. 

Veniturile bisericilorii suntu în generalii modeste; 

maioritatea nu trece peste 4000 lei veniti anuală; 

câte-va ai de la 6000 pină la 8000 lei și șese de 

la 10 mii pînă la 12 mii lei. 

5. —1G1ENA PURLIGĂ. — ATAMENTAȚIUNEA. 

Serviciulti sanitarii al capitalei este încredințată 

unui medicit-şefii, 9 medici comunali, 2 medici ve- 

terinari, 5 vaccinatori și 5 m6şe. Uni consilii de 

igienă şi salubritate ajută adninistrațiunea comu- 

nală în ceia ce privesce măsurile de luatii pentru 

îmbunătăţirea stării igienice. 

Vaccinatorii comunali ai vaccinati! cu succesă 

de la 1 septembre 1877 pină la 1 septembre 1878 

2942 băeți şi 1958 iete și ai revaceinali încă 239 

persne. In 1877 sa vaccinati! 350 persone mal 

multi ca în 1876. 

Medici! comunal ai căutatii în același spațiu de 

timpi 3279 bolnavi, cră mâșele ai asistată 152 fe- 

mei la născutii. 

Privegherea prostituliunci, care lasă multă de do- 

rita. se face ori-cumit mal bine ca înainte vreme. 

La 1 octombre 1878 se aflau în Bucuresci 407 fe- 

mei prostituate supuse priveghere! sanitare. Inainte 

de acestă constatare se aflat 268 femel priveghiate- 
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Personalulii medicală aflătoră în capitală la 1877 
se compunea. din 105 doctori în medicină, 6 licen- 
țiaţ şi magistri în chirurgie, 13 veterinari și 4 chi- 
rurgi dentisti. | 

Cu privire la consumaţiunca. cărnii în Bucuresci 
statistica din 1876 ne arată că sa tăiată 42,815 boui 

şi vaci, 4030 viței, 20,038 berbeci şi oi, 99,695 miei 
și iedi, 15,633 rimători.-După darea-de-semă a ad- 
ministraţiunei comunale de la 1 septembre 1877 
pină la 1 Septembre 1878, sau dată în consuma- 
țiunea. capitalei 49,644 vite mari (boui, vaci, bivoli), 
3871 viței, 17,728 rîmători, 12,463 oi şi berbeci 
și 116,015 miei. Sporuli în comparaţiune cu 1876 
este în destul de mare și ne-ami bucura dacă nu 
Sari putea. alribui înmulţirei populaţiunei străine 
compusă mai cu s6mă din ruși. 

Statistica acciselorii ne procură date interesante 

cu privire la principalele obiecte de consumaţiune 
întroduse în Bucuresci în anii 1875, 1876 şi 1877, 

după cumii se pâte vedea din urinătorea tabelă :
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OBIECTELE DE CONSUMAȚIUNE SUPUSE LA ACCIS IMPORTATE 

în pucURESCI în ANII 1875, 1876, 1877. 

        

  
      

  

  

      

OBIECTE 1875 1876 1877 | 

Vipă noti.......- 1,488,729 ved.|i 475,424 ve. 1,259,422 seal 

Vină vechii. ..... 17.602 — | 15,826 — | 33501 — 

Vină în butelii . . . - 5,193 — 3,620 — 17,025 — 

Spirtă o: 149704 — 1 25,005 — | 105,330 — 

Rach. de prune (ţuică) 44,996 — 60,922 — | 107,417 — 

i Petrolei ....... 102,369 — | 116262 — 125,821 — 

Păcură ........ 440% -- 6963 — | 134170 —| 

Bere. .... 85,581 — 66,551 — 53,739 — 

i Oţetă . cc... 14,419 — 12,644) — 16,971 — 

“Romă şi Coniacă 61249 ocaj 37,130 ocajj 76,982 oca. 

| Licoruri. .....-. 6006 —| 4226 —| 3082 —! 

Drojdii de bare. . . - - 1,925 — 6,369 — 35019 — | 

| Boris... 75601 —| 78014 — | 70140 —! 

| Untă-de-lemni . . .. 312,596 --- | 813810 - 308,076 —, 

| Ulei de totii felului . | 171,093 — 139.093 — | 113.250 — i 

| Zachără .....-- 14079051 — | 908001 — 1.046,953 — | 

i Cafea cc... 106,993 — | 137.648 — 15017 —! 

: Fructe (smochin. migd.] 387,206 — | 523137 — 400568 — 

+ Confetui ....... 7.187 — 1,421 — 157 — i 

; Ciocolată .......- 9,129 — 11.076 -— 17533 —! 

1 Serobălă albă 59/6003 — | 110764 — | 45098 

„ Surogate de cafea . . 10,613 — 16,969 — 13441 —! 

Că cc 3496 — BBB | 17921 — | 

i Oreză |... 44,468 — | 442,069 — 621973 — |! 

 Caracatiţă ......- 14246 — 3.106 — 1,626 — |! 

„ Sardele de cutie . . - 42,389 — 27,689 — 76335 —! 

! Pesce, uscat. af. saram. 444.300 — | 591,035 — 445.967 — 

” lere negre şi de Ştiucă 13,225 — 18.423 — 21,9%). - 

ilere roşii .....-- DN 713 — 29,437 — 15,016 — 

+ Masline ...... 2090059 — | 149,002 — | 167.100 — | 

! Anas.. Chimen. Piper. 36% — 39.647 — 11,712 — 

i Lumînări de câră. . . 1.005 — 1,195 — 920 — 

: Coră bucăţi. . ...- 24,859 — 48.033 — 37,871 - 

“ Tauminări stearice . . | 240,433 fun. 168,38+ fun. 346.019 fun. 

Parafină ......-.- 22 10toca] 29,721 oca 4,480 oca. 

1 Chibrituri . .. 23121 — 30.872 — 34,036 —: 

Piatră acră ......- 20,268 — 39,973 — 10.748 — 

Sare de lămâie. ... 6.855 — 6,689 — 28,808 —             
Articolele cuprinse în acestă tablou ai produsi 

ca venită lei 2,626,076 în 1875; lei 2,354,143 în 

1876 şi le 2,855,410 în 1877.
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Midlocia pe 5 ani, încependii cu 1873, a beuturi- 
lorii introduse ori fabricate în Bucuresci anuală 
este următârea : 

Vină noă .... 1,294,387 vedre 
Vină vechiă. ......... 36,569 — 
Vină în butelă ........... 8,683 — 
Spirtă i E 014857 — 
Rachii de prune [ţuică] . . . 64,385 — 
Bere .......... aa 94041 — 
Romă și Cogniaciă PI „56,955 ocale 
Licoruri .. | 5,625 — 

Lipsescă âncă multe date privitâre la consuma- 
țiunea capitalei n6stre, și între altele pănea și lem- 
nele, două articole de ântâia. necesitate. Primăria 
este datore să puie mai multă îngrijire pentru lu- 
crările statistice, - căci, ori-ce sară dice, nu se pote 
scuza lipsa unei statistice anuale a consumațiunei, 
mal cu s6mă pentru capitala țării. 

Numai posedândă uă asemenea stalistică pote 
cine-va, săși dea sâmă de starea populaţiunei din 
punctulă de vedere ală traiului materiali Şi despre 
progresuiu ce sa face în acestă direcțiune. Sporirea 
unori articole de consumaţiune este uni semni al 
creșterei avuliei publice, ali îmbunătățirei regimu- 
lui alimentară, alii înaintărei culturii. 

6. — FINANȚELE, 

Veniturile Capitalei sporesci întruni modă sim- 
țitoră pe fie-care ani. De la 1874 veniturile budge- 
tare aprobate ai fostă : 

 



  

1874. 5443634 
1875... 6,676,821 » 
1876......... 6,742,515 » 
1877... 6,026,156 » 
1878......... 7,053,968 » 

Num&rulu sufletelori fiindi 177,646, vine de 

fie-care individ dare anuală pe 1878 suma de 40 

lei. In același anti ună locuitori ali Parisului plă- 

tea 110 lei. 

Cheltuielele aprobate prin budgetă pentru 1878 

se urcă la 6,773,381 lei. | 

Cifea veniturilorii variază în mai multă sci mal 

puţinii după constatările ce se faci; astu-feli în 

1877 de şi sa votatu venituri 6.026.156 sa con- 

statalui 7,268,676 lei. 

Primarulă orașului se plânge că venitulu de 

7 iline este micii în raport cu contribuţiunile 

capitalei; are dreptate; însă singuri recunâsce că 

dările nu se mai potu spori și spre încredințare face 

următorea comparaţiune între dările ce plătesce ună 

proprietari dintr'uni orașii din judeţi şi ună pro- 

prietară din Bucuresci. Locuitorulii din județă a- 

vendă unt venită anualu de 1000 lei plătesce: 

Lei GU darea fondiară a Statului. 

— 18 dou& decimi comunale şi Î.judeţiană 

— 15 căile de comunicațiune. 

— 5.40 două qecimi comunale şi 1 jud. la căi. 

— 6 prestaliuni comunale. 

— 56 prestaliune judeţiană. 
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Locuitorulă din Bucuresci care se bucură de uni 

veniti. de 1000 lei plătesce: 

Lei 60 - dare fondiară a Statului. 

— 42 ș6se decimi comunale și 1 judeţiană. 
— 18 căile de comunicaţiune. 
— 12.60 șese decimi comunale și 1 judeţiană la căi. 
— 12 prestațiunea comunală. 
— 12 prestaţiunea judeţiană. 
— 40 tacsa metreloră pentru pavare. 

Lei 196.60: 

Și cu tâte aceștea este învederati că capitala 
țerrei nu pote rămâne în starea în care se află. Dă- 
rile suntu în destulă de mari, și să fimă siguri că 
chiară de sarii îndoui, aceia ce este cu neputinţă, 
totuși veniturile nu arii fi de ajunși pentru a în- 
treține întruni modit mal cuviinciosă unii oraşă 
atâtă de întinsă ca Bucurescii. 

Cu voie fără de voie trebue să ne hotărîmi a 
mărgini întinderea capitalei, lăsendă suburbiile măr- 

ginașe afară din rada orașului și concentrândă tote 

midlâcele pentru a face ca capitala ţ&rrei să fie demnă 
de numele ce portă.



    

XVIII 

Organisaţiunea politică şi economică a României. — Administraţiu- 
nea. — Învăţământul publică. — Stabilimente de bine-facere. 

Guvernul României este constituțională, şi pu- 
terile se esercitâză în virtutea Constituţiunei votată 
de Adunarea naţională și sancţionată de Domnitori 
în iuniii 1866. Constitutiunea garanteză româniloră 

egalitatea înaintea legii și liberlatea de consciință, 

a instrucţiunii, a presei şi a întrunirilori. 

Puterea legiuitre aparţine Domnitorului şi re- 

presentaţiunei naționale, compusă din Senatia Şi 

Adunarea deputaţilori. 

Pers6na Domnitorului este inviolabilă ; ministri 

sei suntu respundători către dânsulu și către repre- 
sentaliunea naţională. 

Legile suntii pregătite de către diferitele departa- 
mente ministeriale, discutate în consiliulă ministri- 
loră și apoi inaintate printr'unu mesagii domngci 
în deliberațiunea corpurilorii legiuitâre. 

Regulamentele de administraţiune publică suntă 
elaborate în Ministerele respective, supuse la cerce- 

tarea Consiliului ministrilorii şi apoi decretate de 
către Domnu. 

19 
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Budgetele se votâză numai de către Adunarea 

deputaţilorii și se supunii sancțiunei Domnitorului. 
Administraţiunca se esercileză de către diferitele 

departamente ministeriale care suntă umnălorele : 

Ministerul de interne, Ministerulă financeloră, Mi- 

nisteruli culteloră şi înv &țămeutului publiciă, Mini 

sterulă de resbelă, Ministerul agriculturei, comer- 

ciului și lucrărilori publice, Ministerulu de esterne. 

Fie-care judeţi este administrati de unii prefecti; 

fie-care plasă de unii subi-prefecti și fie-care co- 
mună de ună primară. 

Toti judeţuli are unii consilii generali și t6lă 

comuna unu consilii muncipalii. 

Diferitele ramuri de serviciii care .se raporiâză la 

producţiunea și la circulațiunea av uției sunt mai 
cu sâmă în atribuliunile Ministerului agriculturei, 

comerciului și lucrărilorii publice. Cu tâte acestea, 

alte serviciuri analoge depindă și de alte ministere; 

asticfelu serviciulu statisticei generale a României 

este în atribuliunile Ministerului de interne; servi- 

ciulă salineloră, fabricaţiunea monetelori, depindă 

de ministerulă financeloră ; administraţiunea pădu- 
riloră şi a domenieloră statului suntii în atribuțiu- 

nile unei administraţiuni speciale. Cele-lalte depar- 

tamente ministeriale contribuescă şi dânsele întrun 

modii directii sai indirectă la producțiunea națională. 
Inv&ţământulu publică, basa fondamentală a ork- 

cării prosperilăţi, merge progresându în România. 

In comparaţiune cu starea de inapoiere în care se 

afla instrucțiunea publică pînă mai acumi trek-decă
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de ani, putemiă să ne felicitămă de resultatele ce 
amă dobânditi. Negreşită că saru fi pululi face 
mai mulți; însă nu trebue să ne scape din vedere 
că pînă mai de ună-di nu eramii stăpîni nici pe sc6- 
lele n6stre. Uă priveghere ascunscă ; uă influință o- 
cultă, paralisa mai tâte încercările ce se făcu pen- 
tru a lumina n6mulă românescă. Nu suntii de câtă 
patru-decă și cinci de ani de când fanarioţii spuncu 
cui voia să'i asculte, că șciințele nu se potă preda 
în limba română. Astă-qi cândă nu mai întempinăm 
nică-uă pedică ; când suntemi domni în (Grra n6- 
stră, dacă nu vomiu da î6tă impulsiunea ce merită 
respândirci lumineloriă, vina va fi a nâstră. 

Inv&ţământulii superiori este predatu în două L- 
niversităței, una în Bucuresci și alta în lași. Univer- 
sitatea din Bucuresci fondată la 1857, este compusă 
din patru facultăţi, și anume: Facultatea de drepti. 
facultatea de litere, facultatea de sciințe şi facultatea 
de medicină. Două scoli speciale, scola de farmacie 
şi aceea de velerinărie suntu alipite pe lingă cea 
din urmă facultate. 

Universitatea din Iași fondată la 1860, coprinde 
trei facultăţii, și anume: facultatea de dreptă, facul- 
tatea de sciinţe şi facultatea de litere. 

La finele anului scolari 1876-1877 se aflati în 
Universitatea din Bucuresci 398 studenţi, din care 
156 la facultatea de drepti, 26 la facultatea de li- 
tere, 46 la facultatea de sciințe și 170 la facultatea 
de medicină. Sc6la de farmacie cra urmată de 34 
elevi și sc6la veterinară de 20 elevi.  
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La aceeași epocă Universitatea din lași avea 

171 de studenți, din care 100 Ia facultatea de 

drepti, 44 la facultatea de sciinţe și 27 la faculta- 

tea de litere. i 

La ambele Universităţi cursurile eraii încredin- 

țate la 63 profesorii, din care 41 la cea din Bucu- 

resti și 22 la cea din lași. ” 

Caută să mărturisimiă că nume&ruli studenţilori 

este prea micii, mai cu sâmă la facultățile de litere 

şi sciințe. Causa nu pâte fi alta de câtă puțina îm- 

brățișare ce sa acordată juniloriă care ai îmbrăţi- 

șatii aceste specialităţi. 

Inv&ţământuli secundarii este represintatii prin 

nou&-spre-dece gimnasii , septe licee, opti semi- 

narii, nouă scâle secundare de fete. 

Gimnasii se află trei în Bucurescă, două în Iași, 

şi câte unu în orașele Pitesci, Bacău, Buzăă, Ga- 

lați, Piatra, Ploesci,. Focşani. Fălticeni, Giurgiu, 

Brăila, Târgoviște, Roman și Alecsandria. 

Licee se află două în Bucurescl.și câte unu în 

Iași, Botoșani, Craiova şi Berladu. 

Seminarii ss află două în Bucuresci și câte unu 

în lasă, Curtea-de-Argeşii, Buze, Huși, Romanii şi 

Râmniciă. 

Secole secundare de fete există trei în Bucuresci. 

dou în Iași și căte una în Craiova, Ploesci. Tergu- 

Jiu și Brăila; 6ră externate secundare de fete în Bu- 

curescă, Iași și Brăila. 

In t6te gimnasiele din (6eră se află 1,956 elevi: 

în licee 2.044, în seminarii 2,923, în _scolele se-
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cundare de fete 659. eleve; preste totii 7582 elevi. 

Diferitele cursuri eraii predate în tâte instițuţiunile 

de învățământă secundară de către 449 profesori 

- dintre care 148 la gimnasii, şi 132 la licee, 96 la 

seminarii şi 73 la scolele centrale de fete, 

Invăţământuliu primarii din comunele rurale se 

preda în 1195 secole pentru băeță, 148 scâle pen- 

tru fete și 652 sedle mixte, peste totu 1995 ecsle. 
Pentru secolele de hăeţi erau 1851 învăţători și. 

pentru acele de fete 156:înv&țătore. 

Populaţiunea scâlelori primare rurale se compu- 

nea din 53,112 individe, din care 47,630 băetă şi 

D492 de fete. 
Numărulii scolelorii din fie-care județ variâză 

între 31 şi 117; 6ră numărulă clcviloră de la 548 
pînă la 459%. In scdlele din judeţuli Doljiui sc află 
cei mai mulți elevi, şi cei mai puţini în Vaslui. 

Scdlele primare urbane se aflaii în t6tă țerra 
134 pentru băeți și 110 pentru fete. In tâte aceste 

sc6le foncţionaii 347 institutori și 218 institutore. 
Populaţiunea scolară se compunea din 19,289 

băeță și 8,457 fete. 

Pentru a forma învățători esistă șâpte scâle nor- 
male primare, din care două în Bucuresci, și câte 
una în laşi, Ploesci; Focșani, Craiova, Târgu-Jiu şi 

Berladu. Personalulu învăţători se compunea din 

59 profesori; Gră populaţiunea scolară se urca la 

358 elevi. 

Inv&ţământulii militară se predă în dou& sc6le 
speciale, una la Iași, alta la Bucurescl. 

       



  

— 294 — 

Inv&ţământuli profesional are trei scole de co- 

merciii, în Bucuresci, Galaţi, și Brăila cu 27 pro- 

fesori şi uă populaţiune de 177 elevi; cinci scâle 

de meserii în Bucuresci, Iași, Craiova, Severin şi 

Ploesci cu 24 profesori şi maestri și 229 elevi. 
Pentru învățământului agricolă și silvicu se află 

sc6la de agricultură și silvicultură de la Fer&streă, 
compusă din trei secțiuni și anume: Secţiunea de 

agricultură și silvicultură cu 60 elevi. Secțiunea 
mecanică cu 50 elevi și secțiunea de orticultură 
cu 15 elevi. Personalulu învățători se compune din 

șese-spre-dece profesori, șefi de serviciii şi maestri. 

Pentru musică avemi dou& scâle la Bucurescă și - 
lași cu 255 elevi și 27 profesori. Belele-arte se în- 
vaţă în două sedle speciale aședate în acelâși orașe 
avendi 10 profesori și 35 elevi. 

Profesiunea de inginerii se învaţă în scola de po- 

duri și șosele din Bucurescă, instituţiune plină de 
viitori. 

Afară de scdlele întreținute cu spesele statului 

se mai află în tâtă țerra 211 sc6le private din care - 
111 scâle de băeți, 84 scâle de fete și 16 scâle 
mixte cu unii personală învățătorii compusi din 

873 profesori şi 355 proiessre. Populaţiunea sco- 

lară a acestorit secole era de 8160 băeţi și 4532 fete. 

Unele județe. precumii suntii Prahova și Buzeulă 

au fondatiu scâle de meserii; altele suntu pe cale 

de a înființa asemenea instituțiuni (1) 

(1) Pentru arnenunte vedi la Anexă tabelele statistice privitore la 

învăţămentuliă din (6tă ţerra pe anulii scolari 1878-1879.
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Eforia spitalelorii civile din Bucuresci, ântâia 

dintre instituţiunile filantropice din România, în- 
treţine două scdle: Asilulă Elena, fondati de prin- 

cipesa, Elena pentru crescerea, și învețătura fetelorii 

fără mijlâce, şi Orfelinatulă de hăeţi din Pantelei- 
mon fondati de Eforie. 

Administraţiunea fondaţiunei Dâmnei Bălașa din 

Bucuresci întreţine asemenea uă scdlă primară. 

Stabilimentele de bine-facere, și în speciali spi- 

talele, suntii întreţinute de statu, de Eforia spitale- 
lori civile din Bucuresci, de Epitropia Sântului-Spi- 

ridon din laşi, de administrațiunea principesei 

Brâncovenu în Bucuresci, și de județe. Termină 

mediii se îngrijesce anualu peste 40 mii bolnavi în 

tâte spitalele din ţârră şi se dau medicamente gra- 

tuitii la unu numără egală de bolnavi. (1) 

Sarcina Statului a fostă forte multi ușiurată în - 
ceea ce privesce spitalele prin donaţiunile făcute cu 

atâta liberalitate de către fundatorii aședămintelorit 
de bine-facere menţionate mai susi. 

Pentru întempinarea trebuințeloră celorii lipsiţi 
de mijlâce se află în Bucuresci societatea de binc- 

facere Elisabeta-Dâmna pusă sub patronagiulu Mă- 

riei Sale Dâmnei. Diferite asociaţiuni private uşu- 

(1) Veniturile Eforie! spitaleloră în Bucuresci se urca la 2.25.6161. 

în anulă 1878 din care peste ună smilionii din arendi de moşii şi 

chiril de acarete. Acestii aşedărmnentă înlreţinea cu aceste venituri 

992 paturi în nouă stabilimente filantropice. In 1877 s'a căutată in 

spitalele Eforie! 12.314 bolnavi cărora li sa datii 252,76£ dile de că- 

ulare. Mortalitatea a fostă de 960, adică 7 -— 8 Ia sută. 
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reză pre câtu le stă în putință suferințele nenoro- 
ciţilorii. 

Avuţii din trecutii și aceia care, de şi cu avere 
modestă, aă fostii inspirați de simţiminte filantro= 
pice, şi-aii făcutii cu prisosu datoria către țerră ; 
rămâne acumi ca urmașii lori să ne întărâscă în 
convicțiunea că simțimintele de bine-facere suntii 
ereditare în națiunea română; că nu sa stinsă a- 
cea nobilă rasă de 6meni care 'și lasă averile pen- 
tru a ușura suierințele acelora dintre compatrioții 

Jorii cărora favârea, sârtei nu le-a zimbitii, sat care 

din felurite împrejurări aă căduti în nenorocire.



      

RIA 

Veniturile şi cheltuelile Statului. — Repartiţiunea cheltueliloră între 

-aiferitele Ministere. — Veniturile. — Imposite directe şi indirecte. 

Cheltuelile necesitate de către serviciile- publice “A 

suntă întâmpinate prin diterite venituri, adunate 

cele mai multe sub formă de imposite. In 1879 

cheltuelile Statului s'a urcati! la 109,164,691 lei 

şi 35 de bani, împărțiți între diferitele Ministere, 

după cum urmeză: 

      

Consiliulă Miniştrilor. ...... 29,048 lei 3 
” Ministeriulă de Interne ...... 7.707,512.20 » RR 

> Esterne ...... 1,227,320. 4 » “i 
> Justiţie . ..... 3611748 -» 3 
> Culte şi Instrucţi- | 

une publică .......-.- 9,443,532 >. "Să 
Ministeriulu de Besbelă. .... . 22,916,967  » E. 
Ministeriulă de Agricultură, com- 

merciii și lucrări publice .„. . . 7,391,712.23 » 

Ministeriulă de finance ...... 9,323,619.98 » 
Fondii pentru deschidere de cre- i: 

dite suplimentare şi estraordin. 700,000 » E 
Datoria publică .......... 46,813,231.90 » E: 

Totală. . . . 109,164,691.35 > fă 

Acestă sumă repărțită între 4,500,000 locuitori ZA 

revine la 21 lei 83 bani de fie-care individă. Tre- 
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buesce să se mai adaoge la acestă sumă dările că- 
tre judeţe și comune spre a se cunâsce suma în- 
trâgă ce plătesce pentru impositele publice fie-care 
individă. 

Veniturile trebuinci6se pentru a întâmpina aceste 
chieltueli suntă împlinite prin dou& feluri de impo- 
site : imposite directe şi imposite indirecte. Împosi- 
tele directe, care coprindă darea pentru căile de 
comunicaţiune patentele, contribuţiunea fondiară, 

„transmiterea și . licenţele asupra b&uturiloră spir- 
tâse, produci 24,008,726. (1) | 

Fie-care din aceste dări raportsză specială : 

Darea, pentru căile de comunicaţiune 11,098,726 
Patentele . ...,..... 1,700,000 
Contribuţiunea fondiară. ........ 5,500,000 
Transmitere. .... 280,600 
Licenţe de băuturi spirtose ....... 4,000,000 
Amendi de contraven. după acestă lege. 30,000 
Tacse pe salarii 5 la sută. ....... 1,400,000 

Impositele indirecte, compuse din vămi, saline, 
beuturi, tutunii, timbru și înregistrare amendi judi- 
diciare, produci 33,355,000 împărţite în modulu 
următori : 

Vă. 10,859,000 
Saline .... cc 4,560,000 
Băuturi .... cc, 3,106,000 

Tutunii (arenda monopolă.) ...... 9,612,000 

(1) Veqi la Anexă tabela contribuţiuniloră directe repărțite pe 
judeţe, în care se coprinde atâtă darea către stată câtă şi decimele 
adiţionale percepute de judeţe şi comune.
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Timbru şi înregistrare .......--- --5,000,000 

Amendi după acestă lege. ......-- 35,000 

Amendi judiciare .. .... 155,000 

In venitul vămiloră drepturile de importit figu- 

râză pentru 9,000,000, şi cele de esporti pentru 

1,600,000. Salinile produci 3, 500,000 din vînda- 

rea sării pentru consumaţiunea internă şi 1.060,000 

din vîndarea sării pentru esportaţiune. 

Afară de aceste două isvore mari de veniti, Dome- 

niile raporteză 14,846,000 |. din care 10,00,000 lei 

arendi de moşii, 1,900,000 din păduri 680,000 aren- 

da domeniilorii Brăila, Giurgiu și Turnu, 1,380,000 

ratele bunurilorii vândute şi alte venituri mai mică. 

Veniturile posteloră, telegrafelorii şi ali calei fe- 

rate Bucuresci-Giurgiu produci 5,500, 000, şi a 

nume: postele 2,200,000; telegrafele 1,800,000 

și drumulit de ferit 1,300,000 lei. 

Escedentulii de venituri la căile ferate sa urcatii 

la 9 miliânc, din care 8 miliâne de la calea Roman- 

Verciorova şi unii milionii de la lași Suceva. Spo- 

rulă de la 1875 este de 5 mili6ne. 

Peste totii veniturile se urcă la 109,16+,691 lei 

în care suma intră ca veniti estraordinarii și bile- 

tele ipotecare 7441373 le, şi 10 mili6ne din ră- 

maăşitele anilorii treculi. 

Acumi fiindă-că amă intrată în 6re-care am&- 

nunte pentru venituri, gândimi că este utilă a ne 

opri şi asupra chieltuelilorii fie-căruia servicii pu- 

blică. 

Chieltuelile Ministerului de interne se urcă la 
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suma de 7,707,512 lei și suntii repărţite între dife- 
_ritele ramuri de servicii în modul următorii: 

Administraţiunea centrală ...... 302,628 'lei 
Administraţiunea județelori . . . . ; 1,718,274 >: 
Poliţia Capitalei ............ 489,056.» 
Telegrafele și postele. . . . . a 9,615,540 » 
Penitenciarele ............ 334,653» _ 
Serviciulă sanitari. ......... 392,180 » 
Tipografia Statului şi Monitor ul 947.580 » 
Oficială statistică... 3 2215:000- 
Chieltueli estraordinare ...... a D42,40U. 2 
Lentru înființarea de carantine contra . 

pestei orientale. ..... aaa 450000 e 

Intre aceste serviciură trei suntă care aducă ve- 
nituri, adică telegrafele și postele, penitenciarele şi 
tipografia cu Monitorulii. 

Departamentul Afacerilor Străine costă 1,227,320 
reparțiți în modul următoră : 

Administraţiunea centrală. ....., 140,680 lei 
Serviciulii porturiloră. . ....... „91,588 » 
Indemnisări de drumă și altele . . . . 32,000 » 
Cheltuelile diplomatice. ........ 200,000 » 
Comisiunea internaţională a Dunării şi 

aPrutului ..,.......... a. 6,000 » 
Representațiunea țărrei în străinătate 734,551 
Pensiuni pentru ordinulă Stoa Ro- 

MÂNIE 22,500 
Comisariate estraordinare . . .... 60,000 

> 

3 

Ministerulii Justiţiei cheltuesce 3,61 1,748 lei pen- 
iru serviciile următâre : 

Administraţiunea centrală . ..... 107,360 lei 
Materială generală .......... 140,000 >



  

Curtea de Casaţiune ........-.- 403,332» 

Curțile de apelă ........- 713,784 » 

Tribunalele. .. cc... 1,785,156 » - 

Judecătoriile de oc6le ........ 452,116 » E. 

“Pentru Ministeriulti Cultelorii şi Instrucțiunei pu- 

blice este alocată suma de 9,443,532 lei, din care 

se cheltuesce 6,237,859 lei pentru instrucțiunea pu- 

plică, 1,883,287 lei pentru culte, î, 209,460 lei pen- 

bu administraţiunea. centrală și serviciului generalu AX 

alu cultelori şi instrucțiune, și 112, 936 pentru ser- | 

viciul estraordinarii. 

Alocaţiunea scoleloră este repărțită cumă urmeză: E 

Secle comunale rurale. ....... 1,522,400 lei i 

„primare urbane .......- 1,580,465 » E 

„speciale. ... . CI 534,613 » E: 

> secundare defete...... 226,872 » DE: 

Licee şi gimnasie. ......--: 1,003,207 » TE 

Seminariele . ..... cc... 342,986 » 

Universitățile .... 471,631 > 

Stablimente şi deposite de cultură . 70,510 » Ă i 

Archivele statului ........-. 50,935 » 3 

Direcliunea teatreloră . . . . . . . 28,920 » F 

Deosebitele ramuri ale serviciului culteloră suni -% 

împărtășite în proporliunile următâre: Să 

Eparchiele. .. o... 416,884 lei Să 

Chinoviile de monachi şi monache. 789,718 » E: 

Monastirile .....-..-- 68585» 3 

Bisericile . . cc... 613.100) » 

Aruncându-ne privirea asupra distribuliunei ace- E 

stui budgelu, nu ne putemu opri de a observa că „9 

învăţemântulă primară rurală este f6rte puțină în- “7
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curagiati. Suma de 1,522,400 lei se împărțesce î în- 
tre 1700 de învățători, dintre care 674 priimesct 
câte 1080 lei pe ani, ră 1964 câte 720. In același 
timpi pentru învățământul primară din orașe se 
alocă uă sumă puţini mai mare. Nu este nimici de 
disă; arii trebui să se aloce şi mai mutlă; dară ne 
putemi face întrebarea : pentru ce dre' orașele să 
fie mai favorisate de câtui satele? Acesta este uă ne- 
dreptate cu atâtii mai mare cu câti populațiun: a 
rurală formeză cele trei pătrimi din populățiunea 
României; că suma cea mare a impositelorii se 
plătesce de către agricultură. 

Inv&ţămentulă profesională, represintată prin trei 
sc6le de comercii, este slabi împărtășită ; în ade- 
vără, de abia i se dă 98 mii lei. Uă sumă atâtă de 
mică pentru învețământulă de care se simte atâta 
nevoie în țerra n6stră, dovedesce puţină prevedere. 
puţină îngrijire pentru progresulu tecnică alu (&rrei. 

Cheltuelile Ministerului de resbelă se urcă la suma 
de 22,916,967 din care 4.859,830 .lei ca budgetă 
estraordinară pentru 1879, și 18,057,087 budgeiuă 
ordinari. 

Celi mai importantă din puntul de vedre alu 
desvoltării economice, Ministerulă agriculturei, co- 
merciului și lucrăriloră publice are 7.391,712 lei. 

Budgetulu este împărţită între diferite ramuri de 
serviciu în modulu următoră: 

Adininistrațiunea centrală . . . . 150,280 lei 
- Serviciulă de poduri și şosele. . 287.930 »
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Controluli căilorii ferate în esploa- 

tare . cc... 126,116 Lei 

Controlul căilorii ferate in con- 

strucţiune. . o. 97,760» 

Sedlele profesionale. ........ „854,388 » 

Esploatarea liniei ferate Bucu- 

resci-Giurgiu . cc... 827,063 » 

Esploatarea liniei ferate laşi-Un- - 

gheni ec 340,580 » 

Lucrări de poduri și şosele con- 

bwaclate . ..... aa 300,000 ». 

Intretinerea căilorii! naţionale. . . 2,191,895 + 

Apărarea Capitalei de inundatiuni. 32,000 » 

Imerări de construelie, de recon- 

sirucţiune şi reparațiuni pe 3o- 

selele esistente ......... 2,200,000 » 

Intreținerea poduriloră de ferii . . 240,000 » 

Chieltuieli de studiii pentru Ierări Ă 

publice . cc... 10,000 » 

Intreținerea grădinilor publice din 

capitală cc... 52.817 » 

Premii pentru concursuri agricole. 10,000 » 

Lucrări de apărare şi rectificare 

a riuriloră .... cc... 15,000 » 

Organisarea serviciului de esploa- 

tare a liniei Ploesci-Predealii . 100,000 » 

Diverse. .... cc... ... 98,782 » 

Lucrările publice totii suntii împărtășite mal cu 

dărnicie ; însă agricultura, comerciulii și industria 

suntii ca şi uitate. In adevăriă, trebuesce observată că 

din mica sumă de 354,383 lex, 180 mil lei se chiel- 

tuesce pentru învăţământulă profesionalii, adică 

pentru scâla centrală de agriculutură şi silvicultură 

de la Fer&str&ă, pentru cele două scole de meseril 
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din Bucuresci și Iaşi și pentru scâla de poduri şi 
șosele. Aceste scdle suntă bine împărtășite ; însă ce 
se pote face cu 10 mii lei pentru încuragiarea agri- 
culturei și industriei! Pentru respectul ce datorimi 
agriculturei și industriei naționale ară fi de doriti 
ca și acestă sumuliță să se ştergă. 

S'a, alocatii pentru Ministeriultă Financelorii suma 
de 9,323,619 lei împărţită între serviciurile depen- 
dinte de acestii departamentă după cumit urmeză: 

Lista civilă, dotațiunile şi cheltue- 
lile puteriloră legiuitre . . .. 1,878,383 lei 

Curtea de Compturi. ....... 268,615 ; 
Serviciulă generală ali Finance- 

Oră a 1,514,383 » 
Serviciulă de tresorerie ală finan- 

celoră . .. 1,224,160 » 
Administraţiunea Domeniiloră Și 

pădurilori statului. .,.... 2,281,678 » 
Cheltuieli de regie, de percepţiune 

Şi esploatarea veniturilorii pu- 
blice. 1,367,700 » 

Cheltueli de ordine ........ 29,700 » 
Cheltuieli estraordinare pentru es- 

ploatarea venituriloră publice . 159,000 » 
Scăderea rubleloră. ........ 600,000 » 

Cu t6te că domeniile raporteză 15 milione arendă, 
nu se vede figurând în budget nici uă sumă de- 
stinată pentru amelioraţiunea bunuriloră. Fie-ne er: 
tată a o spune că a încasa unii venită atâtă de mare 
Şi a nu sacrifica unii banu pentru a face să spor6- 
scă acestui venitii, nu este a administra economicesce.
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DATORIA PUBLICĂ 

„ Produslii impositeloră nefiindi de ajunsă spre a 
întâmpina cheltuielile trebuinci6se pentru executare 
de lucrări publice şi alte nevoi ale Statului, guver- 
nele de pe timpi au contractat diferite împrumu- 
turi cu începere de la 1864. 

„Datoria publică a României se împarte în trei 
categorii şi a nume: datoria internă, datoria externă 
și construcțiuni de căi ferate. Capitalulă garantată 
(val6re nominală a titlurilor emise) represintă suma 
de 502,762,758 lei împărţiţi după cumi urmeză: 
103,782,821 lei datoria internă; 99,099,937 lei 
datorie externă şi 299,880,000 lei construcţiuni de 
căi ferate. Interesulu plătitu variază între 7, 8 şi 9 
la sută, iarii împrumutulă cu rentă în sumă de 
44,600,000 lei este făcută cu 5 la sută. 

Din 502,762,758 le sa amortisată pînă la 31 
Decembre 1877 lex 39.030.826. Mai rămîne dară a 
se amortisa cu începere de la 1 lanuariu 1878 
"suma de 463.731,931. 

Datele stingerei împrumuturiloră, adică alu achi- . 
tării totale a datoriei actuale a statului suntu cu- 
prinse între anii 1880 și 1961. 

Sumele cuvenite a se plăti în 1878 pentru da- 
torie publică suntu: 10,600,871 lei 85 b. pentru 
datoria internă ; 8,806,758 lei 72 b. pentru datoria 

externă, și 22,919,199 la 84 b. pentru construcţiu- 
nea de că! ferate ; peste totu 42,326,830 luă 41 bani. 

Așa dară mal multă de jumătate din datoria (&r- 

20  
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jel s'a contractati pentru construcțiune de căi ferate 
lucrări care favorisâză desvoltarea economică. 

Personele care-nu si-a dati, ostenelă să cerde- 

teze câtu datorimi, şi care crediă că pentru con- 
strucţiune de căi ferate putemu să contractămii ori- 

câte datorii, de ori-ce asemenea lucrări se presupun 

"a fi în tot-d'auna productive, ne îndâmnă a: nu ne 

mulțumi cu actuala reţea de drumuri de feri ce po- 

sedămii, ci să urmămii a construi la linii şi pe ori- 

unde se va crede-că este de trebuință. De aci 
totii felul de proiecte de drumuri de: ferit care a- 

dunate la uni loci se urcă la mai:multe sule de 

kilometri.” i | 

Amii dori ca fie-care să se: convingă cumi că 

drumurile de feri nu se bucură de însuşirea: de a 

crea avuţii pe ori unde trecu ; că acesti midloci de 

transportii pâte ruina finanțele unei ţărri cândii se 

face numai pentru a se face, 6ră nu pentru a în- 

tîmpina uă trebuință economică învederată. Unii 

poporă vecinii, maghiarii. plătesce f6rte scumpi 

construcțiunea căilorii ferate fără nici-uă măsură. 

Dacă recomandămi bună chibzuire pentru con- 

strucțiune de căi ferate cândi este vorba de a mai 

_spori datoria publică, fiă-cine înțelege că suntemă 

contra ori-cărui împrumulii a căruia absolută ne- 

cesitate nu va fi demonstrată întruni modu înve- 

derată. 'Imprumuturile fără semă ruineză statulu 

după cumă ruinâză şi pe particulari 

Nu lrebuie se ne scape din vedere că de la 1859 

adică de cândi anii intrată întruă eră nouă poli-     
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tică şi socială, chieltuielile și veniturile nâstre sati 
urcati întrună modă fârte simțitor ; în adeveru - 
veniturile Statului erau de 29,388.512 lei în anulu 
1859, ră în 1876 se urcaseră la: 90,354.614 lei, 
prin: urmare se întreiseră. Cheltuielile în 1839 se 
suiaă la 28,911,844, cră în 1876 ajunseră la suma 
de 110,423,904+ lei, adică se împătriseră. 

In același intervalu datoria Statului s'a sporitu cu 
una sută sese-deci şi șese ori; şi în adevără în 

1859 Staiulu datorea 2,820,117 li. âră în 1876 

suma datorită se suia la 468,67 7,730 lei. 
Multe şi variate sunti încă îmbunătățirile de 

făcutii în țârra n6stră ; să nu credemii însă că îne- 

cându-ne în datorii. scontându viitorulă, împovărân- 

du-ne nu numai generaţiunile presente dară şi 

pe cele viitâre, vomii lucra după cumu ne prescrie 

principiele de economie publică. Să mergemi mai 

încetă și.vomii ajunge mai departe. 

     



  

XX 

DOBROGEA 

I 

Limite şi întindere.— Configuraţiune.— _ juăeţulă Tulcea.— Lacuri.— 

Insule. — Impărțirea administrativă. — Oraşe. — Judetul Kiu- 

stenge. — Impărțirea administrativă. — Oraşe. — Căi de comuni- 

cațiune. 

“După resboiuli din Bulgaria, la care armata ro- 

mână a luati uă parte atâtu de strălucită, Puterile 

cele mari adunate în congresu la Berlinu încuviin- 

țându ruperea din (6rra nostră a unei provincii ro- 

mânâsci, ati creduli de cuviință să cumpănescă 

acestă quasi-răpire de teritoriiă, dându-ne Dobrogea. 

Articolului 46 din tractatulu încheiată se rostesce în 

- acestă privinţă în modulii următori : «Insulele for- 

mândiu delta Dunărei, cumi şi insula Şerpiloriă, 

Sandgiaculă Tulcea, care coprinde ţinuturile (caza) 

Kilia. Sulina, Mahmudie, Isaccea, Tulcea, Măcin, 

Babadag, Hirsova, Kiustenge, Megidie, suntă încor- 

porate cu România. Principatul mai primesce teri- 

toriulu situată la sud de Dobrogea pînă la uă linie 

care, plecând spre r&săritu de Silistra, respunde 

în marea Negră spre m6dă-di de Mangalia: Linia de
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hotari se va fixa, la faţa locului, de către comisiunea 

europenă, înființată pentru delimitarea Bulgariei.» 

__ România cu ldte presiunile făcute asupră” nu sa 

învoitii de bună voie ca să dea Basarabia. Inaintea 

dreptului și înaintea istoriei suntemii cu faţa senină 

așteptândii ca dreptate să se facă. Primind Do- 

brogea. nică ună românii n'a înțelesii şi nu va înţe- 
lege nici-uădată, că acesti teritorii ni sa dati spre 

compensațiune. Dobrogea a mai făcută parte din 

România ; pe pământulu săi trăiesce de vâcuri uă 

populațiune română; prin urmare erâ forte na- 

turalii ca în urma sacrificiilorii ce ami făcutit să.a- 

vemii uă parte câtii de neînsemnată. Noi ami prii- 

mită Dobrogea cu brațele deschise şi .amă făcutii. 

totii ce este omenesce cu putinţă, pentru a încre- 

dința pe românii de peste Dunăre despre dragostea 

n6stră frățescă. Indată după încorporare guvernul 

a purcesă la organisațiunea administrativă şi judecă- 

torâscă a Dobrogei. Funcţionarni dintre cei fruntaşi ai 
fostii trimişi să administreze noua. provincie română. 
Cu t6te anevoințele ce însoțescă orl-ce începută, to- 
tuși sa. făcută multă în folosul județelorii de peste 
Dunăre : administraţiunea și justiția sai regulat ; 
scâle sai deschisă şi se deschidă ; siguranța publică, 
atâti de precarie odini6ră, domnesce peste totii lo- 

culă ; întrunu cuvântă guvernulă șia îndepliniti 

cea dântâiu dintre datoriele ce avea, aceea de a în- 

credința prin fapte pre noul noștri concetăţeni că în 

sînulu României vori fi fericiţi. 
Nu voiu intra în amenunte asupra importanţei e- 
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conomice și strategice ce înfățișeză Dobrogea ; "mă 
voit mărgini la uă ochire generală lăsândă pentru 

altă dată facerea acestui studiu atâti de interesanti 
pentru noi. Se pote ca alţii mai hârnici să'mi apuce 
înainte ; acâsta marii umplea de veselie căci. ară fi 

uă dovadă că simţimă câti de multi preţuesce bu- 

cățica de pământiă ce avemi peste Dunăre. 

Țărmurită mai din tâte părțile de către Dunăre 

şi marea Negră, hotarul de uscatii alu Dobrogei 

despre Bulgaria, fixati de comisiunea europenă, 

începe la 800 metre spre resăritiă de Silistra, trece 

între Ordu și Medjidie-Tabia şi se înlinde spre sudă 

de satele Almalăui, Esechioi, Carvan, Teke-Deresi și 

Ilanlik la marea Negră. (1) 

Întinderea. totală a Dobrogei. coprindendă + şi 

delta Dunării este de 14,758 kilometre pătrate sau 

1,475,800 ectare, camu a noua parte din suprafața 

ț&rrei întregi. 

Conliguraţiunea teritoriului este variată şi înfăți- 

Ș6ză serii de ondulaţiuni. Uă mulțime: de văi rodi- 
tere și recorâse străbată deșpre Dunăre în interio- 

ruli t&rrei. 

Localitățile: de pe lermurii Dunăre? suntii supuse 

inecăriloriă cândi se revarsă fluviulă. Friguri palustre 

bântuescii localitățile în urma acestoră revărsări. 
Dobrogea este impărţită în două județe: Tulcea 

şi Constanta. Intemeindu-m& pe publicaţiunile ofi- 

(1) Acâstă linie «de hotară nu s'a aprobată încă de Puteri, în urma 

contestațiuniloră făcute de comisarul rusă. în privința punctului 

Arab-Tabia.   
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ciale voii da 6re-care amănunte asupra fie-căruia 
dintr'Ensele. | 

Judeţulii 'Tulcea se hotărasce spre resărilii cu ma- 

vea Neâgră, la nordi și apusu cu Dunărea, şi spre 

sudii-vestit se unesce cu judeţulii Constanţa. Elă se 

întinde pe uă suprafaţă de 7962 kilometre, din care 

2073 compunii delta Dunării. 
Din cele 7962 kilometee celă puţină 2320 kilo- 

metre suntii acoperite de iezere și de bălți cu mla- 

ştinile lori începândii de la Dunaveţi şi din albia 

Dunăre spre Măcin şi Tulcea. Cele-alte 3570 kilo- 
metre formâză unii platou străbătută de văi și do- 

minatiă de munţii care mărgiriescii spre sudă basi- 

nulă Dunării de josit. 

Afară de Dunăre şi de uă mulțime -de bălți în 

“partea despre marea Nâgră, nu se allă ape curgă&- 

t6re de 6re-care importanţă în înteului judeţului. 
Intie lacurile cele mai însemnate se socotesce .. 

Razimuli în care se varsă Dunaveţuli ; elti comu: 

nică cu marea la Porti(a. Laculă acesta a -avuti 

uă nare imponaniă în navigaţiunea trecutului. Din 

cercetările făcute ari rezulta că odinidră cândii ge- 
novesii cra aşedaţi pe aceste țermuri, vasele mari 

treci din mare în laculă Razim. Omenii din partea 

locului spunii că pină mal acumiă trei-deci de ani 

vase în destulă de mari străbăteu laculii pînă la co- 

muna Sari-higi. Dacă astădi Porliţa este ca să dici 
asa mal închisă navigaliunei, causa este că nu sa 

luatu nici-uă mâsură pentru curățirea nisipuriloră 

care se depuni la gura lacului. 
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In vecinătatea Razimului se mai află ună lactă 
însemnată, iezeruli Sinoe, care Sari putea lesne 
uni cu Razimulu. 

Uă mulțime de alte iezere precumi suntu Cra- 
cana, -Gorvanulii, Galoviţa, Smeica, Babadagu, în- 
făţișeză ună sistemi idrograficii care merită să fie 
studiată din tote punetele de vedere. | 
„In același județii se află şi delta Dunării, presă- 
rată cu uă mulţime de insule dintre care unele sint 
locuite; între acestea ligureză insula Leti unde se 
află și oraşelulă Eski-Kilia și cunoscuta pădure 
Leti ; insula, Săntui George cu pădurea numită Kara- 
Osmanii ; insula Dranov în care se află adăpostulă 

„numită Limanulă Dranov. 

Insulele, formate cele mai multe prin aluviontă, 
eră câte-va precumit Leti şi Săntă-George de forma- 
țiunea primitivă, suntă roditâre şi voră deveni cu 
timpulă ună isvorii de avuţie pentru agricultura ro- 
mână. 

Astădi județulu Tulcea este împărţiti în patru 
plăși : Babadag, Măcin, Sulina Şi Tulcea. In aceste 
despărțiri administrative se află 77 comune din care 
7 urbane și 70 rurale, compuse din 113 sate sau 
cătune. 

Comunele urbane suntă : Tulcea capitala judeţu- 
lui; Sulina, Babadag, Măcin, Isaccea, Kilia-Vechie 
(Eski-Kilia) și Mahmudie. 

Tulcea este piața principală pentru afacerile co- 
merciale ale Dobrogei. Situaţiunea sa în formă de
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amfiteatru este câti se pâte de plăcută. Oraşulii are 
„multe lipsuri care voru fi înlăturate de către uă ad- 
ministraţiune muncipală mai cu durere de inimă de 
înflorirea acestei pieţe plină de viitori. 

Din parte-și guvernulti central a propusi şi cor- 
purile legiuitâre au încuviințată în sesiunea anului 
1879, ca să se acordeze orașului Tulcea dreptul 
de porti francii. 

Orașuli Sulina, aședati lingă mare pe ţermuril 
canalului Sulina, a dobenditii dre-care însemnătate 

în urma hotărârei luată de Comisiunea europenă 

prin care canalulu fu alesii pentru comunicarea Du- 

nării cu marea Negră. 

Macinului, unde populațiunea română este în ma- 

ioritate, este unui orașă plini de viitorii. Situaţiunea 

sa în fața Brăilei și vecinătatea cu Galaţii: va con- 
tribui la înflorirea acestei localităţi care sa bucurat 

în toti-de-una. de simpatia particulară a românilor. 

Babadagulu, situati într'uă posiţiune din cele mai 

plăcute, la pâlele munțiloriă, era înainte de resbelu 
alu douilea oraşui după Tulcea. Noi ami aflată a- 

cesti oraș .pe jumătate ruinată; cu tote acestea 

faţă cu posițiunea ce ocupă, în partea cea mal rodi- 

târe a Dobrogei; vecinătatea sa cu lacului Razimă ; 

perspectiva deschiderei unui canaliu care să unâscă 

iezerulu Babadag cu Razimulu, sunti atâtea însu- 

șiri care asigureză unu viitoră strălucită acestul 
orași. 

Orășelulu Isaccea, alu căruia porlă sa închisă, a 

perduti forte multi, și merită cu tote acestea, tâtă 
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solicitudinea administraţiunei. Prin posiţiunea sa în 

midloculă localităţilorit Sarica şi Budila producătâre 

de vinuri, şi în apropierea regiunel celei mai pădu- 

rite din Dobrogea, Isaccea însușea condițiuni favo- 

'vabile pentru desvoltarea activității comerciale. 

* Cele-l-alte două comune urbane: Kilia-vechie și 

„ Mahmudie nu se bucură de uă cană dată de nică-uă,. 

importanță. | 

Judeţul Kiustenge, cuprinsi între” marea N6gră 

Și Dunăre se întinde pe uă supraiaţă de 6796 kilo- 

metre. -Elu. este. împărțită în cinci plăși: Hirsova, 

„Kiustenge, Mangalia. Megidie şi Silistra-Nouă, com- 

_puse din 189 comune din care 5 urbane și 184 ru- 
_rale. În comunele rurale. se află 235 sate sau cătune. 

Comunele urbane sunțiă : IKiustenge, Mangalia, 

Megidie, Cernavoda și Hirsova. 
. Oraşulă Kiustenge, numită în timpulii Romanilor 

“Tomis, 6ră de către genovesi Constanţa, este unii 

„porti; de Gre-care însemnătate și a îndeplinili ună. 
solu în destulii de importanti în timpurile trecute. 

Situatu pe (&rmulu mării între. două capuri, Tusla 
şi Cara-Osman, elii formâză ună golfă adăpostită de 

vântusile de la Nordu. însă supusă: vânturiloru de 

Sud-est: şi Sud, mai cu s6mă în timpulă iernei. 
Mangalia, aşedată: pe marginea. mării, era unu o- 

raşii importanti cându genovesii traficai în aceste 

localităţi. Unii octogenari Hadji-Mehemetă Aga po- 

vestea D-lui I. Ionescu că moşulă săi a vădutii zi- 

dulu care adăpostea odinidră corăbiile ce se aflau 
în portulă Mangalici. în contra vânturiloră Mării 
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Negre. Zidulă construiti în mare avea uă grosime 

aşa de mare în câtă dou cărule puteti merge ală- 

turi pe d'asupra lui. Rămășițele acestori ziduri se 

zărescit cândi este marea potolită. 

Oraşulii acesta a fostă prădati și distrusii inaă cu 
desăvârșire de către circasiani și bași-buzucă în cel 

din urmă. resbelii. 

In vecinătatea orașului se află uni lacuit mare, 

i6rte pescosii, numitii Mangalia. După D. Hogguer 

laculti acesta are uă adâncime «dle 30 piciore englesc 

și uă circonferință de 5 pînă la 6 nile. 
'Potit în apropierea Mangaliei se află uni isvori 

de apă suliurâsă care se bucură de unii mare re- 

nume din punctul de vedere medicali. 

A treia comună urbană Megidie, situată la jumă- . 

tate cale între Kiustenge şi Cernavoda, este unit o- 

raşit plini de viitori. Dim nenorocire clirna locali- 

lăței este nesănătâsă. După D. Hogguer pe la 1874 

se afla în acestă oraşi de la 20 pînă la 25 mil lo- 

cuitori, eră pe la 1876.-din causa tifosului şi a fe- 

brelorii de abia se mai afla 7000 de suflete, reduse 

la 3000 în 1877. , 

Csle-l-alte dout comune urbane. Cernavoda şi 

Hirsova situate pe ter mulu Dunării suntă două o- 

rășele mici care potu dobândi 6re-eare importanţă 

în viitori ca piețe comerciale.. 
Căile de comunicaţiune pe uscati se reduci 

în ambele judele la câte-va crimpeie de şosele. 

Acâslă lipsă este torte vătămttâre cormnerciului și nu 

ne îndouimiu că adininistrațiunea se va pune pe lu- 
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cru pentru ca peste câţi-va ani Dobrogea să pose- 

deze arterele cele mai trebuinci6se pentru căratuli 

producteloră în porturile Dunării și ale mării Negre. 

Ca cale de comunicaţiune vomii cita Și crâmpeiul 
de drumiă de feri de la Kiustenge la, Cernavoda, în 

loculii căruia. pote arii fi fostii mai bine să se con- 

struiescă unt canalu care să unescă Dunărea cu 

marea Negră. o 

„Se vorbesce despre construirea unei linii ferate 

de la Bucuresci la Cernaovdă. Părerea mea este că 

n'ară trebui să ne grăbimă a intra în datorii pentru 

a construi căi ferate ; arii fi pote mai utilă să des- 
voltămii navigațiunea fluvială și maritimă, celă mai 
eftină dintre t6te midiâcele de transportă. In Do- 

-brogea mai cu semă arii fi de ajunsi şosele bune, 

care să pună în comunicaţiune țerra cu t6te pieţele 

de pe Dunăre și de pe marea Negră.
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Populaţiunea. — Populaţiunea Dobrogei la 1850, 1858, 1867 şi 

1879. — Populaţiunea după rase. — Împuţinarea şi sporirea po- 

pulaţiunei. — Populaţiunea. oraşeloră principale. — Instrucţiunea 

publică.--Starea scoleloră în anulă 1879.—'Venituri şi cheltueli. 

Credi că sunti prea puţine ţărri în care pe uă 

întindere de ună milionă şi jumătate de ectare să 

trăiască atâtea neamuri diferite ca în Dobrogea. 

Acumii trei-deci de ani cându D). |. Ionescu călătoria 

în acestă țârră, locuiau în oraşe şi sate dece nâmuri 

şi anume: turci. tătari, români, bulgari, ruşi, greci, 

germani, armeni și evrei. pe lângă care trebue adăo- 

gați şi țiganii. Mai târdiii germanul Peters mal află și 

cerchezi. In fine la 1879 Statistica oficială a Ro- 

mâniei constateză aceleași nâmuni alară de cerchezi, 

acestia ai părăsiti Dobrogea în timpulu resboiu- 

lui din 1877. Ac6stă împestrițare nu credu să fie 

faptului întîmplări ; guvernului otomani a urmăritii 

uni scopi aşedându la gurile Dunării și pe țermuril 

mării Negre colonii de tătari și de cerchezi. Intru câtă 

privesce nâ&murile creștine, acestea parte au venit în 

Dobrogea pentru că ai: aflati uă viaţă ma! ușsră; 

astă-felu suntă românii car! ai emigrată peste Du- 

năre, şi-au părăsiti țerra din causa nevoiloră care.
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Ă apăsa; alţii. precumiă lipovenii,. staroviercii s 

vechii credincioși, protestanții. saii njimolacii, aa 

fugiti din causa netoleranţei religi6se care î ur- 

măria în patria lorii.. 

Din causa resboielori.populăţiunea nu numai că 

nu sa-înmultiiă dară a variaţii într'ună modii consi- 

derahil; ac6sta esplică pentra ce citeele date de.către 

dileviţii călători nu se asâmănă între dinsele. Ork-eum - 
avu Îi însă credemu ca interesantii a pune subiă ochii 

cetitorilori cilta populațiunei la diferite epoce.. 

:La 1850 -D. lonescu studiindă Dobrogea din 

punctului de vedere agricolă şi economică a consla- 

tatu cu privire la populațiune că se aflau lamiliile 

” mrmătâre în diferitele Cazaluri :. 

  
  

  

  

                    

| a „| 
& £ z Z = |.£ = 

!POPULAȚIEA |. 2 = |s Ş = = 2 | 
> || |2-12|5 [2 

| — = = ca = = | 

i Turci .. | 150| 183] 501| 165] 557| 352| 405 
! Tătari . . | — 15| 6381 1075] 442 5, 
! Români . | 1290| 363] 591| 496| 674] 242] —. 
; Bulgari . | 200] — 92] — 1 871| 26 5 
! Lipoveni. | 250| — 93| — | - 40| -3644 — 
: Cazaci. . 781| 163 25 | 117 — — 

“Greci .. | 200| 29] 200 —1 1 [| — 
i “figani . . 20| 23] 93) -6[ 100) —] —: 
! Germani . DU] —Ţ. 1 SI — — -— 

! Armeni . 30 3 a — 40 — | — 
ț Evrei .. 30) 20[ | — 69 — [| > 

; Totalul fa- |. 
i. milielor „| 29624 7841 1364) 13631 35444 1426 415 
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Din tabela. acesta resultă că la: 1850 se aflau. în 

“cele şepte cazale ale Dobrogei 11.858 'de lamilii. 

Dacă admitemă şâpte. suflete pentru fie-care familie, 

populațiunca totală la acea epocă a osti compusă 

din 83.006 suflete. Ami luată numerulit de 7 su- 

flete pentru că D. Jonescu făcândi ună statistică nai 

desvoltală a populatiunei române din Dobrogea 

constată 28.031 sutiete împărțite între 3656 de fa- 

milă. 

La aceiaşi epocă difer itele nemuri erau Tepresin- 

tate după importanta lovit numerică în propoxțiunile 

următore 

“Români... 3636 familii 
TUCĂ e .. 2268 

Tătar aa 2202 
Bulgari ........ 9 

„Cazaci cc... + 1092 > 

Lipoveni... 0... TAI 

Ceea 250 x 
"Țiganca o 

„-Exrei a 119 > 
Areni... TO. 

" Germani... i. 59. > 

Românii erati dară cei nai numerosi Şi faptuli 

acesta se esplică ținânâu semă de vecinătatea n6- 

„stră cu Dobrogea şi de împilările care după timpu 

ai forțatu sute de familii să teâcă Dunărea, Și fiind- 

că datele privitâre la români trebuc să ne intereseze 

mai multă. ne vomă folosi -de iseursiunea ag gricolă 

în Dobreagra a D-lul lonescu pentru a completa sta- 

listica populaţiunil române, reproducendă urmăl6- 
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rea tabelă sinoptică privitâre la numerulă locuitori- 
loră români din Dobrogea acumiă trei-deci de ani: 

    

  

  

    
  

sel= 11-lea 
NUMELE = 3] s = E = 3 a 

c =ea| 3 z |2 |=2 |= 3 | AZALELOR 5 =] = 2 ză 3 = îi 

i Tulcea . . 7| 11310 1349] 1460] 1580] 421| 222 

Isaccea 6| 360| 377| 556| 580| 139| 178 

Macinu 9| 676| 667| 838| 1014] 19| 225 

Hirsova . | 8] 561] 5e1| 845| 962| 256] 301 

Baba .. 16| 664] 694| 1409] 2096] 364| 355 

Silistra. . | 20| 815| 838| 1368] 1602] 303| 368 
| 

Kiustenge 5| 217| 226| 808] 120| 120| 95 

Total 71| 2603 733| 67391 3367 7800 1744     

- . în vite.   

        
Peste totă 28,031 -suflete. (1) 

epocă : 

Boul și vaci... ........ B9,8ldcapetea 

Car cc... 10075 » a 

Oce. 66,050 » a 

Bivol ....,........ 72. a 

Rimători .......... 7, > a 

Stupi...... IE 720 -. a 

5 

6 

_
_
 

  
> 

» 

> 

    
(1) Pentru a se cunosce starea materială a populaţiunei, trecem 

aci şi numărul vitelorii ce aveai românii din Dobrogea la aceiaşi 

galben! de capă 
y 

> 

> 
* 

Aceia ce face peste totă uă avere de 292,280 galbeni, saă în mo- 

neta de astăqr 3.448,904 ler. Revine pentru uă familie 942 lei stare
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Mai târdiu, pe la anii 1857 și 1858, D.G. Le- 
jean călătorindă în Turcia pentru a studia distribu- 
țiunea și proporţiunea diferitelor rase care locuiati 
în acesti imperiii, constată că se aflau în Dobrogea 
33,000 de români. (1) | 

In ânulă 1864 unu austriac, D. Peters (2), visi- - 
teză Dobrogea și o studiază în modulă celui mai 
complecti și mai sciinţifică. Cu privire la populațiune, 
acestu învățat întemeindu-se atâtu pe cercetările 
sale câtă şi pe ale altoră călători și mai cu semă 
pe ale D-lui Viscovich (3), estimeză că se alla în 
tâtă Dobrogea 140,000 locuitori. 

In fine după încorporarea Dobrogei cu România 
guvernuli ț&rrei a dispusă a se face uni recensi-- 
mentu de către administrațiunea locală; acestă lu- 
crare de și făcută cu 6re-care pripă ȘI întrună mo- 
mentă cându nu se întorseseră încă toți locuitorii 
fugiți în timpulă resboiului, totuşi înfățișeză mal 

(1) După acești scriitoră se aflau la 1857 peste Dunăre 177,343 de 
români și a nume: 104,343 în Serbia, 40,000 în Bulgaria şi 33,000 în 

„. Dobrogea. Românii din Serbia eraă împărțiți în localităţile armătâre. 
Cerculă Pojarevaţă ....... _. 49,728 

> Kraina . .......... 35,671 

> Cerna Rjecă ....... 20,397 
> Ciupria .......... 7.351 
> Smederevo .......,. 996 

Vedi, E/nographie de la Turquie d' Europe, par G. Lejcan. 
(2) Schite din geografia şi geologia Dobrogei de Karl Peters. Meino- 

riă presintată Academiei de sciințe din Viena în 1866. 
(3) D. Yiskovich a publicată în 1863 uni raportă consulară asupra 

stării Dobrogei forte interesantă atâtă din punctulă de vedere econo- 
inică câtă și politică. 21  
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multă esactitate de câtă estimaţiunile făcute în 
trecătu. | 

După zecensimentulti oficială. se află în Dohro- 

gea 106,943 locuitori dintre care 30,236 în jude- 

țulă Kiustenge și 76,707 în judeţul Tulcea. 

Locuitorii din județului Kiustenge se împartii după 

rasă în populaţiunile următore: români 8,977, turci 

10,444, Bulgari 6,834, tătari 3,595, greci 300, is- 
“raeliță 51, armeni 15. In Tulcea este cu totulă altă 

proporțiune între deosebitele rase conlocuitore; în . 

acesti judeţi locuiescii 22,200 români, 21.861 bul- 

gari, 10,058 lipoveni, 6162 ruşi ortodoxi, 6049 turci, 

2945 tătari, 2865 grecă, 2471 germani, 1000 israe- 

liți, 788 armeni și 308 individi de deosebite natio- 

nalități. (1) 

Insumândă numărului locuitoriloriă de aceiași rasă 

din ambele judeţe, €tă care este proporțiunea nu- 

merică a locuitorilori actuali ai Dobrogei : 

Români. ......... 31.177 suflete 

Bulgarii .......... 28,15 » 

Tur cc... 16,493 >», 
Lipoveni ......... 10058 » 

Tătar. cc. 6,540 » 
Ruși. cc... 6.162 » 
Greci ..,... cc... 3,165 » 
Cermani ..... 24 > 

Evrei ........... 1.051 >» 

Armeni .. cc... s03 » 

„Diferiţi .......- „808 > 

(1) Indicele Comunelor din Dobrogea, 4879. publicaţiune a Oficiu- 

lui centrală de statistică. 

 



  

Raportându-se cine-va la cifvele date de D. lonă- 
scu, se încredințeză că, în timpu de trei- deci de ani 
proporțiunile între diferitele rase au luati mare pre- 
facere. Populaţiunea română a stată pe locă ; nu- 
m&rulu bulgariloră sa împătritu ; lipoveni aprâpe 
Sau întreitu ; turcii aă statii în locă ; tătarii sai re- 
dusi la jumătate; grecii se < apropie de întreitu ; ger- 
manii aprope sau înșesitii; evreii au stati pe loci ; 
armenii se apropie de îndouitia. 

- Aşa darui astădi ca și la 1850 numărulă români- 
lorii în Dobrogea este mai mare de câtă alu fie-că- 
reia din cele-lalte rase ; (inendă însă sâmă de lunpă 
arii fi fostă firesce ca după trei- deci de ani popula- 
iunea română să fie de celu puţini cinci-deci de 
mii de suflete. Causele slaţionărei nu poti fi de cât 
două: încetarea mai cu desăvârşire a, emigrării ro- 
mâniloră fiindi-că nu mai Și aflaă interesulă ca să 
irecă Dunărea ; alu douilea veini6rcerea mai multor 
familii în patrie. 

“ Sporirea însemnată a populaţiunei bulgare în Do- 
"brogea este faptului care reiasă mai multă în MiȘCa- 
vea populaţiunei din acâstă parte a (ârrey. Trebue 
observatii că locuitorii de acestă n6miu sati grămă- 
ditii de prelerinţă spre gurile Dunărei, acolo unde 
este concentratii comerciuli Dobrogei. 

intru câtu privesce împulinarea tătariloră Și peri- 
rea cercheziloru, acesta se datoresce resboiulul din 
1817. Ne pare bine că Dobrogea s'a scăpatii de acele 
orde de cerchezi care trăiau numa! din pradă ; însă 
ne pare r&u de împulinarea populațiunei tătare, po-      
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pulaţiune care s'a deosebiti în totii-d'auna prin de- 

prinderile sale pacinice și labori6se.. 

Ori-cumi ari fi, acesta fiind starea populaţiunei, 

suntemii datori ca fără amânare să îmulţimi locui- 

torii români, și în același timpu. să luăm măsuri 

pentru a pune stavilă unei imigrațiuni împestriţate. 

Ca parte din România, Dobrogea nu mai pote fi în 

viitorii unii asilu pentru fugarii din diferite staturi, 

sati ună teritoriu de colonisaţiune care pote să ne 

aducă multe neajunsuri. Popularea judeţeloră de 

peste Dunăre trebue făcută numai cu români, sin- 

gurii pe care ne putemu rezima pentru apărarea, ace- 

stui portii economici și inilitară. Și în acestă pri- 

vință cată să sfârșimu odată cu proiectele nefundate 

pe nici-uă sistemă, pe nici-ună scopă. Nu pste fi 

vorba de a colonisa pentru a ocupa teritoriulă cu 

colonii de veri-ce provenință, numai și numai po- 

pulațiune să fie. In posițiunea n6stră mai înainte 

de a vorbi de colonisare trebue să cugetămi cu ma- 

turitate la urmările colonisărei, ca nu cumi-va, sub 

pretextă de a desvolta producţiunea, să ne aruncăm 

de bună-voie în mrejele pericul6se ale politicei de 

rase. Mărturisescii că ami r&masii adesea-ori sur- 

prinsă și întristatu audindă cu câtă uşurinţă se tra- 

teză cestiuni atâti de delicate. chiarii de către așa 

numiții fruntaşi ai errei n6sire. Intru cât mă privesce 

astăqi, ca și pe la 1861 cându era la ordinea dilei 

colonisarea cu germani, sustinu că colonisarea țărrii 

cu străini, ori-care le-ari fi provenința, ară fi uă 

adevărată nenorocire pentru (&rra n6stră. Nu sun-
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„temă nică în Africa, nică în America pentru ca să 
putemu, fără sfială, să populămu țerra cu străini. 
Suntemii în Europa unde împrejurările cele mai ne- 
însemnate în aparinţă poti ocasiuna neînțelegeri 
internaţionale. Să nu ne grăbimu ; să ne mulțumim 
a produce mat puţinii și a. înainta treptatu şi sigură | 
de câtă a espune țârra la conflicte care Y-arii putea 
periclita chiară existenţa. 

Activitatea comercială precumii şi mişcarea inte- 
lectuală fiindă concentrate mai cu semă în orașe, 
credă de trebuinţă a înregistra aci populaţiunea din 

comunele urbane ale Dobrogei. 

“Oraşulii celii mai populatii este Tulcea; Intr'ân- 

sul locuiescii 3000 de familii, compuse din 1000 fa- 

milii bulgari; 800 ruși şi lipoveni; 600 români; 

200 greci; 150 turcă și tătari; 250 germani, evrel 

și armeni. Num&rulă individiloră se urcă la 17000. 
Populaţiunea a scădutii, de Gre-ce Peters arată 

că la 1864 locuiau în Tulcea 30,000 suflete. 

In Sulina locuiesc 3000 suflete ; în Kiustenge 
4000 ; în Megidie 3000; în Măcinu 2000; în Man- 

galia 1600 pînă la 2000. 

Populaţiunea agricolă este compusă mal cu semă 
din români, bulgari. tătari, turci și germani. Gre- 
cil se ocupă mai multă cu comerciulă ; lipoveni! cu 
pescăria. Intre români se numără și aşa numiții 
mocani din Transilvania care se îndeletnicescă cu. 
economia viteloră. 

Câte-va cuvinte asupra stării instrucţiunei în Do-
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brogea spre a încheia aceia ce avemi de disă asu- 

pra populațiunii. 

In timpulu regimului otomani diferitele comuni- 

tăți întrețin€i scâla și biserica. In orașele Măcini 

şi Tulcea funcţionaii sc6le române eare erai sub- 
venționate: de guvernulii români. După încorpora- 

rea Dobrogei cu România, Între preocupațiunile 

principale ale administrațiunei a fostă şi deschide- 

rea de scole. Prefecţii locali ai ajutati din tote 
puterile lorii administraţiunea centrală. Populaţiu- 

nea înțărcată de hrana înv&țăturei, a priimili cu 
bucurie înființarea scdlelorii. Cele mai avute ai în- 
fiinţatii localuri și ai subvenționatii scola. Incepu- 
tulă este demni de t6tă lauda și suntii încredințatii 
că dacă vomii avea aceiaşi stăruință în viitori, vom 
fi resplătiți cu prisosii de sacrificiile ce le vomiă face 

pentru desvoltarea învățământului în Dobrogea. 

In anulu trecuti s: afla în județulii Tulcea 44 de 

secole cu 1713 scolari. Din aceste scdle 15 funcţio- 

nau în orașuli Tulcea, una în Isaccea, două în Chi- 

lia, una în Sulina, 12 în plasa Măcin, 9 în plasa 

Tulcea și 4 în plasa Babadag. 
In orașulă Tulcea mai tote comunitățile au scole 

proprii pentru băeti și lete; în cele-l-alte orașe 

și sate suntă numai scâle române. Au urmată 

în scâlele din Tulcea în anulu trecuti: 1019 scolari, 

în Isaccea 52, în Chilia 98, în Sulina 25, în plasa 

Măcin 243, în plasa Tulcea 151 şi în plasa Baba- 

dag 135. 

După comunități se aflau în scdlele din orașulii
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Tulcea 183 băeți şi fete române ; 70 israeliți, 24 ger- 

mani, 205 greci, 340 bulgari, 44% armeni, 136 ruși 

Şi 17 tură. - 

In județul Kiustenge : ati lucrati în anulă trecuti 

41 scoli, întreținute cele mai multe cu spesele comu- 
nelorii. Aii urmati în scolele din oraşuli IKiustenge, 

Mangalia, Hirsova și Cernavoda 270 băeți și fete; 
&rii în scâlele rurale de la 1500 pînă la.1700 băeţi 

„şi fete. 

Aşa dară în anul 1879 se aflaii în totă Dobro- 

gea '85 scole populate cu 3683 scolari. 

Pină astădi esistă în Dobrogea numai seste pri- 
mare ; pentru a completa învățământulă este nea- 

păratii ca judeţele de dincolo de Dunăre să fie în- 
zestrate cu una sau două scâle reale, cu uă scâlă 

comercială, cu uă scâlă de meserii și uă scâlă prac- 

lică de agricultură și cultura păduriloră. 

După încorporarea Dobrogei cu România la 23 

Noembre 1878, guvernulă a întâmpinatu cheltuelile 

de administratiune prin credite speciale. Pentru a- 

nulii 1879 budgetulă acestei părti a țărrei a fosti - 

estimată la $,250,000 ler la venituri și 3,115,512 lu 
cheltueli. Se vede că estimaţiunile ai fostii esage- 

vate de 6re-ce după ună ani de csperiență guver- 

nulă a înfățișată Camerei Deputaţilorii budgetuli 
Dobrogei pentru 1880 cu multă mai scăduti ca în 

anulu precedenti. Pentru acesti anii veniturile sunt 

estimate 2.252,%455 lei, 6ră cheltuelile 2,480,820; 

prin urmare esistă unu deficiti.de 228,365 lel. 

4
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Suma veniturilorit se desparte după natura loră 

în modul următoră : 

1. Contribuțiună directe ......... „a. 280,000 lei 
Patente ........... 2. 30,000 » 

Impositi fondiară ...... „80,000 » 
licențe ......,......... 200,000.» 

2. Contribuțiună indirecte... 730,000 lei 
Vămi aa a e 500,000 o 

Tutunii i. 15,000» 

Băuturi spirtâse ........ 60,000» 

Timbre .. 150,000. » 
Amendi judiciare ..... aa 154000 » 

3. Venituri domeniale ..... 968,455 lei 

Păsciunătuli oiloră ....... 600,000 lei 

Păduri cc... '30,000 » 

Bălţi și pescării ........ 252,167» 
Șanale ....c cc... 62,382 » 
Taxe de poduri . ........ 8415 o» 

Stuhării ...... PRI 15,200. » 

Taxa varului șia petrei .... 4000» 
4. Venituri diferite . . cc... 174,000 lei 

Poste ....... cc... 55,000 » 

Telegrafă ........... „100,000 » 
Imprimate ........... „1000 » 

Vise și paspârte ........ 10000». 
Taxele portului Constanţa . . . 8,000 » 

3. Venituri meprevzălule. . cc... 100,000 lei 

Cheltuelile sunti împărţite după diferitele mini- 
stere după cumii urmeză : 

Interne. ....... 1,366,960 lei 

Esterne ............ 71,036 » 

Justiţie ............ 365,400.» 

Culte și instrucţiune publică . 235,264 » 

 



  

Lucrări publice. ....... 170,000 » 

Finanţe ............ 212.140» | 

Mai aprâpe jumătate din veniturile Dobrogei isvo- 

răscii din domenii, Și în speciali a patra parte din 

păsciunea oilor. Aceste dări fiindi cele mai co- 

mode și cele mai puţină jicnitâre pentru populațiu- 

ne, nu numai că trebuescii menținute în viitorii, 

dară desvoltate potriviti cu împrejurările locale. 

Ami convingerea adâncă că dacă administraţiunea 

n6stră va sci să organiseze economicesce Dobrogea, 

acestă parte a țărrei nu numai că va produce rela- 

tivii venituri însemnate, dară totii-de-uădată popu- 

laţiunea, va fi cea mai puțină împovărată din tâtă 
țerra. Uă condiţiune insă pentru a ajunge la acesti 

resultatu: să nu lăsămii ca organisarea să se facă 

de către 6meni care nu vedii de câtii cifre şi care, 
în dorința. lori de a spori veniturile, suntit în stare 
să le micşoreze și în același timpi să îngreueze și 
sarcinile puse asupra locuitoriloră. 
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Agmicultura, — Ochire asupra climei. — Natura pămentului. - — Siste- 

mele de cultură. — Plantele cultivate. — Animate domestice. —- 

Păstoria şi mocanii. — Pădurile. — Proprietatea păduriloră. =Șta- 

rea de astădi a păduriloriă din Dobrogea. —-. Localitățile pădu- 

vite. —-Comereiulă de esportaţiune și de importaţiune. 

Clima Dobrogei are mare asemănare cu a Româ- 

niei şi în speciali cu a județelori Ialomiţa și Brăila, 

cu deosebire că vecinătatea mării și esistența .atâ-. 

toră lacuri. facă ca temperatura să fie Gre-cumi mai 

umedă vara și mai dulce iarna. Primăvara este tim- 

purie Și ţine puţinii ca şi tâmna. Către sfârșitult 

verii ploă cu abundență așa că vegelaţiunea se des- 

volteză mai ca şi primăvara. 

Odinidră Dobrogea era uă localitate din cele mai 

pădurâse ; astădi în interiorulă ţărtei lipsesci mai - 

„cu totul pădurile. Despădurirea a avută de urmare 

secarea isvârelorii, așa că astădi suntii localități unde 

de abia se găsesce apă la uă adâncime f6rte mare. 

In partea pădurilă se găsesce apă şi loculă este a-. 

dăpostitii de vânturile care bată despre mare şi de- 

spre Dunăre. 

Iarna. este scurtă şi potrivită ; acestă împrejurare 
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unită cu întinderea locuritorii de păscutii esplică fa- 

vârea de care sa bucurati Dobrogea faţă cu pose- 

sorii de turme din Transilvania. În adevără, suntil | 

secole de cândii păstorii de dincolo de Carpati ier- 

nâză vitele în câmpiele Dobrogei, ocrotiţi prin trac- 

tate încheiate odinidră între Turcia și Austria. 

Despădurirea, fără socotință nu numai că a [ăcut 

să sece isvârele, dară și clima să devie mai secetosă, 

astiăi-felii că cu t6tă, posiţiunea sa ca şi insulară, 

Dobrogea sutere adesea-6ri. de secetă. | 

Pământuli este în generală nisiposii, uşiorii, pă- 

meântulit mare cumi dicii cultivatori noștri lipsesce. 

Pe țermurii Dunării şi pe litoralului mării terenul 

este mai de totii compusi din nisipii. Afară de lo- 

curile nisipâse care sunti mai de totii sterpe pă- 

mântulă cuprinde în destule substanțe organice şi 

prin urmare este în destulii de roditoră. 

Natura nisipâsă a pământului şi temperatura 

uscăci6să îndemnă pe cultivatori să pretfere văile 

pentru semănături, şi să lase vârlurile pentru pă- 

sciunarea vitelorii. 

In partea muntâsă a (&rrei se află păsciuni bogate 

unde pascii în timpulti verei turmele de vile. 

Pământulă fiindii roditoru. agricultorii Dobrogeni 

nu 'lă îngrașă. Ca și dincâci de Dunăre după câți-va 
ani de cultură se lasă locurile să ințelenâscă pentru a 

se drege. adică pentru a redobândi lertilitatea și a 

"deveni mal compacte. 

Cu uni teritoriă întinsu. cu uă populațiune mică 

în raportă cu întinderea pământului, cu uă climă
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temperată iarna, cu uni pământă nisipos, cu f6- 
nețe întinse și de cualitate bună, era fârte firescu 
ca în Dobrogea, să înflorescă sistema de cultură pa- 

storală: De seculi economia rurală a acestei ț&rri a 

fostii întemeiată pe producţiunea vitelori. Cu tim- 

puli însă comerciulit cu cereale luândi desvoltare 

la marea, Neagră, era naturali ca agricultorii din 

Dobrogea să întroducă pe lângă păstorie şi plugăria. 

Cu tote acestea chiar în localităţile unde plugăria 

a dobândită 6re-care importanță, totuși sistema de 
cultură este pastorală mixtă ; adică că după câți-va 

ani de cultură, pământului se lasă de se întremâză 

și se întrebuințeză ca păsciune. Sistema este bună 
din tâte punctele de privire și în conformitate cu 
preceptele sciinţei. Urmândi ca .pînă acumi agri- 

cultorii din Dobrogea nu 'şi voră sărăci pământul 

Și în același timpu vori dobăndi folosele cele mai 

mari potrivite cu imprejurările culturale și econo- 

mice: Cu acâsta nu înțelegemi că agricultura din 

Dobrogea nu are trebuință de nici uă îmbunătăţire; 
din contra este de lipsă ca sistemele de cultură 

* practicate să fie perfecționate potrivită cu progre- 

sulu sciinţei agricole. In acestă direcţiune îmbună- 
tăţirea raselorii de animale domestice trebue să o- 

cupe loculu d'ântâiă, și în ali douilea, rindă să vină 
plugăria. 

Se cultiveză în Dobrogea aceleași plante ca și 

dincâce de Dunăre, adică: porumbulă, grâul, or- 

dulă, ovesulti, secara, inulu, cânepa, rapita, tutunul. 

Viia. se cultiveză în vecinătatea Măcinului şi Isaccel; 

 



  

— 338 — 

cultura sa, de abia s'a întrodusi de vre-o două-decă 

Şi cinci de ani. Viile de la Niculiţelă se bucură de 

Gre-care nume în partea locului. 5 

Producţiunea viteloru fiindă temelia agriculturei 

dobrogene vomi dice câte-va cuvinte asupra acestui 

subiecti adoptânăă datele D-lui d'Hogguer (1) ca 

cele mai prâspete din câte sau dată la lumină. 

Aşi fi dorită să comunici lectorului uă. statistică 

completă a vitelorii ; din nenorocire nu mi-amu pu- 

tută procura nică ună documenti priitonu la acestă 

materie. | 

_Animalele domestice ce se crescă în Dobrogea 

suntiă aceleaşi ca cele din tâtă țârra : cai, vite cor- 

nute, oi şi capre, rimători, asini, albine. Dintre tote 

vitele oile suntă speculațiunea animală cea mal 

căutată. 

După statistica făcută înaintea resboiului de au- 

torităţile turce se afla în Sangiacul Tulcei 645,000 oi; 

însă după estimațiunea comercianţiloră de lână în 

1876 ari fi eşistatu, 750,000 capete. 

Oile suntu de rasă ţigae, rasa cea mai bună din 

câte avemu. De abia există dece la sută oi stogoşe. 

S'aru fi cercalii corcirea cu berbeci de rasă merină; 

însă resultatele au fostă nemuiţumitore. Dobrogenil 

ară face bine să păstreze 6iu ligae. rasă escelentă 

atâtii pentru lână câtă şi pentru carne, şi care pe 

lângă aceste însuşiri preți6se este și deprinsă cu cli- 

ma şi regimulă locului. Introducerea de rase de vite 

11) Informaţiuni asupra Dubrogei de baronulă d'Hogguer 1879.
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străine, și mai alesi rase delicate, este uă curată 
amăgire pentru limpulă de [aţă. Să îmbunătăţimii 

"rasele ce posedămi şi ne vomi îndeplini cu prisos 
datoria către agricultura locală: 

Fie-care die dă, cifră de midlocii, două kilograme 
de lână; astu-telti producțiunea anuală ari. fi de 
1,500,000 kilograme. 

„Din lâna produsă 70 la sută este albă, âră 30 la 
sulă este negră și cenușie. Deosebirea de preţi în- 
tre lâna albă şi cea negră este de 30-lei pentru 
100 kilograme ; ri între cea n6gră şi cea cenușie 
este 20 lei la 100 de kilograme. 

In anii din urmă producţiunea oiloră mergea spo- 
rindu în fie-care ani. Cultivatorii atrași de folâsele 
ce aducea vîndarea lânei și cele-l-alie producte ale 
oilor, se dedeseră la îmulţirea loră. In timpulă 

resbelului locuitorii musulmani fiindii îndatoraţi de 

guvernul turcă ca să fugă din Dobrogea. au găsitu 

de cuviință ca pe lângă vitele loră să ia și pe ale 

locuitoriloră creştini. Circasianii în frunte, apoi la- 

Zi, tătarii nogais și cabaili ai prădat Dobrogea în 

două rînduri înainte de a pleca. 
In plasa Măcinului cu tote prădările resbelului 

totă au mai reinasă 40,000 de oi, în: care sumă nu 

intră turmele mocanilorii care ierneză în acestă lo- 

calitate. 

Vite cornute şi cai se aflau ca la 20,000 capete 

în 1876 ; de abia a mai r&masu a treia parte după 

resboiu. 

Afară de vitele pămenteniloră trăiescii în Dobro- 
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gea turme de vite ale mocanilorii din Transilvania. 

După Peters se aflaii la 1862 în ținuturile Tulcea, 

Isaccea, Babadagi și Măcin ca, la 50,000 oi mocă- 

nescă; însă pela 1862 de abia se mai găsia 10,000 ca- 

pete. Causele. împuţinăriă au fosti pe de uă parte 

nesiguranța ce însuflai cerchesii şi tătarii de cândi 

cu stabilirea lori în Dobrogea. ri pe de alta spo- 

rirea dăriloră către guverniui, înființarea dăriloru co- 

munale necunoscute pînă la acea epocă. 

Mulţi dintre mocani sau stabilită în Dobrogea şi 

- ati întemeiati chiar sate prectună suntă Gârlici şi 

Grâpa Ciobanului, ambele comune din plasa Hirso- 

vei, județul Kiustenge. 

Mocanii din Dobrogea, ca şi cei din România de 

dinedce de Dunăre, suntii români din Transilvania 

şi anume locuitori din Secele, Siliște, Valea. Tele- 

cea; Galicea, Reşinarii. Poenaru, Redenii şi altele (1). 

Ne allândi în ţerra lorit câmpii întinse pentru pă- 

sciunarea oiloră, ei îşi linu turmele în Homânia. 

Obicinuilii ei sosescă cu turmele în Dobrogea către 

șfirșituli tGinnei spre a ierna. În primăvară cel mai 

multă dintre mocani plâcă; 6rii acei care remân iau 

cu arendă livedi şi facu fenu vara. 
Nu cunoscii care este astădi numtrulii oilor mo- 

cănesci din Dobrogea ; totii ce sciii este că în trc- 

cutu agricultura acestei (&rri a datoritu f6rte multi 

proprielariloru turmelorii de oi, pentru că numai ci 

făceau să aducă venituri pământurile sterpe din ju- 

11) Excursiunea agricoli în Dobrogea făcută la 1850 de |. lonescu. 
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dețele de peste Dunăre.: Totă lori li se datoresce 
îmulţirea oilorii în Dobrogea şi prin urmare comer- 

ciulă de exportațiune cu lâna, brânzeturi şi pei. 

Astu-felu fiindă credă că guvernulă român ari tre- 

bui ca, în interesulu sporire veniturilorii, să caute a 

face mocaniloru tte înlesnirile pentru a putea urma 

cu păstoria lori în câmpiile încă nepopulate ale Do- 

brogei. | 

Câte-va cuvinte asupra păduriloră pentru a în- 

cheia cele ce avemii de disă asupra agriculturei ju- 

dețeloră de peste Dunăre. 

“ Cestiunea păduriloră înfățișeză uni interest: par- 

ticulari în Dobrogea atâtă din punctulii de vedere 

alu climei câtă și alu unei esploataţiuni bine înțe- 

lese a pământului. Lipsa de păduri întruă parte a 

acestei localități dateză de multă timpu, de 6re-ce 

turcii împărțiait Dobrogea în două părţi, dintre care 

una, Dobrogea propriu disă, însemneză în limba 

turcescă țerra fără copaci, ri -alta Deli-Orman, în- 

semnsză țârră acoperită cu păduri mari. (1) Cu tâte 

acestea, că odinidră acestă localitate a fostii dintre 

cele mai pădurite, nică că pote fi îndouială ; însă re- 

gimuliu proprietăţii și lipsa de ori-ce măsuri-admini- 

strative pentru păstrarea pădurilorii, au contribuiti 

să pustiască întru atâtă locurile pădurite, în câtă 

astădi se simte lipsă de păduri în acestă țerră. 

Cu privire la proprietatea păduriloriă în Turcia se 

află patru categorii, și anume: pădurile Statului, 

(1) Escurstune agricolă în câmpia Dobrogei, de |. lonescu.
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pădurile aşedăminteloră religi6se (Vacuf sai Evcaf), 
pădurile comunale (Baltalik), și pădurile particula- 
rilori ; cu alte cuvinte esistă proprietatea forestieră 
ca și în alte țărri. Dobrogea a fosti supusă unui re- 
gimă speciali ; aci t6te pădurile erau ca și restului 

de pământii, proprietatea Statului. Comunele au a- 

vută, ca şi până astă-di. dreptul de a lua lemne 

din aceste păduri atâtii pentru construcţiuni câtu şi 

pentru trebuinţele casei. Fie-cine 'şi pote închipui 

ce urmări pote să aibă-unii regimă unde toți suntii 

stăpâni să taie copaci când voeşcii şi de unde voiescu. 

Ori-care ari fi aşa numitele drepturi ale comune- 

Joră, Statul români nu pote îngădui ca și în viiloră 

pădurile să fie pustiite ca în trecută. Şi ţ&rranil no- 

ștrii au avulă odinidră multe şi felurite drepturi: cu 

l6te acestea legea din 186+ privitore la înproprietă- 
rire a curmalu în dauna i&rranilori starea din trecul. 

[n privința stărei actuale a pădurilorii din Dobro- 

gea. D. lon b. Chihaia. sub-inspectore silvică alu 

Dobrogei, a publicati uă lucrare care ne pole da uă 

idee destulă «de luminată asupra acestui subiecti. (1) 

După arătările sule în tostulu judeţi Silistra nouă, 

încorporali acum cu judelulu Kiustenge. ze aflau, 

nu de multi timpi. păduri irumâse de stejari ; mar- 

tori suntă remăşițele ce ze vădu la fala locului. As- 

lâdi de abia ai remasu copaci ici şi colea şi ace- 

ştia ciontiți. 

(1) Pădurile Dobrogei, de lon P. Chihaia în Reristu Sciinţifică de 

la i Augusta 1879. 
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În partea despre Dunăre a acestui județă se află 

câte-va păduri în ostrovele Uzun-Ada, Tirchia, lângă 

Enichioiu și în vecinătatea satului Ostrovă. 

In plasa Hirşova se mai află câte-va ostrâve si 

Juncă cu sălcii, anini și alte esențe de felului acesta- 

Atâtia este de mare lipsa de păduri în câti locuitorii 

cu midloce din Kiustenge ardi cărbuni de pământ, 

iară sărăcimea adună scaeţi şi mărăcini. Lemnele 

trebuinci6se pentru construcţiuni se aduci din pă- 

durile de la Babadagi ” 

In delta Dunării, între canălulii Sântă George şi 

acela ali Sulinei se află pădurea Cara-Osman (pă- 

durea ngră), populată cu stejari, pe lingă care 

mai cresce [rasini. plopi. și alte esențe. Pădurea cu 

tâte că nu este unui masivi neîntreruptii, totuşi este 

feumâsă ; circonterința stejarilori trece peste dou& 

metre şi jumătate. 

Intre Kilia şi Sulina se află una din cele d'aniâiu 

păduri ale Dobrogei. pădur ea Leti. ca de 5000 po- 

g6ne întindere Şi compusă din esențe prelise ca fva- 

sinulă, stejarului, pe lângă care se mai află jugastrulă. 

plopulă și aninulii. Frasinil se deosibesci prin înăl- 

țimea lori care variază între 2 25 şi 30 metre, cu unu 

diametru de la 40 până la 70 centimetre. Din ne- 

norocire în celt din urmă resbelu armata rusă a lă- 

iata fără milă din acestă frumosă pădure. 

In plăşile Tulcea şi Măcinii precum şi în plasa 

Babadagu se află păduri de Gre-care însemnătate. 

Localitățile pădurite din Tulcea şi Măcină suntu si- 

tuate în vecinătatea apeloră Luncavita, Telița ȘI
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Taiţa. Pe lângă cea dântâiii se află pădurile Lunca- 

viţa, Tichileşiu, Harigearca, Țiganca, Ai-Orman, Câr- 

jalaru, Coium-Punar, Azachia. Balabanca. In par- 

“tea de. susii a riului Telița se. află pădurile Te- 
liţa, Cilicu, Fricăţei, Somova. In fine pe Taiţa suntă 
de. observati: pădurile Niculiţelu, Sarica, Meidan- 

“chiou, Badila, Sauna, Cocoşu, Parchisu şi Ceaferca. 

In pădurile Măcinului şi Tulcei esența predomi- 

năt6re este teiulii amestecatii cu carpihă, lrasini, ju- 

gastri şi stejari. Se pretinde că predornnireă unei 

esențe ordinare ca teiulă sari fi datorindii cruțării 

impusă de turci. Este ahevoe de explicatii pentru ce 

aceştia ai ținutii atâtii de multă la unii asemenea . 

copaciii. Lumea crede că cruțarea teiului su făcut 

cu scopii pentru a se hrăni albinele cu florile atâtă 

de aromatice ale acestei esențe. Adevărului este că 
stupăritulă înflorea în partea locului şi mierea de 

Isaccea sa bucuratii în toti-d'a-una de multă famă. 

In cuprinsuli Babadagului pădurile suntă com- 

puse din stejari, carpeni și pe alocurea ulmit și ju- 

gastru. Cu tâte că şi pe aci toporulii a tăiată pe unde: 

i-a plăcută, totuşi pădurile poti fi readuse intr'uă 

"stare bună printr'uă exploatațiune raţională. 

Ori-cumii arii fi. Administraţiunea Domenelori | 

Statului să nu întârdieze a lua mâsurile cele mal 

potrivite cu împrejurările, atât pentru a mărgini 

pustiirea pădurilori câtă şi pentru a începe înpă- 

durirea locuriloră sterpe. 

Cu uă agricultură puţin desvoltată, cu lipsa to- 

tală de industrie, este forte firescii ca comerciulu Do- 
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brogei să fie mărginit, cu t6tă situațiunea favo- 
rabilă ce are. Pieţele cele mai importante pentru 
desfacerea producteloră locale suni Tulcea şi Kiu- 
stenge. - - 

După tablourile de comerciui ale Tulcei, comer- 

ciulă de exportaţiune ali acestei localităţi a fostu 
de 5,787,718 lei în anului 1876, şi comerciulii de 

importațiune de lei 3,920,494. - - 

Expor taţiunile Sati impărţitii între diferite Staturi 

după cum urmâză : 

Turcia (grâne și brinzelui). . ...... 21 35 200 lei 
-Englitera, idem O... 1,340,979. » 

Rusia (lână, pesce și icre)... ....... 7144192 » 
Francia (grâu şi lână). ......... 512,913 » 
-România, (pesce şi alte comestibile). . 276,600. - 

Austria (lână şi secară). ........ 199,119 » . 
Olanda (grâne). . ......... SR 195,117 » 
alia idem ............. 169,553 - 
(irecia (gât). cc... 193.974 » 

Mărfurile importate suntă mai cu sâmă oreză, 

catea, zachări, uleit de măsline. săpun. spirtă, 

petrolei, sticlărie, obiecte de feră. țesături diferite, 

tutun, scânduri şi altele. Este de observată că 
importațiunea tutunului se suia la 58,500 kilogra- 

me, valorândă 468,000 lei. 

Comerciulu ce se face la Sulina este f6rte nein- 

semnati. Mişcarea cea mai importantă este incăr- 

carea grâneloră de la Dunărea de josi. | 

Kiustenge ocupă uni locă importantă în mişca- 

rea comercială a Dobrogei. In anulu 1876 sa expor-   
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tată prin acestii portii 346,201 quartere englezesci 
de diferite grâne şi semânţe uleiose locale şi 662,676 - 
quartere de grâne în transitii. 

In acelaşi anti sa mai exportatii pentru Constan: 
tinopole 18,000 miei și 30.000 berbeci ; 7000 piei 
de mielu și de berbece, 300,000 ocale lână țigaiă ; 
peste 250,000 ocale brânză. (1) 

Ori câtii ară [i de mărginită comerciuli Dobro- 
gei, este învederată că unu viitori strălucitii îi este 
reservatu. Posiţiunea, sa admirabilă între Dunăre 
și mare Nâgră îi asigureză unu locii importanti în 
mișcarea. comercială a Occidentului cu Orientulii. 
Genovesii, care eraii maestri în materie de comerciii, 
ințeleseseră atâtii de bine acestă situaţiune, în câtă 
își întemeiaseră în acestă localitate pieţe comerciale 
din cele mai importante. Astădi cândă diferitele na- 
tiuni ale Europci caută ași însuși câtă iai multă 
comerciulă cu Orientulu, noi amii fi de vină, cândă 
namil sci să ne folosimă de posiţiunea favorabilă 
ce avemii la gurile Dunării și pe ţermurii mării Negre. 

11) Cifrele privitâre la comerciă le-amă luată din opera citată a 

D-lur Hogguer. 

         



  

VIITORULU 

Ne-ami silită, pre câtii ne-a lost cu putinţă, a pre- 

“sinta în capitolele precedente uni tabloi de pute- 

rile economice ale ţărrei nostre. Lectorulă a pututi 

să se convingă că România însușesce t6te elemen- 

tele primordiale pentru a deveni economicesce unit 

Statii de frunte. Cu uă întindere teritorială de a- 

prope 25 miliâne pogâne; cu uă climă priinci6să 

dentru tote plantele și animalele care aii inavuţită 

agricultura europână; cu unii pământi din cele mai 

fertile şi mai favorabili dispusă pentru agricultură; 

cu ape abundente; cu uă populaţiune de 5 miline, 

inteligentă și. labori6să, de uă potrivă aplicată la 

agricultură, industrie şi comerciit , înzestrată cumă 

este cu atâtea condiiuni favorabile, ce lipsesce țer- 

rei nostre pentru a deveni uă'a doua Lombardie ? 

Două cualități : voinţa luminată și stăruința în ale- 

gerea scopului. 

Alte staturi lipsite de cele mai multe din avan:- 

tagele de care se bucură (era n6stră, ai ajunsi la 

celit mai înaltă gradii de prosperitate economică 

prin stăruința locuitorilorii respectivi. Munt6sa EI- 

velia; Olanda, pustiită în atâtea rânduri de inunda- 

iuni ; Belgia cu pământului săracă și îngustii ; 
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Danimarea, uă bucată de pământ, din care prea 

puţină de ântâia cualitate; Suedia şi Norvegia, care 

ai luptată şi luptă contra asprimei climei și a sără- 

ciei pământului; atâtea Staturi mici din Germania 

aședate pe nisipuri sâă pe locuri calcarâse: tote 

aceste Staturi cu care se fălesce Europa economică, 

au ajunsă la starea acluală de înflorire numai 

printruă muncă de t6tă dioa, printruă luptă contra 

tutulor dificultățiloru, printruă stăruință și uă 

tenacitate inflexibile. E Ş 
Şi noi amă lucrati; neobosiţii noștri țrrani ai 

udatii de ajunsii ț6rinele cu sudorile lorii; meseriaşi 

români au luplatii în destulă contra concurențel 

străine; comercianții ai linută peptiă rivalilori loră:- 

însă împrejurări nenorocite, intrigi urzite pentru 

peirea n6stră. ne-ai pusi până mai acunii câți-va 

anl uă stavilă permanentă la tâte încercările făcute 

pentru a pâşi înainte. Dă mână nevâdută . unu ge: 

niă reu alu iubitei n6stre ţări, ne închisese întruă 

mrâjă din care de abia ami putuli ieși. Astădi când 

putemă respira mai liberă; cândii neperitorulii po- 

porii români îşi adună puterile pentru a câștiga 

timpul perdulii. r&ă-voitorii noştrii se încercă a ne 

opri în acesti inântuitori avâniă către progresu. 

Aceia dintre noi care urmărescă cu t6tă atentiunea 

ce merită apucălturile r&u-voitorilorii noştri. sait pu- 

tută încredința că orl-ce încercare seri6să ce lacerm 

pe terenulii economici. intâmpină din parte-le unu 

obstacolu. Conduita lori se esplică: interesele lori 

le comandă ca să lucreze în sensulu acesta. Care 
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este ins& datoria n6siră în asemenea împrejurări ? 
Datoria n6stră de cetăţeni români este de a ne 
pune la lucru cu totă activitatea de care suntemi 
capabili; de a studia cu maturitate nevoile nâstre 
economice; de a nu ţine sâmă în întreprinderile 
n6stre de câtă de interesele (&rrei nostre; de a nu 
ceda, sub nici uni pretextă, esigenţiloră din afară 
în cestiunile economice de care depinde viitoruli 
nostru; în fine. de a urma pe aceiași cale care a 

condusi la fericire atâtea naţiuni din Europa. Amă- 
gitorii de protesiune voră lucra din tâte părţile ca 
să ne facă a ne abate din calea cea drâptă; se vori 

sili a ne convinge că sai schimbati vechile idei 

economice; că lumea ce astădi nu pste trăi fără de- 

plina libertate a comerciului internaţionali ; că not 

suntemu ună popori agricolă, și ca atare să nu ne 

ocupămiă de industrie; în fine, nu voră cruța nici 

unii sacrificii pentru a ne menține în stare de co- 

lonie; noi însă dacă voimi să esistămii şi să ajun- 

gemu a [ace din România uă ţerră înflorită, trebue 
să fimă neînduplecaţi cându voră fi în cestiune inte- 

vesele nostre. Asti-felu. și numai astă-felă putemi 

spera ca în câtă-va timpi acestă frumâsă şi cu 

atâta abundență îndestrată (erră, să devie una din 

stemele cele mai preli6se ale corânei Europei: ca 

poporulii românii să'şi îndeplinâscă cu succes mi- 

siunea ce are pe acesti pământu. 
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