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* CESTIUNEA "ȚĂRĂNEASCA 
Domnilor, . 

Fiecare cuvântare la Adresă cuprinde, chiar cână 
nu este exprimat, un omagiu către Coroană. Răs- punzând la cuvintele de pace cari ni s'au adus prin - Mesaj, permiteţi-mi să dau o expresiune discretă acestei îndatoriri. Fac aceasta cu atât mai'bucuros cu cât în momentele de faţă, curtezaneria cea mai puţin subţiată se revarsă spre alte sfere, copleşind pe ţărani de adutaţiuni mai mult sau mai puțin sincere. | 
Recunosc că aceste adulaţiuni sunt o necesitate -a politicei guvernului. Faţă de deşertul reformelor -cari ni sau prezentat, sa simiit nevoia ca să ada- oge, proectelor, expuneri de motive înşelătoare, principii îndrăzneţe și postulate ale programelor socialiste, pentru ă stabili un antagonism între cele „două partide politice, antagonism care vă permite 

să ziceţi: „D-voastră sunteţi contra reformelor, deci sunteţi în contra ţăranilor“. 
Credeţi că prin ostentaţia unei atitudini, puteţi să compensaţi inanitatea reformelor d-voastră şi tot o- dată să aruncaţi discreditul asupra acţiunei noastre. = Astfel, când vorbim de principii, â-voastpe furişaţi: 

bănuiala unui ințeres Şi când apărăm o politică, ne aruncaţi acuzaţiuni de egoism. - 
Ei bine d-lor, fie raporturile noastre private cu țăranii, fie politica pe care o susţinem, ne autoriză să nu primim o situaţie interioară -sau “egală faţă, „de d-voastră, în ceace priveşte solicitudinea noastră pentru țărănime. Eu voi combate, cu toată energia - proectul d-voastră de tocmeli agricole. Dacă însă - Mi s'ar dovedi că prin acest proccet, sunt lovit în- 

trun interes oarecare, dacă s'ar dovedi că vre-una



dip limitele maximului or minimului m'ar putea 

atinge, aş considera ca o simplă cestiune de cu- 

viintță să mă abţin şi de la discuţiune şi dela vot 

Mai ales însă aş avea bunul gust dea nu urma 

pilda unor membri din majoritate, vecini cu mine.. 

la ţară, care având învoeli îndoit de grele ca al- 

mele, cred că pot să ne dea lecţiuni de desinteree 

sare. . 
Nu puteţi-să vă daţi drept exemple, nici d-lui. Carp 

nici d-lui. Cantacuzino, nici d-lui Marghiloman, nici 

d-lui Iancu Lahovari, nici mie. Şi când noi avem 

asemenea, raporturi cu ţăranii, fiţi încredințaţi că nu 

ne-am pune cinstea în joc ca să ne facem apără- 

torii intereselor inavuabile ale altora. 
Voi combate asemenea proectul Casei rurale. 

Dacă el va tinde la suprimarea. marei proprietăţi, 

îl voi combate şi pentru acest motiv, inspirat întru 

aceasta de interesul ţărei d'a păstra marea proprietate. 
Dar interesul” egoist alproprietarului nu este jiguit. 

Vroeşte proprietarul să-şi vândă moşia: găseşte 

cumpărători mai mulţi, deci preţ mai bun ; vroeşte 

el să n'o vândă, pe când se vând proprietăţile ve- 

cine, el găseşte, fiind înconjurat numai de loturi 

ţărăneşti, condițiuni de muncă mai avantagioase. Prin 

urmare nu sunt aci interese particulare lezate. 
Cât pentru atitudinea noastră politică mă mân- 

dresc că pot ţine limbagiul pe care-l ţin, fiindcă 

sunt soldatul acelui bărbat de stat care singurul 

dintre oamenii politici azi în viaţă îşi poate spri- 
jini sentimentele față de țărănime pe acte săvâr- 
şite în favoarea ţăranilor. 

D. Carp este acela care a dat 500.000 hectare ţă- 
ranilor noştri şi dacă ar fi urmat politica predece- 

sorilor săi, ar fi azi o deplasare de 1.000.000 hectare - 
în repartiţia proprietăţii noastre și nu ştiu prin ce 
“combinaţiuni financiare aţi putea azi restabili e- 
chilibrul între marea şi mica proprietate. 

Ştiu că se cârteşte azi in contra amănuntelor 
legei d-lui Carp. Să nu uitaţi însă un lucru : din ce 
ghiare a smuls d. Carp pământul pe care la dat 
ţăranilor. - 

Domnilor, mă credeam dator să aduc aceste ar- 
gumente întru apărarea noastră. N'aşi fi vrut să . 
atac. Sunt însă nevoit â răspunde d-lui Orleanu. Voi 
reduce. la proporţii foarte scurte această polemică 

D. Orleanu, răspunzând d-lui Cantacuzino, nu nu- 

-
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mai a apărat politica partidului liberal, dar a cău- 
tat să pue într'o falşă Tumină rolul partidului con- 
servator. 

Ei bine, D-lor, cred că pot să afirm că dă vre-e 
20 de ani, partidul liberal a deştepiat, în mod con- 
stant, în mintea ţărănizei noastre făgădueli nerea- 
lizabiie şi în aceiaş timp a slăbit toate resorturile 
ideei de ordine. Acesta a fost rolul său. . 

Prin programul dela Iaşi din 1892 sa spus ţăra- 
nilor că fiecare e îndreptăţit a cere 5 hectare pe 
moşiile Statului, pe vreme ce să făgăduia că o in- 
stituţiue va complecta în aceiaşi măsură domeniul. 
Statuluii Și această făgăduială a fost de curând, 
tradusă în cifre de către acela care alimentează 
discuţiunile noastre cu date statistice oficiale. 
_-D. Creangă ne-a spus că problema agrară stă în 
împlinirea a 4 hectare fiecărui tăran şi că pen- 
tru a ajunge acolo trebue să se vânză, două milioane 
și ceva de hectare la 845 de mii de ţărani. 

Aşi vroi să ştiu dacă astăzi mai susţineţi această, 
soluţiune a problemei agrare şi dacă pretindeţi .că 
o îndepliniți prin proiectele D-voastre. Fără a î 
dezminţit, pot afirma că nu. Totuși aţi înfiltrat în 
inima ţăranilor speranţe nerealizabile. Vă puteţi în- 
chipui, desamăgirea țăranilor noştrii când vor vedea 
rezultatele Cassei d-voastră rurale. 

Ţin ca să degajez întreaga noastră răspundere în 
această privinţă, lăsând să înduraţi D-voastră ur- 
mările decepţiunilor ce veţi stârni în țărănime. 

De curând, în Martie, s'au dat alte făgadueli prin 
acel manifest al guvernului, care n'a fost de cât o 
șsinistră ghicitoare dată spre deslegare ţărănimei noa- 
stre, când însuși autofii manifestului s'au trudit opt 
luni ca să se lămurească singuri asupra înţelesu- 
lui lui. 

Opt. luni de zile, am întrebat care e înţelesul fă- 
găduelilor vagi din manifest şi opt luni de zile ni 

s'a răspuns prin tăcere, dar opt luni de zile a lu- 

crat imaginaţia aprinsă a țăranilor iscodind tot ce 

închipuirea neinstruită şi speranțele neţărmurite pu- 

teau deștepta în atari împrejurări. | 
Paralel cu dezlănţuirea acestor ilusiuui, partidul 

liberal n'a cruțat nimic spre, a ruina idea de ordine. 

In materie de administraţie, aţi mers la un mo- 

ment dat până a propune anihilarea întregului apa- 

rat administrativ. LL , 

Permiteţi-mi să vă amintese Apelul către țară al 

“partidului naţional-liberal, din 21 August 1894: „Să



luptăm spre a desființa jandarmeria rurală şi sub-- 
prefecturile, cari sporesc în moâ inutil cheltuelile - 
Statului şi ale comunelor şi nu sunt de câtun mij- 
loc de apăsare şi de prigonire a cetăţenilor“, 

Azi, după catastrofă, vă: convertiți la ideile ce aţi 
combătut și propuneţi reînfiinţarea, ba şi sporirea, 
subpretectusilor şi jandarmeriei, 
Un an de zile aţi dus în contra noastră campa- 

nia cea mai vehementă pe tema jandarmeriei și a 
subprefecturilor şi ne-aţi denunţat ca reacţionari,, 

" Pocăința D-voastră de azi învederează valoarea 
vecinicelor D-voastră acusaţiuni de reacţionarism 
Primejdia reacţiunii este cântecul D-voastră con- 
stant care nu mai amăgeşte azi pe nimeni. Nu va 
trece mult şi se vor cufunda sub ridicol invinuirile 
de reacţionarism ce azi ne adresaţi, întocmai cum 
îmi este dat acum să spulber acuzaţiunile D-voastră 
de altă dată și să distrug aci, fără rezistenţă din par- 
tea D- voastră, toate manitestele prin cari ameţeaţi 
(ara cu gogoriţa reactiunii. 

D. V. Brătianu. — Mai bine prin fapte de cât prin 
vorbe. 

D. N. Filipescu.— Mai fapte de cât acestea sub cari 
să prăvălesc programele şi manifestele D-voastră ! 

„> D-lor, v'aţi încercat să ruinaţi noţiunea de ordine 
nu numai prin teoriile Dv. în materie administra-- 
“tivă, dar și prin faptele D-v. Ori-când sa produs 
„vre-o mișcare țărănească, în tot-Vauna, dar, în tot- 
dauna, în dosul răscoalei am găsit partidul naţio- 
nai-liberal. 

D). Ministru de interne.—Cer cuvântul. 
D. Al. Dpuvâra.— Cer cuvântul. 
D. A. Filipescu. — Voiu dovedi, chiar acum, spu- 

sele mele. 
In 1900 se produce o răscoală în judeţul R.-Sărat, 

la gura Caliţei. Atunci partidul liberal se pune în 
mişcare şi deleagă din partea clubului liberal pe ră- 
posatul Palade ca să facă o anchetă asupra mijloace- 
lor prin cari sa potolit mişcarea ţărănească. Palade: 
raportează în şedinţa solemnă a clubului rezultatul 
cercetărilor sale. Extrag din discursul lui stenogra- 
fiat următoarele cuvinte : 

„Partidul liberal, ca an singur.om, trebue să se- 
arate solidar în faţa acestor schinginiri cu cei cari 
au. fost pe nedrept loviți“. 

Deci formală declarare de solidaritate. cu aceia. 
cari se răsvrătiseră în contra legei. , 

.
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D. Vintilă 1. C. Brătianu.—Aţi uitat întâia răscoală 

de la 1888. * a 

D. N. Filipescu.—lau notă de întreruperea D-voastre 

„şi vă voiu răspunde îndată. Dar a-şi vroi să întreb. 

mai întâi : Doriţi azi anchetă ? De.,ce tăceţi ? 

D. Preşedinte.—At fi bine să nu intrerupeţi. - 

O voce: D. Filipescu atacă majoritatea. 

D. Vintilă IL. C. Brătianu. — D. Filipescu a făcut 

apel la tăcerea noastră. Noi tăcem dar să nu se în- 

terprete alt-fel tăcerea noastră. 
D. Preşedinte. — Oratorul este liber să spună ce 

crede ; i se va răspunde, dar vă rog să nu întreru- 

_petă. 
D. N. Filipescu.—Este totuşi o întrerupere pe care 

aşi solicita-o dela banca ministerială ; aş voi să ştiu 

“dacă guvernul doreşte azi o anchetă ? i 

D. î. C. Brătianu, ministru de interne.—Am să răs- 

pund'; am cerut cuvântul după d-voastră, deşi eram 

hotârât să nu iau parte la desbaterile acestui Me- 

saj. În urma discursului d-voastră am cerut cuvântul 

căci cred că meritaţi mai mult de cât o întrerupere.. 

(Aplauze). | 

D. N. Filipescu.— Eu m'aş mulţumi totuşi cu un: 

„simplu da sau un RU. 

D.D. A. Sturdza, președintele consiliului.—Nu snntem: 

aci puşi la interogatoriul d-voastră. 

D. 2. P. Carp.—Vă întrerup, deşi sunt contra în- 

-- vreruperilor. Constituţia cere ca să fiţi răspunzători 

faţă de noi. Prin urmare, când punem întrebări, aveţi. 

să răspundeţi. Să nu mai daţi cu degetul, la clubul 

liberal să vă duceţi să daţi cu degetul. 

D. D. A Sturdza, președintele consiliului.— Suntem: 

__ acila discuţiunea Adresei și nu suntem puşi pe banca. 

de acuzare, ca să ne supuneți la interogatoriu. Noi 

nu ne plecăm înaintea d-voastră. Aceasta este cert.. 

D. PP. Carp.—Nu pentru prima, oară apăr eu li- 

bertăţile publice faţă de partidul: liberal. (Ilaritate). 

D. președinte.— Nu noi suntem de vină şi nici ma- 

joriiafea dacă ordinea este turburată. Rog pe d. Carp 

care nu are cuvântul să nu mai întrerupă. 

D.P. P Carp.—Am luat exemplu de la d. preșe- 

dinte al consiliului. a , 

D. preşedinte. —Vă rog să menţineţi ordinea. | 

D. N. Filipescu.— D-lor, tăcerea guvernului ca şi 

nerozitatea majorităţii sâtisfac-pe deplin curiozita- 

tea mea cu privire la anchetă. i Si 

Dar d. Vintilă Brătianu mi-a adus aminte altă râs-
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“coală, acea de la, 1883. Cazul acela e şi mai carac- teristic. , _ Când se întâmplă vre-o turburare printre ţărani sub un guvern conservator, actele guvernului se a- rată, ca fiind cauza răscoalei, chiar când acel guvera n'a stat ,ca ministerul Cantacuzino, de cât doi ani la putere. 
Onorabilul d. ministru al cultelor în vestita d-sale broşură din astă primă-vară învinuia, ministerul Can- tacuzino fiind-că în doi ani de putere nu ştiuse să înlăture cauzele adânci cărora Sar fi datorind ul- tima răscoală. 
Dar în 1888, partidul liberal fusese 12 ani la pu- tere şi avusese tot timpul să dea satisfacţiune tu- tutror aspiraţiunilor țărănimei. Totuși lunga cârmu- ire liberală ne-a lăsaţ moştenire o răscoală de re- primat şi chiar guvernul Teodor Rosetti, absolut nevinovat de nenorocirea răscoalei, a fost denun- tat ţării pentru sângele ce a vărsat. Prin apelul către alegătorii din 1891 partidul liberal zicea totuşi : „Guvernul conservator a însemnat trecerea lui la - putere numai prin măcelul nenorociţilor țărani în. anul 1888“, - 
V'am răspuns d-le Brăţiunu ? 
D. Vintilă, Brătianu.—Nu destul. 
D. N. Pilipescu,. — Sunteţi dificil?! In fine: d-lor „acum se întâmplă a, treia răscoală... - Aveţi cu toţii în minte, astfel că nu mai este ne- voie să citesc pasaje dintrînsa, broșura incendiară, a d-lui ministru al instrucţiunei din timpul răscoa- ielor. Conţinutul acestei broșuri ca şi mai ales mo- mentul când a fost împărţită nu poate scăpa Ae blamul cel mai aspru. 
In ce lumină ne apare acea acţiune a d-lui Tni- 

tărât ca a doua zi să primească să intre în guver- nul care-a scos tunurile pentru a face acele heca- tombe cu cari s'a restabilit ordinea în ţară! Aveaţi, d-le ministru, un frumos exemplu de ur- mat. Cu puţine luni înainte, subsecretarul de stat la, ministerul de interne, în Franța, d. Albert Sar- râut, când a văzut, în timpul răzvrătirilor din suâul Franţei, că a sosiţ momentul represiunei, atunci el care era din sudul Franţei, mai bine decât, să în- drepte focul în contra concetățenilor săi, s'a ret din cabinet, dar s'a urcat la tribună ca simplu de- putat ca să sprijine guvernul, care îşi îndeplinea
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datoria de a menţine ordinea publică. Şi 4. Albert 
Sarraut nu scrisese broşura pe care aţi scris-o d-voa-“ 

stră, d-le ministru. (Aplause). 

Prin un mic sacrificiu aţi fi putut cruța majori- 

tăţei neplăcuta poziţiune în care aţi pus-o da vă 

apăra în contra criticelor drepte ce vi se aduceau, 

prin aplause eşite din o firească nervositate, aplause 

cari dovedesc contrariul de ceeace însemnează în 

genere aplausele. 
AGestea sunt antecedentele partidului liberal în .- 

cestiunea agrară. Incheiu aci răspunsul ce-l dato- 

vam d-lui Orleanu. | | 

D. N. Filipescu. Trec acum la situaţia actuală şi 

Ja programul țărănesc al: guvernului. 

Acest program continuă politica de amețire â po- 

pulaţiei rurale prin trezireaunor iluziuni deşarte. 

Lacunele. din programul guvernului 

„Mai întâi, aţi lăsat la o parte problemele serioase 

si necontroversate cari puteau să capete o dezle- 

gare practică cu rezultate reale și necontestabile. 

De pildă, toţi oratorii cari m'au precedat au recu- 

noscut netesitatea reformei administrative. 

D. lorga, de pildă, zicea cu drept cuvânt : „Loate 

aceste proiecte nu vor avea nici O valoare dacă nu 

vom avea o administraţiune alta decât cea de azi 

ca să le aplice. | 

Aci vedem o lacună esenţială în programul gu- 

vernului.: Se zice, ce este drept, că se pregăteşte un 

proiect de lege privitor la: administraţie..Vă declar că 

de mai înainte îl condamn fără a-l cunoaşte. Veţi 

face circumseripţiuni comunale largi sau strâmte; 

circumscripțiuni administrative numeroase sau pu- 

“tine la număr; veti âa atribuţiuni mai mari sau 

mai mici primarilor ; aceasta îmi este indiferent.  - 

Am experimentat toate sisteriuele administrative 

„pe cari am putut să le împrumutăm legislaţiunilor 

străine. Aplicate de același personal rău nărăvit, nu 

se poate zice că un sistem a dat roade mai bune 

decât altul. , - 

De aceea d. Carp şi noi toţi din partidul conser- 

vator ne-am pus toată speranța în schimbarea per- 

sonalului. La aceasta ţinteşte proiectul d-lui Carp 

cu drăgătorii ; el introduce elita acestei ţări în admi- 

nistrațiune. Avem adânca convingere că atunci când
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“în aâministraţiune vor intra elepnente ca un Theodor: 
Rosetti. un loan Lahovari, un Marghiloman, alături 
cu elementele cele mai de frunte ale partidului li- 
beral, și când aceştia vor putea administra feriţi de 
înrâuririle politice şi. parlamentare de cari nu poate: 
scăpa ministrul de interne, am convingerea, zic, că 
atunci se va simţi că sa schimbat ceva în admi- 
nistraţie, e i 

Nu puteţi nega că proiectul nostru desvelește un 
mare sentiment de jertfă. Se vede în fine, un şef de- 
partid care zice: „Lepăd tot ce poate să satisfacă 
interesele nelegitime ale partizanilor mei ; lepăd toate 
acele mijioace de ademenire cu cari prea adesea se 
recrutează partizani politici; sacrific totul pentru a 
da acestei ţări o administraţiune civilizată“. 

Mai este, d>lor, un câmp de activitate pe care gă- 
sesce că prea mult l-aţi nesocotit. Vreau să vorbesc 
de „politica producţiunei“. , 

Noi, încrezători în progresul agricol, avem convin- - 
gerea că se poate schimba faţa populaţiunei noastre 
rurale, şi priveliștea câmpiilor noastre printr'o pro- 
ducţiune superioară. La noi ca şi aiurea bunul traiu 
depinde de buna cultură. Cu cât munca va fi apli- 
cată la o prSducţiune mai bine remunerată, cu atât 
bogății mai mari vor fi de împărţit între toţi facţorii 
producţiunii şi salariile îşi vor căpăta şi ele partea. 
lor, căci productivitatea muncii e factorul esenţial 
care înrâureşte procentul salariilor iar nu limitele 
d-voastră de maximum şi minimum. - 

Bi bine, d-Yor, în această direcţiune constat, o la-- 
cună regretabilă în programul d-voastră. | 

Ca dovadă, vă pot da budgetul agriculturei. Azi 
budgetul direcţiunei agriculturei dela ministerul do- 
meuiilor se rezumă, dacă balanțezi veniturile cu chel- 
iuelile, la țifra de 166.401 lei. 

Acesta este tot sacrificiul care se face pentru agri- 
cultura noastră. 

„_ Ungaria cheltueşte 16 milioane pentru ajutorarea 
producţiunei agricole. . | 
_Nu mai vorbesc de alte ţări, ca Statele-Unite, unde. 
budgetul agriculturei absoarbe sute de milioane, 

„unde 200 de ferme sau câmpuri de experienţă, 
răspândesc seminţe alese şi prin milioane de bro- 
şuri propagă metodele de cultură cele mai perfecte: 
și cele mai încerzate. Sa ajuns pe calea aceasta la 
resultate uimitoare. Să vă dau o pildă care poate 
&. iesue prețuită la noi unde suferim cumplit de se--
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cetă. Există în Statele-Unite, o regiune de o întin- 
aere de 140 milioane de hectare—noi avem abia 8- 

milioane hectare de pământ arabil—regiune situată 

între munţii Allegany şi munţii Stâncoși. Acolo nici 

arborii nici vita nu pot trăi din cauza secetei. Acolo- 

pământul nu capăţă nici jumătate din ploaia ce la 

noi fertilizează câmpiile. Toţi câţi s'au. încercat să. 
facă cultură în acea regiune sau ruinat. Ei bine, 
astă-zi acele întinse câmpii au ajuns a fi una din 

regiunile prospere ale Statelor-Unite. Sau aclimatat 

acolo seminţele cele mai rezistente culese din cele 

cinci continete. S'a introdus ceea-ce se chiamă acolo 

„cultură uscată *; s'au utilizat mașine speciale şi me- 

tode de cultură potrivite anume climei şi sa ajuns 

a se birui natura. 
Cu regret constat că partidul liberal e absolut re- 

fractar progresului agricol. Un partid care se încu- 

metă a vorbi în numele progresului neagă ştiinţa şi 

se încrede exclusiv în paleativele programului său. 

Nu mă mir de aceasta, când cunosc vederile unuia 

din bărbaţii d-voastră politici cei mai de seamă şi 

mai pricepuţi în cestiunile economice. D. Costinescu 

la discuția taritului vamal rostea aceste cuvinte ex- 

traordinare în şedinţa Camerei din 19 Martie 1904. 

„imi e mai dragă industria, fiind că munca ȘI ju- 
decata au mai mare rol în industrie de cât în agri- 

cultură, care se mărgineşte la oare-cari lucrări de 

o mare simplicitate şi, pe urmă, nu-ţi rămâne de 

cât să te uiţi la cer şi să oftezi întrebându-te : plouă 

-ori nu plduă, sau plouă prea puţin ?-. | 

lată ce pilde, ce lecţiuni se dau ţăranului nostru 

qe cel mai însemnat economist al partidului liberal. 

Dacă are un cusur țăranul este că raționează in- 

tocmui ca d-l Costinescu. Adesea el muncește prost 

zicând: „Dacă vrea Dumnezeu se face“. Aci zace cauză 

.de căpeteniea relei stări a ţăranului şi acestui țăran 

îi se dau îndemnuri ca acelea ale d-lui Costinescu: 

De aceia Q-lor nu mă mir de deşertul programulu 
liberal în ceeace priveşte politica producţiunii. 

Adăogaţi. budgetului agriculturii zece milioane, pe 

cari mai mult noi le vom plăti şi destinaţi-le, ex- 

clusiv propăşirii culturei ţărăneşti şi veți crea EA 
voare de bogăţie, şi ocaziuni de muncă, cari vor (a 

rosperitatea şi ţării şi ţăranilor. ÎN x 

» la loc de a ata oterii ţăranilor teoriile a-voastră 

asupra intervenţiunei Statului. DI 

E bine să desluşim şi aceste teorii ŞI Să trage 
e dată linia de despărţire între d-voastră şi Noi. 

A
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Casa rurală 

„Noi, conservatorii, voim intervenţiunea cea mai 
activă a Statului în materie de producţiune, inter- 
venţiune care în acest domen, deşteaptă și întărește 
iniţiativele inteligente ale muncitorilor, *- 

In materie de repartiţiune voim ca muncitorului, 
ocrotit în contra împrejurărilor neriorocite ale vieţii, 
să-i dăm ajutor ca să introducem cât mai multă 
dreptate în raporturile dintre cei doui factori ai pro.- 
ducţiunei, dar numai până acolo până unde nu se 
atrofiază energiile individuale, prin o protecţiune 
care amorţeşte resorturile voinţii omenești. 
D-voastră aveţi altă concepţiune. In materie de 

producţiune, nu. intervenţi, nu -faceţi nimic. In mâ- 
terie de repartiţiune vă dedaţi la o operaţiune de o . 
extremă simplicitate care constă să iei dela unul să. 
dai la altul, fie că merită, fie că nu merită. Astfel 
lipsa de răsplată .și lipsa de. pedeapsă moaie orice 
iniţiativă şi orice voință. 

In fine, în materie e credit, felul cum înţelegeţi . 
să, interveniţi constitue o teorie din cele mai origi- 
nale, pentru care puteţi revendica meritul invenţiunii. 
Interveniţi pentru a face o lege prin care se crează 
o înstituţiune. Pe urmă daţi cu belşug creditul Sta- 
tului acelei instituţiuni. După aceasta Statul se re- 
trage, dispare, cedând, prin concesiune, noua crea- 
țiune unor instituţiuni ce să bucură de deosebita 
d-voastră favoare. : 

De pildă, creaţi prin lege, Casa, rurală. [i daţi fără 
discernământ garanţia, Statului, apoi Statul să face 
nevăzut, încredinţânad noua instituţie şi creditul său 
unei administraţiuni compuse din trei: delegaţi ai Lreditului funciar, şi din trei delegaţi ai Băncii Na- 
ţionale. Nu lipsesc decât trei delegaţi ai partidului 
naţional libera]. 

D. P. P. Carp. Are deja 6 delegaţi. 
D. N Filipescu. Da, dar nu în formă. 
Apoi, ca darul să fie mai simţitor, daţi nouii crea- 

tiuni, nişte proporţiuni mărețe. | 
Casa rurală pe lângă că capătă un rol hotărâtor 

în toate operaţiunile de prefacere a întregei repar- 
tițiuni a proprietăţii la noi, devine dispensatoru) şi regulatorul. întregului credit țărănesc, prin alipirea către dânsa a Casei centrale a Băncilor populare. Prin “acest proiect de Casă rurală să mai crează si un fond de îmbunătăţire a culturilor care con-
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stitue o încălcare a, atribuţiunelor ministerului agri-- ” 

culturii. 
Mă întreb de-ce nu lărgiţi și mai departe. siste- 

mul D-voastră. Intreg ministerul agriculturei sar” -, 

putea anexa la Creditul rural. Ministerul de finanțe i 

ar putea fi -alipit de Banca Naţională, care ar per- 

“cepe impositele, al căror produs s'ar împărţi celor-- 

Valte administraţiuni. : | 

Poate ministerele s'ar putea da ast-ifel în antre-- 

prisă. 
Mărturisese că nu ne displace să avem a constata 

această desinteresare a partidului liberal în “nişte 

împrejurări când el predică altora generozitatea. 

Cât pentru mine nu cunosc alt precedent de aşa 

organizare de Stat de cât vestita Companie a In- 

diilor, din secolul trecut, companie privilegiată, -pe- 

care fiecare partid căuta să o acapareze pentru ex=- 

ploatarea Indiilor. _ —_. 

D-lor, vreau să intru mai adînc în cercetarea pro-- 

iectului de Casă Rurală. 

“Ţăranii noştri au dquă foţiuni despre "orice jn- 

stituțiune menită a le procura pământ : cea dintâi 

este că toţi cată a se împărtăși dintr'o asemenea 

instituţiune ; al doilea, că pământul care îl vor cum-- 

-păra îl vor căpăta gratis adecă că nu-l vor plăti cu. - 

muncă ori cu bani, ci că singur venitul pământului 

va putea să plătească, anuitatea. | 

Fiste evident aci o adâncă eroare. Situaţiunea de 

azi nu mai este sitiuațiunea de altădată. La 1864 
A 

când sa dat pământ ţăranilor, pământul acesta sa 

plătit pe prețul clăcei răscumpărate. Pe baza legei 

vânzărei moșiilor Statului, sa vândut pământ de 

Stat care putea să vândă pământul mai prejos de 

- justul lui preţ, pe baza tarifelor regionale. Prin ur- 

mare ţăranii puteau. să plătească acest pământ numa! 

din venitul lui. Azi însă aceasta e imposibil pentru 

că nu poţi să vinzi decât pe preţul cu care ai cum- 

părat. De aci urmează că nu toţi sunt în stare să 

beneficieze de Casa rurală ci numai acei cari, cu 

resursele lor, pot împlini preţul anuității peste ve-: 

nitul pământului cumpărat. Prin urmare, numai un 

mic număr de ţărani va putea profita de Casa ru- 

"ală. Partidul liberal, însă, să află în faţa făgădue- 

lilor sale cari traduse în cifre de d. Creangă, insem- 

nează că 845.000 săteni vor căpăta pământ. În această, 

situaţie, guvernul crede că va scăpa prin făgăduiala 
> 

chimerică că să vor împrumuta țăranii ce vor să
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integral al moşiei, 

“8 şi 75. Ei bine, țăranii nu vor 

“Că garanţia statului: v 
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cumpere prin Casa rurală, până la 90%, din preţul pământului. Aceasta e o imposibilitate. Vroiţi să avansați sătenilor aproape totalitatea preţului pământului, pe prețul pe care el a fost eum- :părat, 
Peantrn ce Creditul funciar rurai nu împrumută de cât până la 50/, din valoarea unei moşii ? Pen- tru că mai departe garanția fiind insuficientă, scri- surile funciare s'ar deprecia şi în realitate dâna mai mult ai da numai valori nominale. Iar proprietarui care n'ar putea să plătească la început de rât 10 la sută din preţ, n'ar putea cu venitul moşiei să plă- tească dobânda şi amortizarea celor 9) la sută a- vansaţi. 
Aceasta se va întâmpla mai ales cu țăranii. Ei vor trebui să plătească, aproape pentru prețul 

dobânda, şi amortizarea... Apoi ei trebue să plătească cheltuelile de administraţie ; ei trebue să plătească o sumă oarecare pentru fondul de rezervă ; trebue să plătească cheltuelile de înre- „gistrare ; ei trebue să plătească ceva pentru fondul cultural : ei trebue să plăteăscă pentru parcelarea şi împietruirea pământului. D. Marghiloman a făcut socoteala că toate aceste sacrificii reprezintă la sută 
putea să plătească atât în timpuri anormale, necum în anii cei răi. Așa fiind, obligațiunele ce se vor emite se Vor de- precia. 

: Dar îmi veţi răspunde : MR D. Președinte. —D-le orator, discutaţi technica unui proect care nu este încă adus. | D. Nicolae Filapescu.—D le președinte, când eri d. Orleanu ne-a osândit cu afirmaţiuni generale, eu țin să-i dărâm argumentaţia cu probe. Când unii susţin 'că doi spoliăm pe țărani şi când noi vroim să vă dovedim eu cifre că aceasta este inexact,..... 
. D. Președinte. — Vă las toată latitudinea pentru i- deile D-v., dar amănuntele nu sunt în discuţiune. D. N. Îrilipescu.— Aşi fi foarte doritor să vă ascult. I-mi este însă cu neputinţă să nu intru în amănunte. Știți că nu am obiceiul să abusez de răbdarea Ca- merei ; în ori ce caz voiu face tot posibilul ca să mă restrâng. 

D-lor, ziceam că, veți obiecta întâmpinărilor mele 
a susține cursni obligatiune-
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lor Casei Rurale. Dar aceasta nu va fi posibil de 

cât într'o limită oare-câre. - 
| 

Admit că veţi putea emite fără o depreciere a ti- 

ilurilor, câte 10 milioane pe an, timp de câţi-va ani. 

Nu ştiu dacă veţi putea face aceasta timp de zece 

ani. Când veţi avea pe piață 100 milioane obliga- 

țiuni de felul acesta să poate ca cursul obligaţiune- 

lor să scadă. Dar dacă veţi voi să împingeii opera- 

tiunile Casei rurale până la 20 or 30 milioane pe 

an, atunci de sigur că se va produce o depresiune 

a cursurilor. Atunci, dând 90 la sută din valoarea 

pământului, veţi remite titluri cari efectiv nu vor 

valora 90 lei ci suma 80, 70 or 60 şi pogonul care 

valorează efectiv 400 lei se va plăti cu hârtie de- 

preciată 500 or 600 lei. Atunci, anuitatea pe care o 

va plăti țăranul nu va mai fi de 8,75 ci de 10,îl or 

15 la sută şi, din acel moment, operaţiun le Casei 

rurale vor trebui să înceteze. - 

Ast-fel daţi creditul statului pentru a asigura O 

o hârtie care nu e sigură şi pentru operaţiuni du- 

“Wioase, întru cât faceţi avansnri de 90 Ia sută. 

Dar să zicem că veţi putea face fără depreciere a 

titlurilor, această operaţiune până la 10 milioane 

anual. Ce reprezintă aceasta 9 Am făcut socoteala: 

cu 350 lei pogonul, dându-se fie-cărui ţăran 5 hec- 

tare însemnează ca să vindeți în fie-care an pământ 

la 2600 ţărani. După statisticele oficiale programul 

liberal se împlineşte dându-se pământ la 845.000 ță- 

rani. De sigur că atunci când, în mijlocul răscoa- 

1lelor, s'a publicat acel manifest năsăbuit. 

D. V. Sasu —A fost dat în numele M. S. Regelui 

D. N. Pilipescu. Domnule Sasu, eu. NU CUNOSC aci 

.de cât guvernul şi pe dânsut îl atac. Când prin acel 

manifest, or cât aţi voi să eludaţi răspunderile 

D-voastre, aţi spus ţăranilor că veţi îmbunătăţi 

soarta lor prin pământ, când în momentele acelea 

de înfiăcărare a-ţi afișat în toate 'comuneie rurale 

că se va crea o Casă Rurală, care va permite cun- 

părare de pământ, atunci, de sigur, că țăranii, de 

bună credinţă, şi-au închipuit că o bună parte din 

ei, dacă nu toţi cei 845000 de care sa pomenit. se. 

vor împărtăşi de binefacerile Casei Rurale- Și D-v. 

“veţi vinde pământ la 2800! Dar d-lor, trebuesce 400 

de ani ca să împliniţi programul D-voastră. Aştep- 

taţi-vă dar la mari decepţiuni a căror răspundere 

va cădea întreagă asupra D-voastră.



Toemelile agricole 

Aceleași iluziuni amăgitoare le deșteptaţi în ță- rănimea noastră cu proectul D-voastră 'de tocmeli agricole. D-lor vă cer puţină atenţiune. Este aci 

pra stării învoielelor noastre agricole de astă-zi. ste învoieli învoielile normale pe cari le stabileşte legea economică, pe care n'o veţi putea înfrânge prin nici o lege politică, prin nici o lege de maximum Şi minimum. Suni, o recunosc, împrejurări excepţionale când legea ofertei și a cereri nu. funcţionează. De aci, unele învoeli anormele cari nu pot fi aprobate. De pildă, când proprietarul tae drumurile încât într'o regiune, puţin populată, monopolizează munca unui sat mare, împiedicând pe țăran ca să se poată învoi aiurea, este evident că ; In cazul acesta, se pot încheia învoeli apăsătoare prin vicierea legilor economice. Cunosc un proprie- tar, nu vreau să-l numesc, nici să-i indie nuanţa, - politică, spre a nu învenina desbaterea, care şi-a, înconjurat moşia cu un şanţ şi cu plantaţiuni de salcâmi, “apoi cu păzitori şi cu amenzi opreşte pe tărani să treacă șanțul și prin niște drumuri stra- tegice, cari riu permit eșirea decât prin două puncțe, împiedică învoirea țăranilor pe alte moşii, unde nu pot munci decât umblând până acolo o jumătate * de zi. | o D. C. Jarca.—Cunose. 
D. N. Pilipescu. — 

unic. | 
D-lor, un alt caz, este acela câna ţăranii sunt co- pleşiţi de datorii. Este evident că i ranii,datori proprietarului, se duc să mai ceară avan- suri tocmai în momentul când li să, cere să-şi plă- tească datoria lor este evident, zic, că acei țărani con- tractează în condiţiunile neprielnice ale- unui de- bitor nenorocit. , 
Afară de aceaste sunt unele clauze în contracte, cum sunt clauzele penale cari trebuesc oprite prin sancțiuni mai aspre. 
In fine, mai sunt în tocmelile agricole multe în- sănități de cari am auzit făcându-se mare caz, cum e ciorăritul, ori soricăritul. Acestea -sunt mai mult 

Şi eu un asemenea proprietar. 
e Sigur că nu este un caz
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prostii decât asupriri. Interziceţi-le cu sanctiunei cât 
de aspre. Să nu credeți însă că veţi face mare lu- 

cru. în această din urmă privinţă, căci veţi .schimba 

numai nişte simple forme. In adevăr, daca chiria 

unui pogon valorează pe dreptate 40 de lei, proprie- 

tarul orice a-ţi face, va căpăta acești 40 lei, indife- 

rent dacă împlineşte această sumă cu 2 lei pentrn 

şoricărit, ori cu 2 lei puşi la altă rubrică sau chiar 

fără nici o justificare. | - 
Toate aceste neajunsuri ingăduite azi de lege tre- 

buesc înlăturate. Dar, în loc să aşteptăm efectele. 

acestor clauze şi să căutăm să izbim ca d-voasiră 
„în consecințele finale ale răului cum vă încercaţi 

să faceţi cu âispoziţiunile proiectului d-voastră de 

maximum şi minimum, arm crezut că este mai ne- 

merit, şi mai sigur să mergein dont la origina răului 
şi să-l stârpim de la rădăcinii. 

D. Carp, de aceia, a propus un sistem care, prin 
mijlocirea bâncilor popalare, împietică pe țăranul 

debitor să contracteze cu proprietarui creditor. 
Mai suntem de părere că trebue să facem să dis- 

pară toate acele piedici materiale izvorâte din tăerea 
drumurilor. Dar rezolvarea acestei cestiuni nu-şi 
are locul aci. Legea de ţocmeli agricole, căpătând 
san caracter de obligativitate, trebue să dea o sanc- 
țiune reală prohibiţiuni acelor clauze pe cari suntem 

_unanimi a le condâmua, Dar, mai ales, trebue să 

“ne silim ca prin desvoltarea situaţiunii generale 

economice să înrăurim salariile a căror procent 
atârnă de productivitatea muncii şi de bogăţia ge- 
nerală a ţării. | 

Afară de cazurile excepţionale, de cari am pomenit, 
învoelile.. agricole actuale sunt învoeliie normale, 

_„ăsărite din starea noastră economică și stabilite 

"de niște legi, pe cari, oriceaţi tace, nu le veţi putea 

întătura. . , 

în contra acestei afirmaţiuni să răspunde cu sim- 

uie sofisme. Se -zice bănoară : „Invoeiile s'au urcat, 

deci muncitorii sunt nedreptăţiţi“. De ce? Oare în- 

xoelile de acum 20 de ani când brațele lipseau, când 

regiuni întregi, prin Bărăgan de pildă, nu erau cul- 

tivate,. represintau 0 remuneraţie a pământului şi 

1 muncii atât de imuabil exactă, în cât orice schim- 

bare să poată fi privită cao nedreptate ? Ce vă face 

să credeţi că eream atunci în adevăr şi nu astăzi ? 
simplă întrebare. 
Un alt sofism este acesta: „Preţurile cerealelor 
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nu sau urcat; fertilitatea. solului nu a sporit. Însă 
învoeliie şi venitul moşiilor au crescut; deci ne 
aflăm în faţa unei spoliaţiuni a ţăranului.“ Nu este 
un cuvânt din acest raționament, care să nu fie fals. 
Preţurile cerealelor s'au urcat, Suntem într'o peri- 
oadă ascendentă a preţurilor. în 1894, onorabilul 
nostru coleg, d. N. Popp, arăta că chila de grâu se 
plătea atunci în mijlociu 40 lei. Socotesc că anui 
acesta, chila de grâu sa vândut, în mijlociu, 80 iei 
la Brăila. | 

Dar e poate exagerat-să iei, drept bază, aceste ex- 
treme, cari ar dovedi o urcare de sută în sută, Dacă. 
luaţi însă media celor trei ani de atunci și a celor 
trei ani de acum, veţi constata o sporire de 5BUii. 

Fertilitatea solului, după cum s6 aice, nu a sporit. 
Nu. Dar condiţiunile de producţiune sau îmbună- 
tățit simţitor. Ble sau modificat din cauza mijloa- 
celor lesnicioase de transport, âiu cauza maşinilor 
mai perfecţionate ce avem la îndemână, precum şi 
din cauza preţului acestor maşini. O secerătoare, 
care acum zece ani se cumpăra pe 1700 de lei, costă 
azi 800 de lei. 

in fine, un factor importani care a înrâurii pu- 
ternic producţiunea, este eftenirea banului, care a dat 
un nou avânt agriculturei. | 

Acestea sunt, d-lor, cauzele ce au produs o ur-:. 
care a valorei pământului care a crescut paralel cu 
progresele materiale realizate în toate ramurile ac- 
tivităţei noastre economice. Nu ştiu dacă e cineva 
care ar fi în stare să susţie această erezie că valoa- 
rea pământului ar fi putut să rămână staţici.ară când 
ea s'a urcat mai pretutindeni, dar mai ales în ţă- 
rile noui, cu cari se cade să facem comparaţiunea. 

In Statele-Unite, hectarul care prețuia 255 lei acum 
şapte ani, valorează astăzi, după spusele dAui D'A- 
vene! 350 lei. 

In Argentina, valoarea pământului sa întreit, în 
unele părţi, în cinci ani. în alte părţi sa înzecit. . 

__ Pot să vă citez o moşie cumpărată cu 132.009 de 
lei şi revândută după doi ani pe 1.540.000 lei. 

Dar ce să căutăm exemple atât de departe când 
găsim termene de comparaţie aproape de noi? 

Oare pământul nu este mai scump în Austro- 
Ungaria ca la noi? Recunosc că şi preţul cereale- 
lor e ceva mai ridicat, în Monarhia vecină, totuşi 
ținând seamă şi de acest element se poate afirma 
că valoerea venală şi valoarea locatţivă a pămân-  
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tului în Bucovina e mai mare decât în Moldova şi 
că valoarea venală şi locativă a pământului în 
Banat, este mai mare decât în Oitenia. Da 

Invoelile agricole coprind în ele şi preţul muncii |, 
şi prețul pamântului şi este greşit raționamentul 
care vroeşte să dovedească că urcarea învoelelor 
datorită scumpirei pământului rezultă din iefteni- 
rea muncii. o ” 

D-lor, am mai auzit zicându-se şi dentonstrân- 
du-se cu socotiri de învoeli că ţăranul munceşte 
în pagubă. Ce se înţelege prin aceasta?  FPresupui 
că dau ţăranului un pogon şi că el' îmi Qă în schimb 
muncă peste alt pogon, Munca ce-mi dă ţăranul 
“drept chirie a pogonului, ce i-am arendat, adiţionată 
„cu munca pusă de ţăran pe pogonul lui închiriat 
să plăteşte cu produeţiunea pogonului cedai țăra- 
nului., Să zicem că prețul tuturor muncilor adiţio- 
nate ar însuma cilra de 80 de lei, iar producţiunea 
pogonuiui a fi numai de 70 de lei. Ar fi, după cum 
pretind unii, un deficit de 10 iei pe care îl plăteşte ţă- 
ranul. Ei bine aceasta e neexaci. Aceasta e impo- 
sibil. Este o ecuaţiune perfectă care se stabileşte 
între producţiunea pământului şi totalui preţurilor 
tuturor muncilor. facă producţiunea pogonului este 
în adevăr de 70 de lei, totalul muncilor ţăranului cată 
să. reprezinte 70 lei, socotindti-se ce-i drept fie-care 
muncă după preţuri unitare mai scăzute. Deci o de- 
preciere a muncii. Se mai poate însă şi a tceva. Dacă 
valoarea muncilor exact socotită după preţurile re- 
gionale să'rădică ia 80 lei, atunci produetiunea mij- 
locie a pământului trebue să fie tot de 80 iei. Și cred 
că adevărui stă în această din urmă hipoteză. lată 
şi pentru ce: când ţăranul să învoeşte pen:ru a avea 
pământ în sehimb de muncă, este neîndoios că în 
învoială preţul muncei intră pe valoarea lui din 
regiune. . „ , 

Dacă în cazul acesta fiecare muncă ar fi socotită 
pe vn preţ miai coborăt, țăranul, fireşte, ar cere să 
muncească în bani. 

Dar se va obiecta ca ţăranul nu va găsi poate, pe 
aceiaşi moşie, putinţa da munci îu bani. în regi- 
“une însă se fac mnnei în bani și anume pe. prețu- 
rile regionale cari altfel nici n'ar avea ființă. 

Ei bine, dacă preţurile muncilor rezultând din în- 
voeli ar fi interioare preţurilor în bani şi dacă ţă- 
ranii n'ar. putea umfla preţurile muncilor până da 
nivelul muncilor în bani, cel puţin trebue să ad- 

e
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miteţi că proprietarii ar cobori preţurile muncilor” 

din învoeli. 
Nu să poate admite că în aceiaşi situaţiune eco-- 

nomică să existe două regimuri de prețuri: pe de o 

parte preţul muncilor în bani mai urcat şi pe de: 

altă parte preţul muncilor din învoeli mai scăzut. 
Ajung dar la această concluzie că preţurile mun- 

cilor în bani sunt exacte, sunt reale şi 6ie singure: 

cată să ne servească de bază de discuţiune. - 
“foaţă contraversa se reduce la o cestiune de sa- 

larii. Nu prezintă absolut nici un fel de valoare 
toate acele  socoltiri de învoeli cu- cari se în- 
greunează şi se rătăcește discuţiunea. Ce dovedeşte 
faptul că un pogon se plăteşte prin învoeli de munci - 
100 de lei, iar un altul 20 de lei? Sepoateca unpă-. . 
mânt secătuit, închiriat pe 20 de iei, să îie scump, 

- precum sunt locuri din luncile din jurul Bucureş- 
tilor cari se plătesc 100 de lei, fără a fi scumpe. 

in dosul tutulor acestor calcule de învoeii trebue: 
căutat un singur element: preţui saiariiior. Sunt 
aceste salarii derizorii, ori nu? Sunt aceste salarii 
ast-tel scăzute în cât să se poată zice că sporirea 
învoelilor a produs o sporire a salariilor? Răspund 
categoric nu. 
Eu pretind că salariile noastre nu au scăzut, că, 

ori ele sau urcat, ori. sunt în starea în care erau 
atunci când era foarte puţină populaţiune și pământ 
foarte întins. _ | 

Al doilea a-şi putea demonstra ori când—dar nu 
vreau să prelungesc discuţiunea,—că aceste salarii. 
sunt egale, ţinând seamă de scumpetea vieţii, cu 
acelea din multe ţări cari au o populaţiune rurală - 
prosperă. 

D-lor, dacă ar fi adevărat că pământul este scump 
şi munca este eftină, am avea în însuşi priveliștea 
câmpiilor noastre dovada temeiniciei acestei afir--: 
maţiuni. ” 
Dacă pământul ar fi scump şi munca eftină, ne-am 

afla în stadiul culturii intensive, poate tără anume. 
amendamente, fără acele îngrăşăminte cari nu sunt 
indicate încă la noi. Dar am avea cultura intensivă. 
Am vedea pe țărani luând pământ puţin şi punână. 
pe dânsul muncă mai multă. [i bine, la noi se pro- 
duce tocmai contrariul: ţăranii cer pământ mult ca să 
pună pe dânsul muncă puţină. 
Nu credeți, d-lor, că ţăranul şi ar face această so- 

coteală : In loc .să ia trei pogoane scumpe pe cari.
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să le are odată şi să prăşască porumbul odată, e 
mai de folos să ia două pogoane, să facă o arătură 
de toamnă, apoi poate pe cea de primăvară, şi să pră- 
sească de două ori porumbul. In multe regiuni ei pro- 
cedează d'andoaselea: dovadă că pământul nu e 
scump. 5 | 

La noi se face o adevărată risipă de pământ: dovadă 
grădinile țăranilor acoperite mai adesea cu bălării. 

Conflictul cel mai grav dintre proprietar şi ţăran, 
stă în aceasta: Țăranul cere pământ mult şi, pro-. 
prietarul cu tot preţul pretins urcat, vrea să dea 
pământ puţin. Ştiţi d-lor că în unele regiuni unde 
pământul este destul de întins, în cât proprietarii 
pot satisface setea ţăranilor de pământ, ca de pildă 
în Brăila sau în Ialomiţa, un ţărnn ia câte 20—50 
ori 40 de pogoane. Ştiţi pentru ce ? Fiind-că ţăranul 
cu învoiala de una şi una, capătă peste preţul sa- 
lariilor, un câştig, în cât acolo ţăranul e mai mult 
un speculant de cât un muncitor. 

Cu dijma deuna şi una, ţărânul din Brăila, sau din 
„Ialomiţa, plătește în munci 20 lei pogonul care îi se 
dă cu chirie şi pe care mai face munci sau chel- 
tueli de 32 lei spre a căpăta o producţiune care în 
mijlociu poate fi de o chilă. 
„In Brăila, el capătă de chilă, 70lei, la care se mai 
adaogă 8 lei valoarea paelor : în total'78 lei. In schimb 
el dă 20 lei şi 32 lei adică 82 lei. Și rămâne dar, 

"după ce toate muncile lui sunt plătite, un beneficiu 
de 26 lei, pe când*proprietarul nu capătă pe pogonul 
său de cât 20 lei. Imbolâit de speranţa acestui câştig, 
țăranul îşi face muncile cu muncitori plătiţi de dân- 
sul şi-câştigă 26 lei de pogon nu ca proprietar, nici 
ca muncitor, ci ca simplu intermediar. 

Dacă ar fi adevărat că ţăranul munceşte în pagubă 
el ar lua poate pământ pentru a-şi asigura strictul 
necesar vieţei, dar nu ar merge până acolo ca să 
facă o speculă care s'ar traduce prin o pagubă netă 
la fie-care pogon. 

Rar mai vreţi o dovadă? E sporirea culturei în 
regie. Inchipuiţi-vă că proprietarul muncind cu în-" 
voeli agricole ar achita munca pe un preţ depre- 
ciat, de pildă pe 3 lei pogonul de arătură, ori pe 6 
lei pogonul de seceră, pe când cu vitele sale, care îl 
costă tot aşa de scump ca pe ţăran, ar face arătura 
pe 5 lei și pogonul de seceră pe 10 lei. | 

Care ar fi atunei nebunul care ar mai face cultură 
în regie ? Ei bine, ce vedeţi astăzi? Cultura în re-



gie întinzându-se atât de mult, în cât vaţi gânâit 
un moment ca prin lege să se asigure că o parte 
din fie-care moşie trebue obiigatoriu afectată cul- 
turei fărănesti. | 

Dar un argument hotărâtor înaceastă privinţă e fe- 
nomenul emigrărei şi imigrărei. Noi suntem una din 
rarele ţări cari nau emigraţiune şi nu numai emi- 
graţiune externă, dar nici măcar emigraţiune in- 
ternă spre otaşe, care, până la oare care punct, ar 
fi un fenomen fericit pentru că întreaga noastră viaţă: 
„economică sar sprijini numai pe munca naţională. 
De aceea, d-lor, atunci când ţăranul sar duce la 
oraşe... | 

D. Alezandu Săulescu.— Emigrează peste Dunăre. 
O voce.—Când nu mai poate munci, emigrează pe 

cealaltă lume. . | 
D. N. Filipescu. — Nimeni, cred, nu, poate afirma 

că este un factor apreciabil, şi care meriţă a fi luat 
în seamă acea, emigrare peste Dunăre a, câtor-va fa.-' 
milii ce se pot număra pe degete. N'avem zic, nici - 
măcar emigraţiunea spre târguri care ar împie- 
dica desnaţionalizarea oraşelor noastre, unde, din 
potrivă, vin imigranţi din toate ţările vecine, alergând 
după câştiguri pe care ie dispreţuesc ţăranii noştrii, 

D. Alezandru Săulescu.— Un om inferior nu vine 
la oraşe. La oraşe nu merg de cit oamenii cari au 
o pregătire. | 

D. Nicolae Pilipescu.— ste o absolută eroare că. 
în oraşe nu găsesc de lucru de cât acei cari au 0: 
instrucţiune profesională. In oraşe omul de treapta 
cea mai de jos poate găsi de lucru în fabrici, ca 
salahor ; el se poate angaja ca servitor, ca rindaş, 
situaţiuni învidiate de Românii din Ungaria, cari pă- 
răsesc_ gospodăriile lor prospere spre a strânge aci 
un capital, care nu e de disprețuit, din salariile ce 
găsesc la noi. 

D-lor, toate ereziile pe cari adversarii noştri le. 
susțin răsar dintr'o altă greşală, acea.că legea ofertii 
şi a cererei nu ar fi funcţionând la noi. 

D-lor din două lucruri una: Ori partidul liberat 
are o altă economie politică care n'a fost încă con- 
sfinţită de ştiinţa europeană, ori România este o 
insulă care scapă legilor economice sub cari trăese 
fările din cele cinci continente. 
Permiteţi-mi să înclin spre prima ipoteză. 
legea concurenţii funcţionează la noi ca Și aiurea.
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Ştiţi că am făcut câte-va rezerve numnăi pentru 
câte-va cazuri speciale. 
Dar daţi-mi voe să sprijin afirmaţiunea mea pe 0 

singură pildă. In iudeţul |ifovy avem învoelile - cele . 
mai urcate. „- 

Ei bine, acelor ce pretind că proprietarul rural 

deţine un monopol fiind că alături de agricultură nu 

avem şi industrie, le răspund cu situaţia din jude- 
tal lifov. 

Nici peste o sută de ani, România nu va fi în- 
dustrială ca judeţul Ilfov. 

Aci, toţi cei cari nu se pot învoi la muncea câm- 
pului, au ocasiuni de muncă în fabrici ori, ca să nu 
mai pomeniţi de aptitudini profesionale, în funcţiile 
de salahori la căile ferate, ori ca sergenţii de oraș, 
ori de muncitori ia primărie. Ceva mai mult, 
Capitala poate da de lucru tuturor sătenilor din 
ilfov cari nu vor să se învoească în agricultură. 
Câţi oameui nu pot trăi numai din transporturiie 
de lemne şi de furage pentru Bucureşti ? 

"Bi bine, mai puteţi susţine că, în aşa condițiuni, 
legea otertei şi cererei nu funcţionează ?, De sigur nu. 

Totuşi învoelile cele mai grele din toată ţara sunt 
cele din Ilfov, cu toate că ocaziunile de muneă nu 
“Vpsesc. - 

__ Dior v'am arătat care «e. situaţia actuală a învoe- 
jelor noastre. V'am arătat cusururile lor ca şi leacu- 

, rile posibile. V'am demonstrat cred, şi exagerarea 
sriticelor ce să ridică în contra lor. 

Inaicându-vă îndreptările ce să pot aduce “stării 
aGtuale, am osândit tot odată speranțele vane ce 
puneţi în mijlocul brutal ce propuneţi spre a în- 
âuri salariile, prin sistemul unui minimum de sa- 
jariu şi unui maximum de dijmă şi de arendă a 
pământului. 

Dar, mai întâi, permiteţi-mhi să vă întreb: Aveţi 
dreptul să faceţi cea-cea propuneţi ? D-nu Orleanu 

zicea : da; pentru că renta pământului, renta în sen- 
sul ştiinţific al cuvântului, renta care reprezintă un 

dar al naturei, iar nu numai rodul muncii, nu tre- 
hue să aparţină proprietarului, ci societăţei. 

Această teorie e baza tuturor sistemelor socialiste. 
Dar această obiecţiune nu e, o recunosc, un argu- 
men$ suficient. Vreau dar să vă dovedesc, că ceeace 

propuneţi, este absolut nedrept.Când cumpără cineva 
an pământ a cărui valoare va spori, să nu credeţi 

că el n'a plătit, alături de valoarea lui actuală şi
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perspectivele de sporire a valorii, perspective calcu- late după inteligența și chibzuinţa lui, și cu tot riscul de a se ruină, dacă a prețuit prea scump plus-va- Juta probabilă a imobilului cumpărat. 
Dar d-lor, dacă voiţi să răpiți proprietarului tot ce este beneficiu întâmplător, datorit împrejurărilor fortuite sau progresuiui general, atunci inauguraţi o școală care răstoarnă toate fundamentele pe cari sunt aşezate societăţile civilizate. Atunci iptrăm într'o altă fază a vieţei noastre politice, mergem d'a dreptul la socialism. Spuneţi-o frane și aveţi curajul de a vă aplica principiile în întregime. Ştiţi că niăceri feno- menul rentei nu se manifestă raai puternic decât la oraşe, unde aglomeraţiunile tot mai mari de popu- laţie transformă locul de arătură în terenuri de con- „strucţiune, cari din cauza, lucrărilor de edilitate ca-: pătă uneori sporuri de valoare fantastice. Veţi lua proprietarului de casă sporul de valoare pe care l-a căpătat din cauza progresului general ? Dar dacă o veţi face să ştiţi că statul, care răpește toate şansele de câştig, e tot odată daţor să despăgubească pe pro- prietar și de sorții de pierdere în împrejurările rele şi calamitoase. In unele țări a scăzut valoarea pro- prietăţii. rurale. Aiurea a scăzut valoaăea proprie-. tății urbane. De pildă, în- București. renta a sporiţ. Răpiţi-o, dar daţi atuncea Iașului valoarea imo- bilelor depreciate. - : o Sunt proprietari cari au cumpărat scump hectarul de vie care a fost izbit de filoxeră. Declaraţi că Statul | va despăgubi pe acești proprietari. ' Voiţi să răpiți toate câştigurile pretinse nelegitiime, izbind, prin aceasta, spiritul de prevedere şi de chib- zuială ; întindeţi-vă atunci sistemul la toate sterele - activităţii economice. 
Aţi venit şi aţi azmulţit toate pasiunile rele, aţi dat drumul tuturor sentimentelor de ură şi de invidie în contra proprietarilor. De ce desintereșarea şi ge- nerozitatea d-voastră, amuţesc atunci faţă de alte beneficii mult mai puţin legitime ? 

şi vrea să văd aceiaşi revoltă din partea d-voa- stră faţă, de pildă, de beneficiile Băncei Naţionale. In două-zeci și şapte de ani sa înşăptit capitalul "acţionarilor Băncei Naţionale, Prin muncă au rea- lizat acești acţionari, acele beneficii? Nu, ci prin ex- ploatarea privilegiului Statului d'a emite hârtie. Aci Statul e în drept să stabilească un maximum de ba- neficii. Şi d-voastră cari faceţi paradă de dezintere-
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sare, sunteţi autorii și ocrotitorii acestor beneficii. 

Şi tot d-voastră propuneţi să se confisce renta 

pământului ? 
D-lor, sistemul ce ni-l oferiţi, există ca bază a tu- 

tuxror sistemelor socialiste, dar, ca aplicaţiune, el nu 

are fiinţă decât în Turcia şi în câteva. provincii ma- 

hometane, unde impozitul variabil lasă proprieta- 

rului numai preţul care reprezintă costul de pro- 

ducţiune, plus un mic câștig. Ă 

Aceasta este poate prosperitatea cu care voiţi să 

ademeniţi ţara aceasta. . ! 
D-lor, după ce am discutat legitimitatea sistemului, 

vreau să cercetez eficacitatea lui... | 

Sistemul d-voastră va fi eludat în toate privin- 

ţele, pentru că consfinţiţi nedreptatea şi fiindcă nu 

puteţi stabili decât norme arbitrare. 

De pildă, vreţi să stabiliți preţul pământului pe 

regiuni ? Vroiţi să stabiliți mai multă dreptate prin 
A 

nechibzuinţa autorilor legei sau a câtorva comisiuni . 

regionale, substituită experienţei miilor de oameni 

cari în fiecare contract ştiu să drămuiască miile de 

împrejurări cari conlucrează la stabilirea prețurilor ? 

Ei, bine, vă vestesc că în loc de mai multă drep- 

tate, veţi ajunge la arbitrar. Mai întâi cum veţi sta- 

bili preţuri pe regiuni ? | 

Ca. să fiu mai bine înţeles, voiu lua un exemplu. 

Cum veţi stabili preţurile regionale în judeţul Ilfov ? 

Până la 20 de kilometri de Bucureşti, pământu- 

rile de o fertilitate egală, beneficiază de o plus-va- 

Jută prin acea că chiar sub-produsele agriculturei 

au o valoare pe care nu 0 au mai departe. Din a- 

ceastă regiune se pot transporta şi desface paele în 

Bucureşti. Şi această primă scade din kilometru în 

kilometru din cauza greutăţei transportului, sau se 

schimbă de ai o şosea în loc de un drum desfundat. 

In regiunea Oltenijei, chila de grâu se vinde cu 7 

lel mai scump din cauza ieftinătăţei transportului 

pe apă. Această primă, scăzârid din kilometru în ki- 

lometru, dispare dincolo de al patru-zecilea kilo- 

metru. 
La porţile Bucureştilor aveţi locuri de păşune în 

albia Dâmboviţei, cari se arendează cu 60 pănă la 

70 de lei pogonul, pentru păşunatul vacilor, căci lap- 

tele se poate transporta în Bucureşti, unde se vinde 

pe 40 de bani litrul. 
Dar chiar pe aceeaşi moşie aveţi pământul a că- 

ror valoare variază dela simplu la triplu.
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DE 

Aveţi pimâaturi de luncă sau de grădinărie cari se arendează cu 70 de lei pogonul, pe câna la câţiva pași mai departe, pe deal, pământul preţueşte abia 20 de iei pâgonul, 
Și această deosebire se adaugă la infinitele va- rietăți de prețuri rezultând din fertilitatea solului şi din desimea Populaţiei. 
Aceste nedreptăţi vă duc da un arbitrar care va ace imposibilă aplicarea legei d-y astră. De aceia vă ziceam că legile 4-Voastră vor fi, în toate privințele, eludate. | Vă voi dovedi aceasta. Puteţi cel mult prețui în- tinderea pământului sau durata muncei, dar nu şi calitatea, lor. 

- | Dăr nici măcar întinderea, pământului sau durata muncii nu o puteţi stabili. Vreţi un minimum de salariu pe ziua de lucru, Dar de câte ore va fi ziua de lucru ? N'o spuneţi Şi n'o puteţi Spune în industria agricolă. | tunci minimul de salariu se va eluda. Când acest mihimum va fi nedrept, el va eluda mărirea: zilei de lucru. Sau se va lua obiceiul d6 a se plăti munca 

„Când d-voastră veţi vroi să impuneţi preţui ne- drept de 7 lei, legea d-voastră va f eludată. In loc de o arătură superficială de 12 centimetri, se va 
tura a două pogoane. Ii loc de o boronitură obici. nuită se va pretinde ca prin boroană pământul să fie preiăcut în cenuşa. Intre tăvălugitul ordi- nar şi cel cu tăvălugul Kroskil, se va recur e la 

sa împedicată poate A înlocuită Cu secera, La se transporturile uşurate azi Prin: mutare treerat pot fi îngreunate prin transpor Iată atâtea înlesniri pentru ca lege se impue în pizma legei d-voastră.
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De altmințeri, toată legea D-voastră se va eluda 

şi să nu credeţi că critic, prin aceasta, alcătuirea 
jegei. Nu aţi dat probă de nedibăcie ci aţi abordat 
o problemă insolubilă. - | ES 

Vă voi arăta cum se poate călca legea întreagă. 
O veţi modifica ? Se va găsi alt mijloc de eiudare. 

* Legea, de tocmeli agricole priveşte învoeile pri- 
vitoare la mai puţin de 20 hectare. Aşa fiind, în loc 

da contracta cu 4 ţărani cari iau câte 5 hectare se 

va contracta cu câte cinci ţărani constituiți în ob- 

ştii şi învoiala fiind privitoare la 25 hectare, legea 
4ocmelilor agricole nu va mai fi aplicabilă. | 
"Aţi voit să împiedicaţi dijma la tarla. .Nu veţi 
reuşi. Vă voi arăta îndată mijlocul dea eluua legea. 
in loc să se zică ţăranului: „lţi dau un pogon şi 
în echimb ai să-mi munceşti un alt pogon“ îi se 
va zice: „lţi dau un pogon. In schimb ai să-mi plă- 
teşti 20 lei. Dar pe un alt pogon îmi vei face, în vir- 
tutea unui alt contract; munci de 20 de lei, în so- 
coteala celorlalţi 20 lei ce-mi datorezi“. Astfe! pro- 
prietarii îşi vor bate joc de legea D-voastră. - 
D. C. Cernescu. Nu au să-şi bată joc de lege, dacă 
ar face aşa. Nu de lege. 

D. Dicolae Filipescu. D-le Cernescu, eu vă pot. 
arăta un contract de învoeli în dijmă la tarla, în- 

cheiat astă toamuă la 1 Octombrie. Ei bine îndată 
ce a apărut legea, s'a anulat contractul şi îi sau 
substituit alte două contracte, în ziua de 15 Oc- 
tombrie. Prin cel dintâi contract se arendează pă- 
mânt la ţărani. Prin cel de al doilea se obligă ţă- 

vanii a face munci în socoteala pogoanelor arendate. 

Cele două date de 1 şi 15 Octombrie ale contrăc- 
telor vă dovedesc că s'a urmărit eludarea legii. 

Nu este aşa d-le Cernescu? . 
-D. C. 'Cernescă. Evident. Dar vreau să. zic că 
daca o eluda legea, n'au să-şi bată joc de lege; au 
să-şi bată joc de ei. (Aplauze). | 

D. N. Filipescu. Atunci d-le Cernescu, permiteţi-mi 

să vă spun, fără a arunca ca d-voastră un blam atât 
de aspru asupra autorului acestor contracte, că cel 

ce a încheiat aceste învoeli succesive este însuși d. 

ministru de interne. : 

Contractele în chestiune, sunt cele dela moşia Ze- 

lişteanca Astfel autorul legei a învăţat pe toți pro- 

prietarii cum să eludeze propria sa lege. (aritate). 

Domnilor, nu vă miraţi că asemenea legi se elu- 

dează; căci este imposibil ca să se respecte aseme- 
“
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nea legi. Credeţi că d-voastră Sunteţi inovatori în această privinţă ? Credeţi că nu sa încercat în lu. mea aceasta să se substitue voinței oamenilor, voinţa legiuitorului ? Da, d-lor, s'au făcuţ aseme- vea încercări şi nici odată n'au produs nici un e- fect. In timpul Revoluţiunei franceze, în numele Salutului public, s'a căutaţ în folosul celor săraci, a să stabili un maximum al” preţului obiectelor da consumaţiune. Se stabilise regiuni ca și la noi. Re- glementarea pe regiuni fiind fatal arbitrară, s'a în- tâmplat că pe când se îngrămădea într'o parte pro- ductele, într'alţă regiune, unde preţurile erau ne- drepte, productele se ascundeau sub pământ. Franța a cunoscut pe acea vreme foametea. Atunci s'a, pă- răsit sistemul regional. S'a promulgat un tarif ge- neral al maximului pentru toată Franţa. Tarifui a- cela, migălos reglementat, coprindea 3 volume mari și ca sancţiune erea, pedeapsa cu moarte. Credeţi că totuşi s'a aplicat ? Nu s'a aplicat. d-lor, şi nu sa aplicat pentru că nu se pot nesocoti legiie eco- nomice. Puteţi râde d-voastră de aceste legi. As- cultaţi însă apologia legii economice făcuţă de o Cameră, pentru care, desigur, aveţi o mare admi- “rațiune : Convenţiunea franceză. La 2 Nivose, anul UI, în timpul Teroarei să face următoarea pPropu- nere : a : 
„Să se restabilească bazele economiei politice a oricăr. i popor.“ Biata economie politică pentru care nu aveți de cât zâmbete de ironie, era reclamată de: către Iacobini ! 

| „Spre a ajunge la libertate, a fost nevoe să se dea evoluţiunei un fel de dictatură asupra regulelor ordinare, dar dacă Vrem să ajungem repede la pros- peritatea naţională, e nevoe să ne întoarcem la prin- cipii: Societatea ca şi natura nu trăeşte de cât din legi constante, totul e desordine când ele se în- frâng“. 
Tec A Nivose, anul al III-lea, s'a : desființat legea maximului prin această proclamaţiune : 

„X'rancezi ! ” 

r ea se îm- e forme ; ea întâlnea mii de
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obstacole. Ea să ocolea neîncetat sau nu smulgea 

de cât priu mijloace vioiente şi odioase resursele 

precare ale poporului ce repede ajunse a slei“. 

„Aceasta e legea dezastruoasă care ne-a nimicit“. 

Sunt oameni, d-lor. cari au studiat, mecanisniul 

legilor naturale şi influenţa asupra lor a legilor po- 

litice. Vă recomand cu tot dinadinsul opera Vicon- 

telui d'Avenel, care a cercetat valoarea pământului 

şi a salariilor precum şi fluctuaţiunile lor timp de 

6 secole. EI constată neputința absolută a legilor 

politice faţa de legile economice constante. Timp 

de un secol, de pildă, scade populaţiunea Franţei. 

In acelaş timp se urcă salariile. In cursul unui alt 

secol se urcă populaţiunea Franţei. Atunci scad sa- 

salariile. 
Ca concluziune a acestei cercetări, vicontele d'A- 

venel zice: „Se va. rostogoli lurnea de mai multe ori 

înainte d'a ajunge ca să fie atâta lumină la ntiază-zi 

ca la miază-aoapta şi ca munca să fie ieftină acolo 

unde e rară“. 
Singura abatere dela acele regule generale, care 

rezultă din aceste cercetări, este că în secolul al 

XIX-a popuistiunea a putut să sporească şi în. ace- 

lași timp să sporească şi salariile și bunul trai, - 

muliumită progreselor științei 

„Aceste progrese au permis să se producă bogății 

mai mari, cari revărsându-se asupra tuturor fac- 

torilor producţiunii, au ridicat salariile de şi popu- 

laţia a crescut. - 
În aceste progrese să ne punem toate speranţele ; 

- să le favorizăm în toate felurile prin o ageră inter- 

venţie a Statului. Să dăm muncitorului o educaţie 

profesională mai luminată, căci de productivitatea 

muncei atârnă salariile - 

Tot odată prin o acţiune lungă şi stăruitoare să 

deprinâem pe ţăranii noştri cu exigenţe mai mar! ŞI 

cu un trai mai bun Exigenţele unui trai mai îm- 

, belşugat vor trage după ele şi exigențe mai mari 

în răsplata muncii. 7 

Azi ţăranul, mărginit la foarte puţine nevoi, re- 

nunţă la atâtea ocaziuni de muncă şi de câştig de 

îndată ce şi-a satisfăcut acele nevoi 

Avem nenumărate ocaziuni de muncă bine răsplă- 

tită, de cari ţăranul nu se folosește pentru. că nu 

simte destule nevoi. , 

"De câte ori n'am văzut în Moldova ţărani solici -
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iaţi da munci și refuzână prețuri mari de indată ce 
sunt siguri că au păpuşoiul de care au nevoe. 

Permiteţi mi să vă citez ca documentare un raport 
al d-iui Nicu Albu, care era prefectul d-aroastră pe timpul răscoalelor, în judeţul Neamţu. Extrag urmă- toarele din acest foarte interesant raport pe care d. Alb a bine-voit să mi-l camunice : 

„ludetul Neamţu îşi sprijină viaţa economică nu numai pe producţia agricolă dar şi pe cea indus- 
trială. Exploatarea lemnului este însemnaţă în acest judet şi ea dă naştere la o sumă de ramuri de muncă cari veşnic reclamă braţe de lucru, Ast-tel! mijloacele de traiu prin muncă sunt îndestulătoare “în acest judeţ; cei nevcupaţi cu agricultura pot fi întrebuinţaţi la industrie şi de lucrători este nevoe permanentă. Cu toate acestea, cu toată prisosința mMijloace'or de ex.stenţă, răscoale am avut da înă-. buşit şi în acest judet. Faptui e caracteristic şi o parte din vină să răsfrânge asupra săteanului nostru, „Cu tot avântul industrial al judeţului, cu toate. „exploatările ae păduri, cu toate fabricele, țăranul nosru rămân» absolul străin deţacest isvor de înslărire Deniru dânsul. ocol. șie munca industrială, fuge de dânsa, măcar că un lucrător e plătit cu 2, 2 şi 4 lei pe zi. Așa că zeci d mii de străini formează majori- tatea lucrătorilor. 

| Să nu credeţi că țăranul nu să deaii la această muncă, din lipsă de pre 'ătire. El muncaşte în a- „ceste industrii, dar în mod intermitent. Când a mun- cit câteva săptămâni și când salari 'sigurat micile sale nevoi, el nu se 
lucru. 

Acelaşi lucru să poate constata în regiunea petro- liferă din Pratrova. Acolo se plăteşte 30 lei pe săp- tămână unui muncitor cu pa:mele. Ei bine o per- soană care are exploataţiuni petrolifere mi-a spus 
ân nu munceşte mai mult de cât 100 de zile pe an. Şi observați că este vorba aci de o industrie de vară şi de iarnă. Puteţi vedea din aceste pilde cănu e destul o spo- rire artificială a salariilor, presupunând că aţi putea produce prin lege acea sporire, cea ce eu tăgăduesc. —Șed nţa se suspendă, 

La redeschidere. 
D-l Preş dinte d. Filipescu are cuvântul. D- N. Filipescu. D-lor, d-l Ministru de interne mi-a “cerut să vă dau unele lămuriri, D-sa nu înţelege să 

%   

ile mari îiaua- . 
mai intoarce la |
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_ suprime cu totul dijmala turla ; cea ce vroeşte este 
ca să se evalueze în bani, pe de o parte pâmântui, 
pe de altă parte munca. 

Aşa am înţeles şi eu legea, şi prin urmare d. Mi- 
nistru de interne şi-a putut alcătui acele două con- 
tracte de care v'am vorbit pe temiul textului de lege. 
Nam spus. contrariul, numai ţin să constat că a- 
cest sistem nu realizează de loc dijma în natură, 
care ni s'a lăudat atât de mult şi pentru care măr- 
turisesc că am o preferinţă hotărâtă. 

Vă rog cu acest prilej, că oricând voiu cita un 
contract "agricol să nu vedeţi din parte-mi o dorinţă 
da pasiona discuţiunile cu cestiuni personale. Ci- 
tarea unor contracte agricole e adesea o necesitate 
pentru discuţiune. Invinuesc chiar.pe d. ministru de 
interne, pentru că, din consideraţiuni poate de curte- 
nie nu a lăsat ca, în stațisticile de învoeli, să se 
treacă numele comunelor şi ale proprietarilor. - 

Bu îl rog, îl invit ca să renunţe la anonimat și să 
dea toate pe faţă. Intru cât ne priveşte, noi n'avem 
nimic de ascuns. 
Îmi reiau acum firu. argumentaţiunei. | 
Vreau mai întâi, să vă tac o plăcere şi anume, să 

presupun că legea d-voastră ar putea fi efectivă apli- 
cată. Voiu cerceta consecințele aplicării proectului 
de lege al tocrielilor agricole şi vă voiu spune, de 
mai nainte, că concluzia la care voiu ajunge este 
că, aplicarea, ucestei legi—presupuind că er fi posi- 
bilă—ar fi o nenorocire pentru ţărâhi. 

Mai întâi trebue lămurit că limitele de maximum 
şi de minimum nu constituesc în adevăr un maxi- 
'muwm,. Proiectul stabileşte însuşi preţurile muncii şi 
ale pământului. Maximul şi minimul stabilind, cu 
toată autoritatea oficială a Statului, limita benefi- 
ciilor iegitime, va fi o tendinţă firească ca proprie-> 
tarii cari sunt mai prejos de acele limite, să se apro- 
pie de marginele acelea. - 
Dovadă că este aşa, este ce însăşi proiectul dv. 

de lege s'a resimţit de această tendinţă firească, în 
cât la stabilirea preţului de păşune să zice la art. 13: 
_-Preţurile pe cap de vită şi numărul vitelor la ht. 
vo: “acele fixate de comisiuuea regională“. 

Prin urmare nu. se statorniceşte un maximum, ci 
însuşi preţul muncii şi al pământului 

Ei bine, pretind că munca aceasta tarifată, care 
ca orice muncă tarifată e un fel de muncă servilă,
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va fi o muncă mai puţin productivă, şi drept ur- 
"mare mai puţin răsplătită. 

Să iau drepi piidă, minimul de salariu: Veţi sta- bili de sigur acest minimum destul de jos ca să nu 
scoateţi din viaţa economică pe acei muncitori in- feriori cari n'au căutare decât pe preţuri scăzute. —Bi bine acel minimum va privi şi pe muncitorul cel măi harnic. Ştiţi că sunt deosebiri foarte mari de hărnicie printre muncitori. Este o imensă deosebire între ţigani, de pildă, și harnicii cosaşi din Argeşor 
şi din Muscel; aceștia fiind adesea plătiţi de 2, de 8 
ori mai mult. 
Nu vă temeţi, d-lor, cau să fie categorii întregi de țărani cari, prin îndemnul dea, munci cât mai puţin, să se puie la adăpostul acelui Minimum, mul- tumindu-se cu un salariu mai mic, dar dând în schimb muncă și mai puţină. 
Aceiaşi egalizare nedreaptă o constat înceace pri- veşte pământul. In “toate legislaţiunile străine se prevăd dispoziţiuni menite a păstra ori a spori fer. tilitatea, solului. Această preocupare a dictat legile cari . statornicesc arenzile pe termene lungi, ori impun o despăgubire către arendaş - pentru îmbu- nătățirile făcute moşiei. 
Reforma d-voastră e singura pe care o cunosc în Huropa care să inspiră din un principiu contrar. Trataţi deopotrivă pământul bun sau pământul prost, pământul ferţi! sau pământul secătuit. Și observați că, în afară de nedreptatea in sine, daţi un îndemna primejdios. - - 
Feriilitatea solului nu e nu 

acea â omului. E 
Cunosc proș'rietari cari își îmbunătățesc pământul şi-l amendează cu gunoire.: De pildă d. Bragadiru în ilfov, 6. Al. Cantacuzino-Paşcani în Botoşani, d. Dobrovici, inspectorul d-voastră administrativ, a- cesta având o fabrică de spirt, și atâtea alţii au in- trodus gunoirea Şi-şi închiriază fireşte locurile mai scump. Dar fără a ajunge la gunoire, căci gunoirea nu se poate face pe suprafeţe îatinse, sunţ atâtea mijloace culturale mai uşoare cari - îmbunătățesc pământul prin asolemente inteligente ori prin cultivarea plantelor ameliorante. Pe viitor. nu se va mai găsi un nebun care să mai facă operaţiuni de felul acesta, când pământul îmbunătăţit va căpăta o răs- plată de o potrivă ca şi pământul cel mai prost din regiune. Dar nu numai proprietarul, dar nici ță- 

at la o cultură mai bună. O re- 

ai opera naturii ci şi
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coltă abundentă a proprietarului va fi privită de ţă- 
ran ca o adevărată nenorocire. 

In adevăr preţul pământului se stabileşte prin lege 
după media producţiunii celom5 ani din urmă. Dacă, 
în aceşti 5 ani, va fi un an excepţional, cu 2 kile la 
pogon, imediat media preţului pământului se va 
urca. Țăranul se va simţi nenorocit şi nu va scăpa - 
de asemenea neajunsuri de cât prin o muncă câţ 
mai proastă. , 

D-lor, dv care tot vorbiţi în numele progresului, 
d-voastră care aveţi mereu pe buze porecla de reac- 
jionar, vă legaţi numele de reforma cu adevărat cea 
mai reacționară pe care o cunosc. 

Dar câte alte neajunsuri nu răsar pentru ţărani 
din acest proect de lege? De pildă oprirea brutală a 
dijmei la tarlă.... Dar mai bine să trec peste această 
cestiune. Astăzi știu că nu mai rămâne nimic din 
din marea cestiune a, dijmei la tarlă. 
Un alt efect al legei va fi sporirea culturei în re- 

gie- și a, culturei în regie cu cât mai puţină mână 
de operă. 

Tariful“ învoelelor neconvenină proprietarului, e! 
va recurge cât mai mult la cultura directă în regie 

şi regia va înlătura cât mai mult munca omuhuii, 
indată ce preţul muncei nu va fi acela stabilit de 
legile economice, pe cari vroiţi să le înlăturați. 

Poţi tarifa munca omului nu însă şi aceia a vi- 
„telor. Indată ce preţul muncilor cu vitele va fi mai 
mare de cât preţul vitelor şi al întreţinerii lor pro- 
prietarul va substitui munca vitelor sale muncii cu 

"vitele sătenilor. Cât pentru munca omului ea să va 
- reduce şi să poate reduce foarte mult. Mai întâi, să 
va scoate din cultură cerealele cari cer mai multă 
muncă cu palmele. Aşa, vă prezic că, de pildă în 
Moldova, veţi vedea foarte curând -micşorându-se 
cultura porumbului, care să va înlocui cu linte or 

"cu mazăre pentru cari e nevoe de mult mai puţină 
muncă. Apoi să va recurge tot mai mult la maşine 
căci, presupui că nu veţi ajunge la erezia de a opri 
și folosinţa maşinilor” 

Știți d-lor, cum, astăzi cu preţurile existente, deja 
să întinde cât mai mult întrebuințarea maşinelor. 
Ce va fi mâine, când veţi încerca să schimbaţi pre- 
țurile muncilor ? | 

Azi secera cu maşina lasă deja adesea un mie 
câștig proprietarului față de secera cu mâna. Mai 
daţi o primă cât de mică inaşinilor prin scum-



  

pirea tnuncii și veți vedeau îninultivea secerătorilor 
mecanice, | 

Deja se întrebuințează, pe O oare-care scară, plu- 
gurile cu abur. Dar iată că automobilul începe a 
intra în practica agricolă, fără să ceară capital atât 
de mare ca piugul cu abur. | 

Deja sunt pluguri-automobile şi aceleaşi automo- 
bile cari ară fac şi transporturi. 

Hi bine, gândiţi-vă la urmările acestei situaţiuni : 
Cultura în regie întinzându-se ; cerealele cari cer 
mai multă muncă reducându se ; arătura, seceratul, 
transporturile putându-se face cu mașinele, şi fă- 
eându-se în realițate de îndată ce veţi aduce o per- tarbaţie a preţurilor muncii. 

Presupuneţi un ţăran făcându-şi o ofertă de muncă 
căruia proprietarul îi va răspunde : - 

— Nu pot primi, căci munca e prea scumpă, după 
tarifui regional. : 

— Dar, va zice ţăranul, mă mulțumesc. pe preţ . 
mai mic. 

— Aceasta nu se poate, va fi răspunsul. pentru că legea mă cpreşte. | 
fiți siguri că acel ţăran va, blestema legea D-v., 

ia proprietarii jieniii şi “maltrataţi de D-voastră nu vor avea nici un interes să facă această iege ponu- 
ară, ei cari vor dori abrogarea ei. 
Am dar convingerea că această lege va stârni a- dânci nemulțumiri atât printre ţărani cât şi printre proprietari. - 
Toate aceste neajunsuri se vor traduce 

revea mea prin mari: «uferin 
iei generale şi prin o adân 
se va aplica, în realitate. 
Maximum de'dijmă, Și minimum de salarii, însem- nează minimum de muncă Şi maximum. de mizerie. Dar legea fiind inaplicabilă ceea-ce daţi ţăranilor, cu adevărat, nu e de cât o proclamaţiune de prin- cipii, dar de principii primejdioase, cu urmări foarte grele. 
Permiteţi-mi, aducându-vă aminte puternicul cu- vânt al lui Guizot, să vă spui cănu daţi acestei țări . de cât „chimere peste ruine“. (Apiause). - Aceasta lege de mizerie, care proclamă prin- cipii primejdionse Şi deşteaptă Speranţe chimerice, Va semăna și mai adânc discordia, între păturile 

după pă- 
țe, prin o scădere a avu- 
că mizerie, dacă legea 

sociale. 
- mp 1 _ U . a. Prin această lege se consfințește principiul că Sta-
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tul se poate amesteca acolo unde ei. nu are nici un 
roi, că Statul poate face ceea ce nu depinde de dân- 
aul, ceea ce nu se face în nici o tară și că înrâuri- 

- vea lui poate revărsa binefaceri iluzorii cari nu se 
pot tvaduce decât prin desamăgiri. 

__ Răspund aci în treacăt d lui Orleanu, care vroia 
să justifice intervenţia Statuluii în stabilirea sala- 
xiilor, cu pilda Irlandei. N ” 

in Irlanda nu este lege de maximum. ste însă 
o intervenţiune a Statului care se manifestă sub 
forma unui tribunal care poate anula contractele de 

-.arendare exagerate. Rezultatele acestui sistem sunt 
departe de a fi îmbucurătoare. Recunosc însă că îm- 
prejurări cu totul excepţionale îndreptățesc acel 
sistem în Irlanda. D. Orleanu, avea aerul că ne 

„face o graţie comparând pe ţăranul nostru cu cel 
irlandez. li voiu răspunde că ţăranul din Irlanda 
poate fi mai civilizat decât al nostru, dar că con- 
dițiunile în cari el se află sunt incomparabil mai 
rele ca cele în cari trăeşte țărănimea noastră. 
_in Irlanda, ţăranul n'are nici pământ, nici casă. 
țăranul trăeşte în ferma ce a luat-o cu arendă. In 
caz de reziliere a contractului, landiordui expul- 
zează pe ţăran de pe moşie şi din casă, lăsându-l ră- 
tăcitor. Dar ceeace e mult mai important e că în 
“irlanda, ţăranul revendică pământul în numele drep- 
urilor istorice nimicite prin cucerire. In Irlanda, 
situaţia se poate asemăna, dar chiar în această pri- 
vinţă foarte de departe, cu cea (dela noi dinainte de 
împroprietărirea dela 1864. 
La noi se face contrariul, când se caută a se sta- 

„.bili servituţi pe o proprietate devenită deplină toc- 
mai prin înlăturarea servituţilor. La noi, Statul in- 
„tervine acum. pentru a stabili preţurile din contracte 
încheiate între un proprietar absolut şi un ţăran 
care şi-a căpătat toate drepturile şi care în cele mai 
multe cazuri e şi el proprietar. Consecința va fi că 
toate neînțelegerile cari azi se risipesc prin miile şi 
miile e afaceri particulare ce se închee vor îl re- 
zolvite de nişte organe ale Statului. Apoi Statul de- 
clarându-se competent în asemenea materie va fi 
constant solicitat de fiecare din cele două părţi spre 
a-si modifica când organele, când dreptul de inter- 
vențiune. Azi se alcătuesc unele comisiuni, mâine se 
va cere o altă alcătuire a aceloraşi comisiuni. Astăzi 

stabiliţi un maximum, mâine se va cere un alt ma-
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ximum, Acest spectacol ni se va da mai ales la a- 
degerile colegiului al III. Când maximul vu fi de 
una şi una, se va cere ca să fie din trei una. apoi. 
din cinci una şi pe urmă din zece una. | 
“Aceste solicitări se vor adresa Statului şi şiiţi CUBI 

se solicită Statul care se infiuenţează de număr şi * 
„de forţă. Se va lega la o laltă de o parte, mănun- 
chiul muncitorilor şi, pe de altă parte, mănunchiul 
proprietarilor. Şi unii şi alţii vor da asalt Statului 
și în acest asalt vor fi mulţi răniţi şi mulţi tesa- 
măgiţi. Și, ori care ar fi rezultatul, îţi siguri, vor 
rămâne adânci nemulțumiri, pentru că acela de lu 
care s'a luat, va fi nemulțumit fiind-că i sa juat 
prea mult, iar acela căruia i sa dat, fiina-că i sa 
dat prea puţin. 

Guvernul socialist 

D-lor, acestea sunt caracteristicele legii D-voastră. 
Permiteţimi, ca încheiere, să cercetez şi tendinţele: 
ce răsar din întreg programul D voastră legislativ. 
tendinţa: iegilor D-voastră este socialistă. 

D. G. Dragu.—Solidaristă. - 
D: N. Filipescu.—Nu d-le Dragu, socialistă. Şi mi 

dau perfect seamă de cuvântul pe care îl rostesc. 
Nu sunt- din acei ce poreclesc de socialistă ori-ce 
tendință înaintată. | 

De altmintrelea, dacă ar fi nevoe de un contentaa- 
la legile D-voastră, am afla în şedinţa de eri a Ca 
merei. D. Pietraru a susţinut, aci, păreri care nu 
sunt nici liberale nici conservatoare ; sunt părerile 
comune tuturor partidelor burgheze, tuturor parti- 
delor cari nu sunt socialiste. Acest discurs, d. Pie 
traru La rostit în mijlocul întreruperilor D-voastră. 
V'am văzut manifestându-vă antipatia pentru nişte idei cari sunt ideile dominante în toate pariamentele 
din Europa. i 
După d. Pietraru, d. Orl 

tiile cele mai caracteristi 
gia lui Henri Georges, şi 
rentei, ceea ce consţitue 
socialiste. 

Aceste teorii s'au desvoltat, la această tribună în mijlocul aplauzelor majorităţei acestei Camere și în mijlocul tăcerei bancei ministeriale. D. prim-ministru crezuse deu 
să treacă, fără protestare 
d-lui Iorga cari pot să nu fie împărtăşite, fără a fi totuşi subversive. Când e 

eanu a venit să susţie teo- 
e socialiste; a făcut apolo- 
a proclamat nelegitimitatea. 
baza mai tuturor sistemelor
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tină însăși temelia Statului, n'am auzit nici o pro- 
testare de pe banca minişterială; | 

D-lor, aceste teorii ca şi atitudinea guvernului și 
majorităţii Camerii, desvelesc caracteristica potiticei 

guvernului, care e curat socialistă. Guvernul actual 
este un guvern socialist şi procisez: socialist-co- 
Vectivist. (llaritate. Aplauze). 

Da, aim convingerea că dacă d. Bebe. ar fi în ca- 
pul guvernului nostru, el n'ar procede altmintrelea, 
de cât procedează guvernul actual. - 

Ce oare, d-lor, vă închipuiţi că socialiştii, punând 
odată mâna pe putere, ar veni deodată ca să ros- 
togolească lumea şi să aplice fără transiţiune prin- 
cipiile lor ? Poţi capii socialismului cari s'au încercat 
să schițeze societatea viitoare, după concepţia lor 

* gi să arate mijloacele pentru a ajunge la constituirea 
Statului socialist, au indicat şi gradaţiunile prin 

„sari socialismul va izbuti, în cele din urmă să-și 
aplice doctrinele sale. Cei mai intransigenţi socialişti 

- admit transiţiuni. Sunt apoi socialişti din cei mai 
autentici a căror opurtunism le impune momentan 
tempeiaimente necesare. Spre exemplu, în Franţa, 
este grupul Posibiliştilor, cari îşi tracţionează prin- 
cipiile şi ţinta finală spre ale face mai lesne accep- 

__tabile. Aşa erea grupul d-lor Paul Brousse şi Vaii- 
_dant. In unele privinţe. programul D-voastră e mai 
înaintat de căt acela al d-lui Paul Brousse. 
Am auzit membri din majoritate obiectând. „Noi 

suntem partizanii micei proprietăţi: prin urmare de 
îndată ce susţii proprietatea, ai înlăturat ideia socia- 
listă, pentru. că esenţa socialismului este desfiin- 
tarea proprietăţei“. 

Dar. «-lor, sunt mulţi socialişti, cari cer menţi- 
nerea micei proprietăţi, cel puţin momentan. Deo- 
eamdată ei duc_lupta în contra marei proprietăţi . 
pentru u nu-şi înstrăina simpatiile micilor proprie- 
tari, cari, în unele ţări, ca a noastră, sunt foarte nu- 
meroşi. | 

Vă voiu cita aci nu o părere a unui socialist, ci 
resoluţiunile unui congres. D. Vanderwelde, ca ra- 
porter al cestiunei agrare la congresul internaţional 
din Londra, zicea: | 

D. B. Missir. — In ce an? 
D. N Filipescu. — Nu am în minte data. Dar mâine 

vă o voi putea da. . 
D. Ministru-de Justiţie. — la mai multe congrese 

a luat parte d-sa.



D. N. Pilipescu. — lată d-lor, resoluţiunile con- 
gresului internaţional din Londra: A 

Toţi delegaţii sunt partizani ai socializării pămân- 
tului. Dar fiindcă în unele ţări, cum de pildă în 
Franţa şi în Belgia, sunt miilioane de misi propris. 
tari, cari nu vor să lase să se socialiseze pământu- 
rile lor, e nevoe ca faţă de ei să se întrebuinţeze 
altă tactică. (i faut qu'on s'y prenne d'une .anatre . 
facon)i. 
Această rezoluţie, vă dovedeşte că puteţi fi pei- 

fect împăcaţi cu doctrinele socialiste cele mai ot- 
todoxe. | | 

De o cam dată proprietatea mare, până va veni 
rândul proprietăţei mici, trebue isbită de front. Ea 
trebue minată în toate felurile, contestându-i legi- 
timitatea în trecut şi necesitatea ei în prezent. 
De aceea, ne-a fost dat să cetim teoriile istorice 

cele mai uimitoare asupra, legitimaţi: proprietăţii în 
organul oficios al partidului liberal, unde fostul şei 
al socialiștilor români, revindica pentru d-sa o parte 
din teoriile d-lui Radu Rossetti. Sure a tăgădui legi- 
timitatea proprietăţei d. Nădejde a susţinut; o sumă: 
de teorii istoriceşte neexacte. Aşa de pildă, proprie- 
tatea n'ar fi avut în. trecut de câţ un caracter precar. 
Domnitorul păstrând domeniul eminenţ Şi propria-: 
tarul n'ar îi fos de cât un fel de hancţionar, un 
cnej ce primea ca remuneraţie dijma şi câte-va zile de lucru de la țărani cari aveau folosinţa hota- rului. Toate aceste teorii sunt erezii istorice Noi 
am avut proprietate alodială în toată -puterea cu- vântului și enejii şi proprietarii erau două ființe dis- tinete. 

Săpată, în trecutul ei, proprietatea trebuia discre- ditată în rapartiţia ei prezentă. Statistici oficiale ine- - xacte în sine, şi absolut alșe în comparaţiile ce sta- bilesc cu proprietatea diit alte state, au căutat să a- runce odiosul asupra proprietăței noastre, sub cuvânt că repartiţia ei ar fi mai defavorabilă micilor propria. tari, ca în ori-ce altă ţară din lume. Desfiă însă să mi se dovedească că mică proprietate e mai în- tinsă în oricare din ţările mari europene ca la noi. Spre, a duce cu succes lupta în contra marei pro- prietăţi se fac categorii de mari proprietari, cari rând pe rând iar nu toţi d'o dată trebuese desființaţi. De pildă, semnalul luptei se dă mai întâi, în contra pro- -prietăţei arendate. | În această privinţă, a-ţi găsit isvorul inspiraţiu-
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nilor d voastră în doctrinele socialismului ceiui mai 
ortodox. Socializarea, în primul rând, a moșiilor 
arendate, e indicaţă în Revendicările parditului co- 
mumist ale lui Karl Marx şi Engels. - - 

Unii au putut crede că ar fi o deosebire între ex- 
propierea, cum o înţeleg socialiștii şi primul pro- 
sct de tocmeli agricole al guvernului, întru cât în 
schimbul vânzărei silite să prevede că să va da o 
despăgubire. Dar este o eroare da crede, precum 
mulţi îşi închipuesc, că socialiștii: voesce să proce- 
deze prin confiscare la desființarea proprietăței pri- 
vaţe. Cei mai de seamă dintre şefii socialismului 
propun exproprierea cu despăgubire. 

Şi fiind-că vroesc ca, din punct cu punct, să sta- 
bilese concordanța dintre programul D-voastră şi 
programele socialiste, vă voi citi următoarea decla- 
raţie a unuia din şefii socialismului german, d. Ka- 
utsky : o ! 

„Sunt temeinice cuvinte d'a crede: că un regim 
proletar va preferi calea răscumparării aceleia a 
confiscaţiunii şi va căuta a despăgubi pe capitalişti 
şi pe proprietarii funciari“, . 

In schimbul proprietăţilor, se vor remite titluri 
cari prin impozitul progresiv şi prin ori-ce alt mij- 
loc se vor discredita în cât să se poată subtiliza 
proprietatea mai uşor de cât dacă sar confisca în 
mod brutal. 

Prin cel d'al douilea proiect de. tocmeli agricole 
să stabileşte o servitute de păşune pe toate proprie- 
tăţile rurale. Ast-fel Statul se declară îndreptățit a 
lua o parte din moşie, azi -pentru păşune, fnâine 
pentru arătură. | 

Aceasta nu este altceva decât dreptul la instru- 
mentul de iucru. 

In faţa unei propuneri cam identice, Vasile Boe- 
rescu, ca raportor al Legii rurale, scria în raportul 
său din 1864 în numele comitetului delegaților din 

„care 'făceau parte Ion Ghica şi Ion Brătianu : 
„Toate acestea nu sunt altceva decât punerea în 

lucrare a unui principiu atât de mult cunoscut şi 
lăudat de scoala socialigță și care se numeşte „drept 
la, instrumentul de lucru“. 

„Românii însă n'au nevoe d'a cunoaşte asemenea 
principii şi asemenea școala“. 

Toate aceste idei subversive nu ereau, pare-se su- 
ficiente. Dreptul Statului la renta pământului a tost 
proclamat eri aci, în aplauzele majorităţei. Intreaga 

-
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teorie a lui Henry Georges a fost aclamată în această Cameră, | 
D-lor, trebue să mai constatat o predilecțiune co- „ mMună a d-voastră şi a socialiștilor pentru obștii. Eu sunt un foarte cald partizan al unui anume. fel de asociaţiuni. Dar constaţ la D-voastră o predilee- țiune specială pentru acele asociaţiuni ce pot folosi socialismului întru câţ ar servi de intermediar spre. a ajunge la socializarea definitivă a pământului şi -a mijloacelor de lucru. 
Tot d. Kautsky scrie, în opera sa, A doua zi după revoluţie, că crede că „pProducţiunea industrială, îna- inte d'a trece în sarcina Statului, va trece prin un stadiu intermediar, în cari asociaţiunile de munci- tori vor fi însărcinate cu conducerea întreprinde- rilor conduse azi de capitalişti“, 

„ In fine d-lor, stabilirea, unui minimum de salariu este fără îndolală, o măsură neted socialistă. Eu nu cunosc un partid burghez din nici o tară care să fi îndrăznit a inscrie în programul său un minimum de salar. Nu cunosc partid fie radical, fie radical-socialist, ca acel din Franţa, care să-şi fiîn-. sușit o asemenea revendicare, Minimum de salariu este înscris în Inai toate pro- gramele socialiste ca un mijloc de transiţiune pentru a ajunge la deplina folosinţă Pentru mun- citori a produselor muncei. Aşa în programul, apro. bat în 1880 de Congresul socialist din Paris a] d-lui Ju- les Guesde să poate vedea trecut următorul articol :.. Art. 3: „Minimum legal de salarii, determinat, în fiecare an, după preţul local al obiectelor de con: sumaţiune de către o comisiune uvrieră de sta- tisticăe. 
| In privinţa aceasta s'a produs o sciziune în par- tidul socialist francez, căci unii dintre socialişti nu . Sau putut împăca cu o revendicare atât de înain- tată şi pe care d-voastră cu seninătate v'o însuşiţi. D'aceia în 1881 4. Jules Joftrin în numele Posibi- liştilor repudiază minimul de salariu şi îl şterge din programul său. 

D'aceia vă ziceam că, în Wnele privinţe, programul d-voastră e mai înaintaţ decât acelea ale unor par- tide socialiste din străinătate. Dar să lăsăm, d-lor amănuntele şi textele, să pă- trundem în însăşi esența regimului socialist, Esenţa socialismului este suprimarea liberei €oncurențe, înlocuite cu regulamentarea cea mi- 
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gâloasă şi asupritoare a producțiunii şi a con. 
sumaţiunii. Pământul socialisat catăa fi muncit 
nu sub imboldul interesului ca în regimul libertăţei 
ci prin constrângere sub privegherea, „inspectorilor | 
agricoli“ cum să propune azi la noi. Munca cată a fi plătită după „tarife regionale“ ca acele ce ni să oferă azi. Şi totul trebue să se mişce sub direcţiunea centrală a „ofieiului de statistică“ care e ceva echi valent cu „consiliul superior al agriculturii“ din pro- «ctul de tocmeli agricole al guvernului nostru. E: bine, fundamentul societăţilor noastre cari nau apucat încă pe calea socialismului este că fie-care individ e liber da munci și e stăpân pe rodul muncii sale, adecă pe proprietate, care e garanţia ori cărei lbertăţi şi ori-cărei independenţe. 

in contra acestui sistem, se ridică şcoala _socia- ustă, care substitue muncii libere munca tarifată, munca servilă, munca plătită de autoritate, în ore sociale, muncitorilor găzduiţi în nişte cazărmi civile sau în falanstere, cari în schimbul bonurilor dobân- desc de la nişte antrepozite ale Statului, obiectele de sonsumaţiune strict necesare vieţii, Acest regim este „un regim de mizerie economică şi nu poate duce de cât la sfârşitul ori-cărei civilizaţiuni, Căci dacă munca brutală poate fi viţios răsplătită, munea in- telectuală nu să poate, nici întrun fel, răsplăti în 

Este o tară care a incercaţ acest regim socialist aste Paraguai. “Acolo s'a aplicat de Jesuiţi sistemul socialist şi un vestit scriitor franeez ne poves- tește în. culori înfiorătoare cum acel popor muncea, bea, procrea, sub i = a a OCT Ochii inspectorului, în s “trâmbiţelor. Acei ] Sp > unetul brâm i ocuitori să, prefăcuseră în auto-: maăţi, In ei perise chiar guștul de a mai trăi. . , Aceasta este ocna socialistă. Aceasta esie servi- u ea zilei de mâine. Aceasta e singura primejdie “opeacțiune de care ne putem teme. 
“în îs 

[a o. i. ps 

rel sa orbiţi D-lor, de reacțiune oricine.pricepe că Mă ASpăimântaţi himea cu primejdii timerice. - 
3ingura reacțiune care p en moderne e socialismul. N
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salv excese. Popoarele rnerg spre lumină Și pășind 
spre răsărit, cu iluzia că se îndreptează spre lumină 
să pomenesc la antipozi, în întunericul apusului. 
Numai aşa, iar nu cu bună ştiinţă să prăvălese po- 
poarele în despotizm. _ | 

Strălucirea monarhiei franceze, care a făcut uni- 
tatea Franţei înaintea celorl'alte țări învecinate, căre 
revărsase asupra Franţei atâta prosperitate şi atâi 
glorie, înrădăcinase, în curs de mai multe secole 
credința nestrămutaţă că monarhia absolută era Sis- 
temul cel mai perfect de guvermămînt. Fascinațiu- 

„nea acestui ideal de guvernămât, sa împins la exces, 
până ce Franţa a ajuns la despotismul secolului al 
18-lea. - Sa In contra acestui despotism sa rădicat, nu un alt 
despotism, ci. avântul ideilor de libertate şi de ega- litate deslănţuit de declaraţiunea Drepturilor omului, 
avânt care slobozindu-se fără nici un frâu a dus Franţa la, despotismul democratic al ghiliotinei dia 
timpul 'Teroarei. 
Atunci o altă idee seducătoare a robit minţele po- porului francez, ideea de ordine, straşnic de adeine- nitoare, când viaţa şi averea oamenilor e amenin- tată. Această idee, dezvoltaţă peste ori-ce margine a răpit pe Francezi, cari, crezând că de astă dață au apucat pe calea progresului, s'au prăvălit întrun alt despotism. | 
Și credeţi că poporul nostru sau orice alt popor poate fi tărât, cu bună știință, spre reacţiunea ima.- ginară de. care pomeniţi ? 
Azi, singura reacțiune ce ne 

cialismul, care, speculân 
mecă societăţile noastre, 
poarele spre despoţism 
ideal seducător, dar fal 
galităţile naturale. Pop 

poate ameninţa e so- 
d. ideia magică care far- 
ideia egalitară, împinge po- 

Și barbarie, în numele unui 
Ș, când pretinde a oborâ ine- 
oarele viguroase: vor şti să 

ai e cercat, vreo dată a se sminti noroadele. Popoarele cele slabe se vor robi șarlatanizmului bestial a] socialismului. __Eu nu sunt pesimist pentru ţara mea ; 

tăţi, în conţra oricărei averi galităţi. Dacă, însă, am ajuns la ultimul grad de co- borâre, dacă, cu toată tinerețea noastră, am ajuna într'o stare de semi-barbarie senilă, atunci, d-lor. ne. vom prăvăli în rusinea reacțiunei socialiste.
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Datoria, noastră, ca partid conservator, este să a-. 
rătăm primejdia şi să organizăm rezistenţa. 

D-lor, eu nu primesc definiţiunea conservatismu- 
lui prin însăşi numele său. Nu admit că conserva- 
tor este acela care păstrează. Ori-ce partid are da- 
toria să păstreze, dar și să cucerească. Dar faţă de 
politica d-voastră — ori cât puteţi fi înşelaţi de 
succese momentahe—avem o misiune strălucită, de 
îndeplinit. Căci dacă nu am avea alt, merit de cât 
de a păstra şifincă ne vom câştiga, prin aceasta, un 
titlu de ginrie, căci ceea ce vroim a păstra este acel 
depozit de civilizaţiune ameninţat de pornirile so- 
cialiste. (Aplauze). ă 

De aceia nu noi vem predica poporului nostru 
jdeile deprimante ale socialismului. Ă 
„Nu noi vom bate în strung aceasta ţăranului nos- - 
tru, în care cred că zace încă o scânteie din care 
mai pot răsări fapte mari. Din nenorocire toate îm- 
prejurările au contribuit, pe întrecute, să amorţească 
energiele ţărănimii. | : 
Asupra ţărănimii noastre apasă un trecut de jale 

deși nu așa de negru cum să pretinde, căci nici o 
dată robia la noi n'a căpătat caracterul de cruzime 
pe care la avut în unele ţări din apus şi în ţările 
învecinate cu noi. Dar trecuţul acesta e încă recent. 
in Franța,şerbia,care începe să dispară încă din seco- 
lul al 13-lea, e oborâtă la noi abia în a doua jumă- 
tate a secolului 19. - i 
Această țărănime, eşită de curând din servagiu, 

„na avut măcar siguranţa fără de care să des- 
corajează ori-ce muncă, fiind-că fără, siguranţă ni- 
meni nu agoniseşte bogății dincolo de nevoile ime- 
diate. Ei bine am cunoscut ororile invaziunilor până 

" aproape””de zilele noastre. Gândiţi-vă că bătrânul 
de 60 de ani, care la 1864 era flăcau şia muncit ca 
elăcaș, a aflat din gura chiar a părinţilor săi cum ei 
se ascundeau în vizuini în timpul Zaverei şi cum: 
erau înhămaţi la tunurile ruseşti în timpul ocupa- 
tiunii din 1828. 

In răgazul dintre două invaziuni, ţăranul nu se 
bucura măcar de o administraţie regulată, ocroti- 
toare a muncii sale căci aveam administraţia din 
timpul suzeranității otomane. | 

Nu aveam. măcar administraţia aspră dar părin- 
tească de care se bucurau fraţii noştri de peste munţi : 
in timpul absolutismului lui Iosef 1] sau Mariei Te- 
reza și care le-a permis să ne ia înainte Traiam sub
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administraţia hrăpitoare a despotismului turcesc care seca toate izvoarele de avuţie. Probitatea, care este una din condiţiunile succe- sului economic nu găsia un reazăm suficient în iserică, care, în loc dea însufla în destul princi- piile mântuitoare ale religiunei creştine, ne ţinea amorţiți în practicele bigotismului, căci până la Ma- tei: Basarab și Vasile Lupu, românul, n'avusese mă- “car un catechism în limba românească. 

aventurieri, or din rase puternice cum sunt Olan- dezii, cari prin luptă au cucerit asupra valurilor 
— Mării un pămânţ ingrat. „ Peste acest pământtblagosloviţ, 0 atmosferă ori- 

entală care apleacă mai mult spre indolență. Aci o 
<limă nepotrivită, şi extremă, amorţește iarna voinţa 
Şi vara moleşeşte toate energiile. Chiar Şi melan- 
colia naturii e un îndenran la, descoraj mecul peizajelor. Nu cunosc, vă mărturiseşe Nimic 

mai fioros ca o vijelie deslănţuită în câmpiile Bără- 
- ganului, 

! Inchipuiţi-vă, descurajarea omului ce se 
carea lui spre contemplaţia îngrijorată în Nnemărginite. Jalea, trecutului și triste ior prea adesea sădesc în om abdi 

; carea voinței 
Stăruitoare care reacționează num ai prin Svâcniri 

legea a veniţ şi ea să amor- 
iniţiativele ŞI voinţa. i Legea, iar nu luptă a dat pământ tăranului. Tot 
legea îl pironește pe ţăran pe pământul lui, Inalie- 
nabilitatea pământului țintueşie pe omul de inția- 
tivă pe un petic de nimic și înlănțueşte în medig- 
critate pe plugarul harnic care nu să poate înţinde 
peste ogorul celui nevrednic. cesta ește regimul pe care Va îndurat, în cursul 
VYeacurilor ţăranul nostru, care afară de foarte pu- 
ţină plugărie, ducea mai mult viaţa contemplative 
“a păstorilor și care de-oâată, a fost asvâriit, cu
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multe suferințe, în munca agricolă şi în vălmăşa- 
gul concurenţii universale. 
Ne-am socoti nevrednici dacă, acestei ţărănimi 

am veni să-i predicăm doctrinele deprimante ale: 
socialismului. 
Avem, cât pentru noi, o altă datorie, față de ţă- 

rănime, datorie pe care ne-o vom îndeplini, nepă- 
sători de cârtelile de reacţionarism. 
Vom întinde aces.ei ţărănimi o mână de ajutor. 

Dar nu'i vom ascunde nici chinurile vieţii, nici truda 
care e preţul succesului, nici opintelile cu belşug 
răsplătite, ci îi vom aâresa vorbe de îmbărbătare şi 
îndemn de vitejie, cum se cuvine faţă de un popor 
eare cred că nu 'şi-a spus cuvântul de pe urmă în 
aceata lume. (Aplauze prelungite din parte mino- 

- Xităţii). Ă | - 

  

 


