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“PREFAȚA
Am adunat in acest volum tot ce am scris şi tot
ce am grăit in chestiunea țărănească. Am adunat
acest material ca să servească de expunere de motive la proectul de lege ce am depus, impreună cu
„mai mulți amici politici, asupra tocmelelor agricole.
Voitam eu să probez că acest .proect de lege
nu este o armă de resboiiă contra guvernului, ori
„contra vre unuia din miniștri? Voit'am să dovedesc
că am, in chestiunea țărănească, o convingere cin-

stită, o idee

pe

care o cred

folositoare?

Voitam

să astup gura celor ce mă calomniază și mă batjocoresc?
|
Nu?
|
- Sunt incredințat, din contra, că cei înteresați să
mă calomnieze, m& vor. calomnia și de acum inainte și cei plătiți ca să m& batjocorească, mă vor
„batjocori și de acum inainte; baincă vor găsi, chiar
in acest volum, materie de calomnie și de batjocoră.
Vor urma unii să m& denunțe opiniei publice ca

pe un reacționar incorigibil,, intrigăn
d ca să vie la

putere ; alții, cine

n'ai crede, să

m& denunțe

pro-

prietarilor ca pe un socialist care voe
sc să le iau
moșiile și să le dau la țărani. Și unii
Și alții fară să

creadă ceea ce spun despre mine
.

Acestea toate le știu ȘI intenţiunea
mea, publicănd acest volum, nu este să opresc
nimic, să in-

chid gura nimenui.

*Voit'am eu, dupe cum s'a zis,
şă dovedesc că și

eu am idei,că şi eu sunt in stare
să alcătuesc un

proiect de lege?

|

|

|

|

Mărturisesc că această idee m'a
ISpitit.
Dar să ne ințelegem : nu e vorba
de “mine, este
vorba de partidul conservator. Pen
tru că nu eu am
presintat proectul de lege asupra
tocmelelor agricole, ci trei-zeci şi patru membri din
partidul con-

servator, Și ideile coprinse intr
'insul nu sunt numai

ale mele, ci sunt impărtășite de
cei mai mulți mem-

'bri ai acestui partid!

|

Mărturisesc zic că, am vruț să dov
edesc că și par-

tidul

conservator are, asupra cestiune
i

țărănești

idea lui proprie, Și Că ideia lui
este cea bună.

—

Dar această dovadă s'a făcut prin
chiar publi„ Carea proectului nostru de lege
.
|
„Din

simpla citire a ambelor proiecte
de lege se
vede bine ca, pe cănd proiectul
D-lui Carp se tă-

raște in vechile

făgașe ale

siluiri administrative,

II

pe care o ascunde căt

poate, fără să vadă nimic

mai presus, nimic dincolo de acea

indreptarea in amenunte

siluire, Și caută

neinsemnate Și chiar in

mici piedici aduse la facerea contractului; ideia con-

servatoare reglementează dupe dreptul comun, adică după dreptate, și intr'un cadru larg relațiunile
dintre proprietar şi muncitorul de păm&nt și arată -

in perspectivă o intocmire nouă, bogată in urmări
folositoare și pentru proprietari și pentru muncitori și pentru prosperitatea generală a societăței

și pentru

ordinea publică.

Nu dar ca să

fac

această

publicat lucrarea de faţă.

demonstraţiune

am

Cauza pentru care am publicat aceste căte-va
pagini de politică conservatoare petrece și deosebirile dintre programul conservator şi acela al D-lui
Carp și chiar deosebirile dintre programul liberal
ȘI cel conservator.
Am voit să'mi adun toate puterile ca să dovedesc representațiunei naţionale, ca să dovedesc
țării, că cestiunea aceasta a tocmelelor agricole,
este o cestiune mare națională, care a ajuns la ma-

turitate și care trebue deslegată pentru prosperitatea și pentru liniștea Statului Romăn.
Am convigerea adăncă că starea, actuală de lucruri ne duce cu pași repezi la sărăcirea țeranilor şi
deci la catastrofe, resultat neinlăturat al ori cării

IV:
nedreptăți mari sociale..
Am convingerea că ni
-se presintă o ocasiune, care nu va mai veni curănd,. de a indreptu răul, și de a pune societatea pe o cale regulată.
Și de aceea,

am

vrut să arăt

cum

eu,

stu-

diind in timp de mai mulți ani, cu luare aminte,
starea țăranilor,

și căutănd, cu durere

de inimă,

ce este de făcut, am ajuns, incetul cu incetul și
oare-cum pe dibuite, la convingerea că nu vom
putea impiedica progresul r&ului, de căt dacă ne

vom hotără să ștergem, din legislațiunea noastră,
siluirea
tate

muncii,

inoită,

urma

şi se

a trecutului

punem

baze

inttr'o

muncii

socie-

naționale

libertatea și dreptatea.
Și am publicat, in acest volum, tot drumul pe
care

lam

străbătut

eu, cu speranța

ca, pe lănga

aceia din amicii mei politici, cari au ajuns
guri la acea-și convingere ca și mine, se vor
alții cari să ajungă acolo, citind acest volum
'cEnd, impreună cu mine, drumul, pe care lam
eu insumi.

singăsi
și făfăcut

|

Și cu chipul acesta să se adune mai multe forțe,
mai multe inteligențe ca să realisezam impreuna și
„căt mai curând această operă de liberare a muncii
Şi'de insănătoșire a societăței romănești.
In colo, pentru triumful definitiv al ideei noastre,

n'am nici o îndoială. Sunt idei atăt de simple, atăt
„de drepte, atăt de luminoase, in căt este destul să le

V

„arăţi ca să-și facă drumul și să se realizeze singure.
Ast-fel este ideea aceasta și atăt mai rău pentru
aceea cari, fie din slăbiciune de vedere, fie din incă-

pățănare se pun deacurmezișul.
1893,

Martie

10..

|

GR. G. PEUCESCU

Scrisoarea Tia.
_.

Domnule, redăctor,
- Cugetănd adesea, la: starea

Baceni, 10 August

De

1880;

-

ae

de astăzi : a „societăţei

noastre romănești și aducăridu-mi aminte de" ce'-era;
țară; acum un pătrarde secol,:de multe 'ori mi sa
părut

că țara

noastră,

este intr-o stare mai rea, acum,

de căt: atunci, sai, cel puţin, că 'nu-ne- an ținut fă
găduelile ce le: dedusem și n'am indeplinit progresul

ce eram în: drept să asteptăra.”

n

„A

Căci luănd pe rănd toţi factorii :caii constitubse prosperitatea, şi tăria; “unui "popor, nu' “intătziăm 'ă.' deșcoperi că pretenţiunile: noastre la; civilisaţiune sunt; cu-

rate laude și că progresul nostru este ca acel gigânt
cu picioarele. de lut, sati ca mărul frurnos „pe din.
afară, dar plin de putreziciun6 inlăuntru::
“Este adevărat 'că, din punctul de vedere - “interna
ţional, unirea; Priricipatelor şi autonomia mai ăntăiu,
independenţa, ih urmă, ne-au scăpat de legăturile: ce
ne ţineau 'de' 'putredul imperiu otoman și ne-au ridicât piedecile' ce puteau 'să ni să pue şi cari ni sai
pus adesea; în 'calba; desvoltării noastre riormale, -“

Este asemenea, adevărat: că, din punctul de vedere

—

2 —

al politicei generale, monarchia ereditară Și guvernul
parlamentar pe de-o parte, libertăţile publice și egali“tatea, politică, pe de alta, sunt niște căștiguri politice
cu atăt mai prețioase, cu căt ele sunt instrumentele
cele mai puternice pentru dobăndirea tuturor celor-

lalte de cari mai avem trebuinţă. Și trebue să

statăm, pentru onoarea ţării noastre,
bunuri au fost dobăndite fără lupte,
chiar, cu invoirea unanimă a, tuturor.
vință n'au existat deosebire de vederi,
mat partide

Așa

poiitice

con-

că toate aceste
fără desbateri
In această, prinici sau for-

opuse.

dar, cu o ţară scăpată

de jugul străinului

Și

liberă. de-a se desvolta, in voie, cu cetăţeni scăpaţi
de despotismul: din lăuntru şi liberi de-a se desvolta,
in toate

direcțiunile,

Şi cu

armonia

cetățenilor, ce nu

eram in drept să așteptăm ?
Aşa innăbuşită, cum fusese, ţara, tot -se desvoltase

de la 1830 pănă la 1858. Ce putere, ce civilizaţiune
nu era să dobăndească de la 1858 incoace?
|
Individul, așa asuprit cum fusese, tot se inavuțise
și se civilizase; ce avuţie, ce cultură; nu era, să, se desvoalte de aci inainte?
Din nenorocire, toate speranţele acestea au fost
inşelate.
Așa, incepând de la, Starea, noastră intelectuală,
dacă privim cu bucurie că, nu tocmai clasa de mijloc (căci: acest nume. se;dă, de ordinar claselor industriale- și comerciale), dar, un fel de clasă, . care se
apropie de aceasta, şi care, pe limba de - altă, .dată,
se numea boerii cei mici, — dacă, zic, vechii boerănași

au crescut in invăţătură Şi in avere, şi -reprezintă,.

cu demnitate, 0. putem zice, profesiunile liberale, cele

—3 —
“lalte două claseale societăţi nu au urmat acest progres,
căci boeri cei mari și-au pierdut in mare parte şi superioritatea, lor intelectuală și averile, iar printre. ţărănime progresul nostru superficial şi oarecum exotic nu
a pătruns, și, chiar din această causă, nu sa putut inchega, ceea ce in alte ţări se numește clasa de mijloc,

clasa, industriaşilor și a comercianților, așa de trebuincioasă pentru prosperitatea, unei ţări și chiar pentru mersul regulat al regimului parlamentar.
|

Dacă, din punctul de vedere intelectual progresul nu
este nici general, nici adănc, din punctul de vedere moral, nu este progres. In lipsă de idei puternice de onoare
și de demnitate personală,

generaţiunea

dinainte avea

ceea, ce, la, popoarele primitive, inlocueşte acestea, avea,
frica lui Dumnezei, sentiment adănc intipărit in con-

ştiinţa, romănilor și pe care inţelepții il cultivau cu ingrijire şi cu convincțiune în inima mulțimii. Nu furau,
nu inşelau, nu năpăstuiau, pentru
că ochiul lui Dum-

nezeu veghia,- necurmat

și pretutindenea, și de el nu se

puteau ascunde. Erau milostivi, erau răbdători, pentru
că Dumnezeu dă tot binele şi era drept să dea și ei, și
pentru că Dumnezeu le da, tot răul, ca să-i. pedepsească,
pentru pecatele lor. Dădeau fie-căruia, ce este al' lui

pentru că bunul

străin era haram in casa omului. Ţ&-

ranii, poeţi de felul lor, divinizau instituţiunile sociale.
Ei plăteau, dijma, de ex,, nu proprietarului, ci lui Dumnezeu. ,„Dijma este a pămeăntului, imi zicea un bătrăn
„Și să nu aibă pământul proprietar,să laşi. pe brazde

„din zece una.“ Celor sermani li se lăsa, și lor o bucățică din sem&nături să secere, și această bucăţică se
numea „barba lui Dumnezeu.“
Re
“Toate aceste credinţe, cari făceau poliţia. in.
i ţară, dis

ne qi ae
par, au: dispărut: „ochiul lui Pumhezeu nu-n6 maj vede:
şi: judecăţile lui nu he'mai: ating. !
La
“Este ădevărat că niinistăriui oblic, Thai ager şi 'mat!
integiu ps:zi ice: “âige, ai ne lăsă să luări “tot ce “am.
putea, luai; dar ce-e-ochiul procurorului p6 lăngă; ochiul”
lui. Dumnezeu !- Elnu' vede :decăt faptele: bine carae-:
terizată, 'petrecuite:la' huitniia, 'mâze, şi ăncă nu pe toată;
el“ nt vede ifaptele necâracterizate,- "şi-i ieste. interzis
să se uite in cugetele''noastre,
aa
IaRE:
“:Si deci, 'râlela; sa. înmulţesc +“in 'societate;- 'noţiunea,

„dreptului: se: schimbă; şi ajunge să, fie -al. nostru: tot;
c6 "puteri. apuca, fără să; comitem -un:: delict: caracte-

rizăt;; “noțiutiea,: adevărului--se : schimbă: "arm ajuns 'să,:
otedera eă tine! strigă mai “tare, acela. vorbeşte” 'adevărul ; noţiusa binelui se: 'schirăbă: tinenii' nu mai
respeată : pe: bătrăni, "Qin: Gontra, e 'o “dovadă de capa.-citâte să; dispreţuieștii Și să: hulești * p&:: "prerhergătorii

tăi din! fie-ce 'rămiurăi 'de' activitate, “soţii nu mai! au

milă “unul: de: altul, 's8 iinșeală, “se: despoae: şi se di-i

vârțează,; fraţii nu:se mai“ ingăduese laolaltă,

sub;

autoritatea Dătrăittihui: părinte, ' care: se. continua; mult;
după: “moartea; lui, ci: deseieă, prin judecăţi iovăzăr
șia, in care sa născut, !
i
“Tăranii! susțin 'că: „tai

Bu mai: “plouă

primăvara;

și Bu nai ninge i iarna; şi.i vântul bate mereu, “cu vreme

la, noi;* Şi 'ni6i :zicâm. acclaș: Iicru, În
+ liniha: noastră

cea; nouă, cănd afirinănă; după 'espărienţa; tuturor popoarelor, că scăderea morâlă :se traduce eeonomicește
prin “scăderea, avuţiei.:i
ia
Di

Este netăgăduit că ţara, 'noăstră,!a, sărăcit mult de
la -0-'vreme 'ncoace; iCirid :nu știe “că Romănia era

=
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acoperită în mare parte. eu „păduri. ȘI :eă acest. “eapital de sute de milioane sa, rişipit :in mai puţin. de
trei-zeci de, ani ?- Cine nu şţie că numai avem astă-zi

nicia patra, parte. din. vitele mari Și mici ce-le aveam.

„acum un pătrar de secol şi.că acest, capital. perdut ;
spre marea. pagubă a. pămăntului pe - care! ingrăşia
și a proprietarilor, se urcă. asemenea, Ja sutimi de Mi
lioane: ?. Oraşele sunt. staționare, ȘI safele au dat ind&răt,

|

-

Mai acum , „căţi- -va.- ani, cel puţin valoarea, „Ce
€ O representaă imobilele din, ţară era.a noastră. Acum, o
parte mare din această, valoare, prefăcută in scrisuri
fonciare. urbane. şi rurale, se află, in Viena, in - Paris
in Londra : nu mai este in tară |!
Să

nu crezi,

d-le. redactor, că ;eă. aș

fi contra

Înr

stituțiunilor de credit fonciar. Nu! Știu bine că aceste

instituţiuni au scăpat multe: faanilii de ruină, şi că au
Gat; ţării. ceea, ce-i lipsea: mai mult;: capitaluri.

Este bine că sau făcut aceste societăţi;. răul este

că serisurile fonciare. ce. ele scot, sai
cauza.

sărăciei

nu putem

spune

noastre.

nimic;

Despre

averile

dus aiurea, din .
particularilor

dar e ştiut că cel mai mare

„proprietar, statul, și-a văndut

mare

parte din. averile

sale, şi că tot este pănă?n găt. in datorii iar inbunătă| ţirile ce Şai făcut,

fac

cum

drumuri, poduri, clădiri, nu

nici:a cincea, parte. din: averea, -risipită;.
:
Este invederat că capitaluri. mai multe se. află pe
„piaţă și se. speculeudă; este. invederat, că, edificii frumoase se ridică-prin oraşele principale;. dar. -un ochii
ager vede, indată, că acele. capitaluri. sunt ale-străinilor, că acele edificiise ridică de străini, cu un cuvent

|
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străinii se imbogăţesc in ţară, iar romănii sărăcesc;

averile romănești trec in. măinile străinilor.
Pe terenul curat național progresul nostru este
“ iarăşi mai mult aparent de căt real, mai mult superficial de cât solid; căci dacă fumul de glorie de

„pe cămpul de bătae și independenţa,
de

lucru

fraseologilor

noştri

recunoscută dă,

oficiali.

oamenii

serioşi

cată, să se ingrijească de acest fapt nenorocit că popu-

lațiunea, romănească a scăzut cu o zecime și că a
fost inlocuită. cu o populaţiune străină de noi ca, rasă,
și religiune, și că aceasta, constitue o plagă naţională

care 'şi aşteaptă incă leacul.
Romănii cei buni se ingrijesc şi mai

mult de dis-

parițiunea acelui patriotism curat, acelui foc sacru
care a făcut onoarea, şi puterea, generaţiunii ce ne-a,

preces,
Acel avent puternic in toate direcţiunile, acea iu"bire sfăntă pentru țară, acea credință nestrămutată,
in viitor, acel miros
care

te

incălzea

toate acestea sau

invietor care te imbăta, in şcoală,

in

lume,

care-te exalta

in poesie,

inlocuit cu un materialism

stupid

Și TUŞInOS.

Poesia, care inbărbătează,-a trecut, şi inimile nu
mai

vorbesc romăneşte

de căt prin gura unui supra:

viețuitor al generaţiunii trecute, afară numai de
numi

poesie

expresiunea

mai

mult

sau mai

sar
puţin

măestriţă a unor simţiri lipsite de credință, şi de aripi.
Din şcoală eșim imbătrăniți, fără avânt, fără, scop
inalt și fără, independenţă de caracter; pe urmă ne

dedăm

a, spune cuvinte pe cari nu le credem şi a ne

ride de toate

celor mari.

credinţele

cari fac

puterea

naţiunilor:

Căt trăim, cătăm să trăim bine cu muncă puţină. '
Dacă dar, din impătritul punct de vedere, intelec-. -

tual, moral, economic și naţional, progresul nostru
este, ca să zic aşa, o spoială pe deasupra, care as-:
cunde rău decadenţa reală; dacă, după o muncă; de.
un pătrar de secol, ne găsim tot acolo de unde ple- caserăm, de nu și mai indărăt; dacă sforțările noastre
sincere, dacă silinţele . noastre stăruitoare, au rămas
zadarnice, este de datoria oamenilor politici ai țării

ca să găndească la cauza răului și să caute fără preget tămăduirea,

Trebue să facem ca, medicul bun in faţa unei boale
serioase: să studiăm, cu luare aminte, cu răbdare, cu

sănge rece,

boala

in sine;

să căutăm

cu agerime

cauzele din cari isvoreşte și urmările ce poate avea;

căci

numai-o

muncă

indelângată

de observaţiuni,

adunate cu inteligenţă și cu sistemă, și indreptate
unele printraltele, ne va putea pune in posiția de a
găsi leacul ce căutăm.
Căci trebue.să'ţi. spun, domnule redactor, eu cred
că, în general oamenii noştri politici voesce binele țări.

și caută să/l realiseze fie-care după, puterile sale. Cred
că și Brătianu iși iubește ţara și se silește să facă,
binele, precum

din adăncul

inimei mele sunt convins

despre Catargiu că, o iubește şi a, servit-o cu credinţă,
Cred că Vodă Carol voeşte mărirea ţării Lui şi intărirea, tronului pe care şade, precum sunt convins 'că

„Vodă Cuza

a, lucrat

pentru

mărirea

ţării și

prosperitatea poporului romăn. Şi vorbind

pentru

astfel, cred

că sunt drept, nu optimist!
|
Dar, dacă, trebue să fim drepți pentru oamenii, dacă

— 8 —
“ne este permis

să fim chiar

indulgenţi cățre

trebue să fim severi pentru: idei. *,
„In idei, in tendinţe.
unei. societăţi; pe, ele
„le. susţinem, sau să le
Persoanele sunţ; ceea
care trăesc,. persoanele

ștituţiile,

stă isvorul
dar să le
combatem.
ce le fac
sunt ceea

tendințele . birapului

binelui Şi al răului
studiăm, pe ele să,
:
pi
mediul ambiant in
cele fac ideile, in-

și locului “in care.se .

desvoaltă.

Nu „merită

danii

-

numele de, bărbat

politic omul IO,

ale. cărui vederi scurte se opresc la persoanele - cari
joacă -căte un rol pe scena, politică, fără, a, căuta, să,
“pătrundă ideile ce el represintă,, cari ] mișcă, șil conduc.
„ „Drept aceea, domnule redactor, fac apel la d--V., ca
să puneţi. mereii în discuțiune intrebarea, ce fac..și să
provoeați respunsul oamenilor
pentru -a. se pronunța, asupra

:celor, mai competinţi,
ei; căci știi că. mulți.

“oameni, și pătrunzători. Și. cu durere de inimă, pentru
„ţară, sunt in partidul ale cărei idei le, representaţi
cu atăta. talent.

„Și

ca.să-i

îndemnați și mai mult

să4 respundă la,

aceste diferite cestiuni și să respundă lămurit, „puteți
să le spuneți un acru, care este. adevărat: că, acela
va merita, să conducă destinele acestei țări, care va
putea, să deslege problema cea mare ce ne. pune inaă inte starea, societăţii . noastre.
|
__Căt pentru. mine, incapabil de a. imbrăţișa problema in toaţă, intregimeasa,
, voii căuta, să puiă.in
vederea; cetitorilor „Limpului“ căţe-va rele, ce-mi.par
a fi isvorul multor altora, , şi. din câre se va vedea,

lesne :cum. am putea să..;le inlăturăm.
er

E
Censor.

To

_ 9

o

„. Berisoarea, Ha...
.

ozana

Ea

|
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..1880. NR
„Case este dar causa, răului.și unde este:indre
ptarea, ?
„D. prim-preşedinte al inalței Curți de casaţiun
e şi de

justiţie, in: discursul cu care a deschiș deună
zi acest an

Î adiciar, a, rostit o idee pe care toţi Romă
nii ar trebui

so mediteze, pentru că cuprinde în. trei
cuvinte un
mare adevăr asupra, situațiunei ţărei
noastre,

2)

i

Creţescu, prin funcțiunile sale, cari sunt
cea, mai.

inaltă espreșiune a, justiţiei in Romănia,
obligat prin
urmare a privi faptele Şi oamenii cari
se:șuccepe,
d scena

politică, ca, spectator, interesat; fără indoujală,
dar: ne-

părtinitor, Şi mai ales prin inteligenţa, sa,
pătrundătoare
și limpede, este predispus mai bine de
căt ori-care ca, să
pătrunqă, enigma, cea, mare, ca să pue
degetul pe buba

ce stă, ascunsă in organismul. nostru
festațiuni le simțim in viața noastră
Şi de aceea, cuvăntiul săă aruncă o
dificultăţilor situaţiunii noastre.
D. Creţescua dis.că ar trebui să

și ale cării manipolitică și socială,
lumină, vie.asupra,

ne convingem cu

ioțiă că cea mai bună, politică este o bună, admi
nistrațiuie.
Ia
|
„Ceva să. dică insă, această vorbă: că noi
nu facem

administrațiune, ci facem politică ?

|

Aţi observat adesea, domnule redactor, in
coloanele:

ziarului Timpul că toate interesele societăţii
noastre suni
in măinile guvernului, În. zadar Constitu
ţiunea,. voeşte
ca. judeţul să aibă o viaţă, „proprie pentru
:interesele:sale
județene, in zadar cere ca, Comuna, să ingr
ijască singură, de intereşele sale comunale. „Aceste
idei ali rSmasSlove negre:pe hărtie. albă şi sunt, inlocuit
e prin -atot

puternicia, guvernului actual ! .

— 10—
Pentru că, în judeţe nu e de căt o singură
acea, a prefectului

voință,

care este agent direct al guvernului,

și pentru că, in marea, majoritate a comunelor, nu este
de căt iarăși o singură voință, a primarului, care și el
este agent direct al guvernului. Este in adevăr un consiliă judeţean dar el, sat se conformă, voinţei prefectului
sau, de nu, este indată disolvat, fără nici un cuvânt se-

rios, și vine un alt consilii care se conformă cu voința,
prefectului. Şi căt pentru comitetul permanent, el nu
este bun de căt pentru a mări numărul acelora ce trăesc din buget şi cari sunt pentru aceasta, la disposiția,

prefectului. Aceste corpuri hu servă de cele mai multe
ori de căt pentru a masca

abuzurile prefectului și ai

da, foloase pe cari el insuși n'ar indrăsni să și le atribue
și ele nu manifestă, oare-care energie decăt pentru indes-

_vulasea, intereselor lor particulare.

|

Este asemenea, adevăraţ; că in fie-care comună este
- “un consiliă comunal, dar acestea n'aii absolut nici o in- _semnătate : prin sate primarii il intrebuinţează, la, esecu-

tarea ordinelor sale, ca, pe niște vătăşei. Ast-fel fiind,
toate forțele vii ale societăţii sunt in mâinile guvernului
cential și voința lui este absolută de la o margine a

ţării pănă la, cea-Paltă, de la centru pănă la, estremităţi.
Această

putere este tot atăt

de

arbitrară

pe căt

este de iresistibilă: ea nare nici un control și nu poate.
avea, nici, o resistență. Cetăţeanul,

izbit in interesele

sale printrun. act arbitrar, n'are la, cine să se plăngă,;
căci primarul este omul sub-prefectului, acesta, omul

prefectului şi cel din urmă omul ministrului. [El n'are
pe ce forţe să se reazeme ca să se opue acestei puteri
covărşitoare: căci nicăiri nu intălnește alt punct de

—

|

reazem, altă putere capabilă de a infrăna, de
a ține
in respect pe cea diintăi.
Ei bine, această, putere fără resistenţa, posibilă,
fără,
control eficace, guvernul o întrebuinţează,
cum este
natural, mai intăiti Și mai presus de toate
pentru
propria sa, conservaţiune, penţru ca, să se ţie
la putere
„Și pentru ca, să se intărească, la, putere
|
De administraţiune bună nu e nici vorbă!
ȘI in adevăr, mai intăiă ministrul jinsuşi
este el om
de administraţiune? Cătu-și de puţin: minis
trul“este
tot-d'auna om politic, cum se zice, şi alegerile
pre care
le face de prefecţi, le face in vederea, influe
nței sale
politice. Tot, așa, alege şi: prefectul ne sub- prefe
cţi și
acesta pe primari.
„Cum se poate să, avem, cu acest sistem
, o ad-.
ministrâjiune bună?
Eacă de ce vedem consumându-se toate forțel
e
administraţiunii noastre in politică și in cel mai
prost
soi 'de politică, politică, de partid.
Eacă, de ce funcţionarea regimului parlamentar
la
noi a ajuns o maşină, de corupţiune a societăței.
De o parte, funcţionarul, știind că este ales in
vederea, politicei, nu se ocupă, şi el de căt de influe
nţa, politică a capilor săi, fără să se găndească la'adminis
traţiune.
Şi, de altă, parte. cetățeanul v&zănd că nu are
nici un
reazem ca să se opue arbitrariului şi nici un
mijloc
ca săși afle indestulare, pleacă, cu timpul capul
sub a
tot puternicia, guvernului, se leapădă de indep
endenţa,
caracterului, care nu e bună, de căt să/l sărăc
ească, Şi
strigă și el după imprejurări: Trăiască Brăti
anu, sa
trăiască Epureanu !
Ce e mai mult! Chiar tinerii, speranța, viitor
ului, vă-

—
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z&nd că, politica, numai inalță pe oameni pe treptele sociale, nuși mai perd vremea, prin școale şi caută, să
susţie. pe. unul din. partide ca, să ajungă și el.om mare
ca. și J.
PE
Asti fel regimul parlazmentar,. aşa cum funcționează
la noi, a devenit o şcoală de corupţiune şi dă resultate diametral „opuse acelora. ce ar trebui să dea: in,
loc de a invăţa, pe cetăţeni virtutea cetățenească: să.
„Susţie cu curaj opiniunile ce le cred mai bune, 'i obligă,

a, fi serviţi, şi aşi schimba opiniunile după, guvernele
ce se succed;. in loc de a ne da funcţionări cari şă.
administreze bine şi cu integritate, i invaţă să fie pișicheri in politică.
Această stare de lucruri este urmarea naţurală a
organisaţiunei noastre politice: este in organisarea
noastră politică un mare vițiii, O contradicţiuine În- .

» vederată,. intre constituţiune şi organisarea noastră administrativă, care na fost luată. in seamă şi care ză- dărniceşte toate ideile liberale, depuse in constituțiune
“și toate silințele noastre de indreptare.
Avem .0 constituțiune foarte liberală și o. organisare
administrativă. foarte despotică; cum: am zice, un corp
„de tiran cu un bonet frigian pe cap.
Constituţiunea, noastră este constituţiunea, Engliterei,
mai puțin forțele conservatoare menile.a, cumpăni statul.

Organisarea. noastră, administrativă, este, afară de
foarte mici exeepţiuni, organisaţiunea inventată de Napoleon 1, adică, cea mai puternică mașină de despotism şi
d6 tiranie ce a inventaț vre-o dată mintea omenească.
Constituţiunea, n6stră voeşte ca individul să fie. liber
Și invioiabil, organisațiunea, nâstră administiativă 1

dă legatin mâna

une

puteri pe care nimeni nu o

preeumpănește și contra, căreia; fiti
poateSă se plăagăila
nimeni
i IC
e
ea te
După constituțiune comuna, treb
uă să fe autonornă;'+

și săși ingrijească, singură

interesele ei locale; după ,
legea, comunală, coniuna, iu-“pote
face nimic fără voia/
prefectu

lui și căte o dată, fără a, ministrului.
o
“Diipă cofistităţie, justiția esta'o'a, trefa

: putere în stat,
destinată, a; infrenă, și a conţiris pute
rea esecutivă; după,
leile noastre speciale,'și ca, să fina
drepți după abusul:

_c& se face - de dănsele, puterea jud
ecătorească,
este o.
ar

mă
mai ,
mult in mâna, puterii executive, estăşi
ea de

multe ori un instrument; de politică, -

Ia

“
„Când mă gândesc la. toate lucrurile
aceste incohărânţă;

când mă' gândesc Ia regimul parlarnâ
ntas, aşa, cum este
în țările

de unde Pan

luat, şi visit Gr
am ”
iriodat |
noi' din tee curmies câ'să, legăm ăifetite
le “ui tâte, ni
aduc aminte de turcul acela, care băus
e un ceai lă'v'

cafenea, și câte intorsiti haremil Jai a, cerut
Săi

facă,
ceai: Ceai luase”; dar pehtzu” că rii ave
a nici unul din,
lăcrurile. ce mai trebuesc; Sa. “apucat
să. pue mierein

loc de zahăr,

oțăţ ih loc ds lămâe și rachiă

în loc de
rom, Turcul se miră că; ceaiul săi ni “eşi
se” așdea,
ca. ceaiulde Ia "cafenea, Tot așa n mită și noi bu
că regimul parlarientar' ni ne dă, nici libertatea,
peritatea. Până acum cel puţin, el niz ne "nici pidsdă de cât p
administraţitiriă'mâi rea, de bât în trecut Și
o corupțitine
Care

merge tăținău-se, - e
e ii
"Eacă, dar câuiză sai cel puţin-iana, din cauziele; i
r&altii

Care să, fie indreptarea $ Răspunsul este les
ne: Tre
bue să punem in 'aimonie organisarea „noastră
despotică,
cu constitu
noasți
ttă ui
liberală
nea"i: & î:
N

—

Dar cum se facem
lesne și-l vom

14—

aceasta ? Răspunsul

găsi indată ce ne vom

adevăr răul este aci.

este și mai

convinge

_

că

in

Censor,

Scrisoarea, Îll-a
-

Saceni, 20 August

1880.

Contradicţiunea, ce esistă intre constituțiunea noastră
liberală şi intre organisarea noastră despotică, este fără,
indoială, una din causele pentru cari nu avem bună administraţiune; dar indată trebue să spunem că există
in organisaţiunea, noastră politică o altă nepotrivire tot

atăt de insemnată și ăncă mai invederată

intre legisla-

“ţiune și societate.

Legislaţiunea noastră este prea savantă pentru ca să
poată fi aplicată de funcţionarii de cari dispunem, prea
complicată pentru societatea, noastră simplă și oarecum
primitivă.
|
Nimic nu e mai lesne decăt a vedea acest adevăr.
Cel mai de căpetenie agent administrativ este fără
indoială primarul comunei rurale; de la el se incepe și

la el se oprește ori-ce cestiune administrativă; el este
alfa şi omega, in administraţiune.
Atribuţiunile lui in adevăr sunt multe, și insemnate!
EI reprezintă comuna şi, in astă calitate, administrează
averea ei şi ingrij jește de salubritatea publică, de biserică,
şi de. şcoală. „EI este oficer. al stării civile şi este insărcinat cu ţinerea registrelor. EI este oficer al poliției judi-

„ciare,; deci constată și urmărește crimele, și delictele. El
este chiar judecător intrunele materii simple. Ei bine,
intrebatu-s'au vreodată legiuitorul nostru, carela, incăr-

cat cu atătea, atribuţiigrele, dacă este el in staro să le
N

îndeplinească, saii măcar dacă poate el să le inţeleagă ?

—
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Să luăm numai pe una, din aceste atribuţiuni, pe
cea,
mai simplă, ţinerea, registrelor stării civile. Poate
prima,rul săși indeplinească, această, obligaţiune?

Cum să poată? EI, de cele mai multe-ori,
nu este in
stare nici să scrie şi să citească !
Eu gândesc că este cu neputinţă, să faci
să intre in

capul unui om dintro ţară, civilizată acest contr
a-sens :

un oficer al stării civile care nu şție să scrie.

In țările unde instituţiunile nu sunt o glumă,
unde legile nu sunt abstracţiuni sau vise de bolnav,
cine zice

oficer al stării civile, şi inchipuește neapărat
un om cu
condeiul in mănă care face procesul-verbal,
de ceea ce

i sa declarat, care citeşte părţilor ceea
ce au declarat, Și

intărește totul cu semnătura sa, pusă

celorlalți.

|

după a tuturor

Săi spui unui om civilizat de un oficer al
stării civile

care nu Ştie să scrie Şi să, citească, te
ia de nebun!

Trebuia, o ţară ca a noastră, in care legile
nu sunt făcute pentru a se putea aplica, in cari
legile sunt făcute
pentru franceji sau germani, iar nu pentr
u romăni, pen-

tru ca să, esiste această minciună a, minciunilo
r, un act;
atuentic care nu e nici scris, nici cetit, nici
iscălit de

acela care singur, după
tatea.
a
Am

stăruiţ, asupra

lege, poate săi dea, autentici|
Mi
acestui punct

pentru

că e mai

Simplu şi ori-cine poate să” judece, dar acela
și lucru se

petrece pentru: toate cele-lalte atribuţii
ale primarului,

Să luăm o alță atribuţie, mai insemnată,
pentru că
atinge libertăţile cele esențiale ale cetățenilo
r, libertatea
individuală și inviolabilitaţea domiciliului.
DI

Frimarul este oficer al poliţiei judic

să urmărească, şi să «constate crimele iaze, el este dator
și delictele. lacă -
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un biet primar de sat: ar6 el dreptul să pue măna; pe
acel care”! bănuiește ? poată! 'să intro in casa; lui? Ciuma +să

știe el aceasta?" Nu e “decăt un singur. mijloc: să des:
chidă; procedură codului penal, să citească, in ce casuri
are el dreptul să atingă, “cela două bunuri” supreme ale
ori-cărui cstăţean liber, persoana lui și căsa, lui, ȘI cu ce
forme trebue să facă. această, îi
Intreb, câre primar va şti să dăschidă 1egea, la, locul
cuvenit, Și "dacă va brodi Jocul, să citeastă, “şii dacă va

ceti, să înţeleagă? -

ii

ae

„Și dacă nu &'nici unul; mai avem drepti să “ne” mi:
răm că, libertăţile” publice Sunt slove negre pe hărtie albă,
şi că în teorie avem habeas Corpus, jar în practică bătăi
a
și chinuire'* pi
Şi de la acești oameni trebue să așteptăm: și Tumi-

_nareă ţării pi instrucțiune, căci tot primarul trebuă să

m

îngrijească, și "de. scoală |"
Poate &l insă; 'să și deal seâma 'd€ interesul de viaţă

şi de' moaste pe care 'l'are țara, ca;'să fie şcoala, bună in
sat, ca, să fie invățător' bun, ca să meargă copilila școală?

Poate 'el'să invingă, indărătnicia cotisăteiilor
săi şi pe a

sa proprie: şi: să aducă copii la, școală; -el' care „preferă
sări trimeaţă; să păscă; boii sau oile? Şi cum vom ajunge

cu asemenea, mijloace, să avem instrucțiunea pe: care legea, darnică; de făgădueli, fie-o promita obligatorie 9
“Răposâţiil Manolaki Kostaki, a cărui moarts 0 von
plănge Xiălt: incă şi care ka; serios: Şi în: :'glunele 'lui,
avusese : cănd era, tninistei de iiterns o idee” “glunieaţă
ca săipue in vedere t6ate acestă “heajunsuri:!
Manolaki Kostaki' însărcinase! pe un impiegăt al ministerutui să adune intro: 'colecţie complectă, toate Tegile
pe cari un prinar de săt trebue să le stie ca; să le poată

DT

A

TI

aplica..

. E! 'și propunea ca, să, vie cu vol
umul cel. gros
inaintea, deputaţilor cari se tot plânge
a:de administra-

jiunea, rea,a țării,să le zică

n voiţi să fie ţara, bine
administiată ? Eacă. ceea, : „ceCurlegil
e, noastre cer . de-la,
pri

marul de sat ca, să poată, administr
a, Și. primarii- mei
nu știi, cei mai mulţi, nici să, scri
e Și să, citească; .

Ceea,ce zie despre prim

fle ul
sat; se Poate zice cu
oare-cari mici. înduleiri, in genear
ral, pentru; toţi agenţii

administrativi, incepănd cu vătășelul de
şas și isprăvind
cu min

istru

a

pa

i
„ Ce aptitudine, ce capacitaţese cere
de Ja, acești omeni
căzora li sunt, -incredințate, interese aşa,
de insemnate?
„Nimic, nici patru clase primare,

Opreste pe-un sub-prefect de

injura, şi de a bate,că
.€l va rămănea, lipsit de ori-ce aatri
buţiune : el nu știe
de căt pe aceste două. .

e
ȘI de aceea, administraţia in general a
nuși cunoaște
atribuţiunile, care, pe.-lăngă cele-l'alt

e toate, nu sunt nici

bine marite,
=

Peste tot, acelaș lucru ȘI, in proporțiune,
aceeași in-

capacitate : căci de. esemplu, D. X. este
tot atăt de ca-

pabil. ca, să fie ministru, de finanţe, saii director,sal.
administrator, pe căt este ori-

care văcar ca, să fie; pri-

Mar dea,
_Cuo

IDEE

organisaţiune așa, de complicată, și.cu
nişte func-

ționari așa, de nepricepuţi de a v aplic
a, administraţiunea, merge in silă, căt merge;. de aci
incolo sunt niște
cuvinte fără. inţeles cu care se. umpl
u calapoadele ordi-

nelorşi ale reclamaţiilor.

. |

N

a

Mi-aduc aminte că, pe cănd ardea, in
flacări palatul
„administrativ. din Iași, capul divisiei terit
oriale, duc&ndu-se
să, ia măsurile ce reclama, incendiul, sold
atul de
2
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gardă, presintă, arma, zicând : „Să trăiţi D-le general,

totul este în store bună!“

a

Aşa prescrie reglementul că,5 trebe să răspundă sol|
datul de gardă, superiorilor săi.
“Ei bine, acest răspuns este icoana, vie a modului cum

:
se administrează.
meconsiliului
Dâunăzi prefectul -de Jalomiţa, trămite
'dical superior raportul” săi periodic și, in acest raport,
zicea că salubritatea publică este perfectă. Aşa, spusese se vede, primarul sub-prefecţilor și sub- prefecii

prefectului : salubritatea publică este perfectă : !A doua

zi insă, consiliul medical află din tâte părţile că, variola,
decima copii din dou&-zeci de comune din Ialomiţa și
că epidemia se intinsese pănă, şi in Vlașca chiar!
'Eacă cum 'se administrează ţara romărnească : Ministrul scrie prefectului, prefectul scrie sub- prefectului,
“iximețănd 'ordinul ministrului in copie; - sub-prefectul
“sectie primărului, trimeţăndu-i-i copie depe ordinul ministrului și al prefect ului și primarul lipește cu ele ferestrele primăriei sai t&spunde ca soldatul de la palatul
administrativ Şi ca prefectul! din lalorăiță!: ia

“Adăvătul este că legile, pe cari aceşti nenorociţi sunt

“insărcinaţi” să le aplice, sunt așa, “de ' multe și așa de
complicate, iin căt se incurcă in ele și avocaţii cei titraţi!

“Legea; comunală! este un model de i incărcătură Și sa,

“schimbat de 5 ori ds la, 1864. Sa proniulgat de la 1860
păhă acum 17 legi de constatare și de percepție, afară
“6 legile” că regulează, materii speciale, băuturi spirtoase,
tutunuri, accis, etc, etc. Și aceste legi cer'ca, să se ţie
“registre 'iin partidă, dublă, cănd casierii generali insăr“'Giniaţi a; 18 ţine abia eunosc cele” patru operății: simple.

-Si se iașălă, amâr cei 65 ciâd că fânâţionarii insăreinaţi

—

de a-i controlacel:
, puţin
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marea, majoritate,

Sunt -mai

inaintaţi de căt; casierii generali ! . PE
Ia
Și după ce că sunt multe aceste legi, apoi nu sunt
nici desţule: ce legi regulează intrun mod complet

atribuţiile, prefecţilor,. atribuţiile sub-prefecţilor,
atribuţiile primarilor ?. |
aa
Mae

Cănd legile sunţ, așa. de incurcate, aşa de multe, bie-

tul funcţionar le lasă toate de o parte şi, face din
capul

lui ! Eată, de exemplu,

femee se plăngea, acum

o.scenă. la care. am asistat.O

5 anila un primar. de -sat că

un om ar fi calomniat-o .spuindu vorbe atingătoare. de
onoarea, ei. Primarul, dupăce se convinse de, adevăr
ul
plăngerii, zise femeii să, ia :și ea, baligă să! mănjească
pe

„Aceasta, insă, este o pedeapsă eșită dintr'o inspir
aţie
Singuratică,; in general insă pe cei vinovaţi sau
bănuiţi,

primnaui-i beau asa, incăta ajuns ca funcțiunea, de
pri-

mar săfie 0 şcoală, de beție. Trebue să, fii om,
și jumătate
ca să nu eși beţiv din primărie. Mai toţi -cari
ştiu
scrie şi ceti prin sate sunt, bețivi, și aceasta,
din causă

că au fost mult timp primari.

|

In privința, acestor fapte intreb pe ori ce om
cu mințile intregi, o lege simplă, cătde proastă n'ar fi
mai bună,

de căt inspirațiunile individuale după, cari se adminiş-

trează acum țara, mar fi în realitate un Progr
es asu-

Pra legislaţiunei noastre civilisate?.

Ia

Eacă;
dar răul şi eacă remediul : trebue
să punem în

concordanţă legislațiunea; noastră, cu personalul : nostru

administrativ ; trebue sau să căutăm. oamen
i care să in-

deleagă
și să aplice legile ce avem, sau să, facera alte legi
pe
cari oamenii cari 'i avemsă le poată ințelegeși aplica.

„.- Sag ca..șă, mă esprim „raai lămurit, trebue
şă, „tenun-

.

țărm la visul copilărese;. lai iritreprinderea; nebunească a,
liberalilor noștri de a face societatea. ivomănească după
legile: ce avem; şi: să n6 găndin ca; oămeni serioşi Şi matutti să:ne facein legile după; Societatea iîn care tăia. |
“Pănă'acum in adever am crăzut că,6 destul ca, să luăm
legile țărilor civilisate ca să civilisăm indată societatea,
„am ereziit dă; 6: destul să: cumpărăm' o: cismă fturnoasă,
- ea 'să:ne facem indată un picior înic şi frumos; Ade &rul
-şi legile nabirale ne pedepsesc de nebuniă fvastră. După
„toate experienţăle ce le-ar fădut, după toăte casnele la

cari arm supus societatea, ea:nu poate să, iritre in calapodul nostru şi 'resultatul'a, fost că, legile noastre stau
neapilcate,. și in loc 'de legislaţie 'savantă, avem lipsă
„„omBleotă de lege, inspiraţia, oamenilor și sila. Voe, fără,
„voe trebue să ne deschideri: ochii, și convingăndu- ne o
. datăcă: corpul nostru nu se face după hainele ce le-cum“părăm, să'ne găndim: insfărșit să facena hainele după
“corpul nostru ; neputănd să iinălțăm oainenii pănă la le„gile 66'averă, taebue” să scoboriim legile pănă la, oamenii
lce-i avem.
[ai
ie

„. Scrisoarea a.IV-a
-
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Saceni,

25. August

1880.

Lipsa, de armonie “intre constituțianea, noastră

li-

berălă şi organizăţiunăa; noastră administrativă, - des“potică de o- parte, 'și intre- legislaţiunea, noastră sa-vantă iși: populaţiunea noastră; simplă; de alta, esplică
'indestul 'cuvăntul iinţelâpt al primului președinte al

Inaltei Curți de“Casaţie, 'esplică in destul pentru

ce

“nu avem administraţiune! bună cum ar trebui, și avem

in loc,: Politica: proastă, :de .Persecuţiuni,. „de

de hatiruri, cum nar trebui,

|

intrigi, și

,

„Par. este, o: cauză maj inaltă care. afăcut cu. Du
tiuţă această. stare, de, Ipezuri. ȘI „eare contribue ca, să
accentueze Și mai mult tirania, ce, „esercită, așupra, s0cietăţii partida ce, pune măna, pe frânele guvernului,
Și: care, exagerează, incapașițațae. noastră de a - inţe=
lege. și a, „aplica; legile ce: avem... .
|
In practică mersul politicei. noaştre este ipsit. “de
ajutorul părții celei mai, „avute și al. capabile din.
societate,
. ....,
ra
Se
R
Fără. indoială. n'am f avut, nici: organizarea, noastră, despotică, nici legislaţiunea, noastră incurcată,, dacă

partea, cea. mai, eșperimentată, .și. mai independentă a

societăţii Sar A „ocupat. mai: mult de politică; Și, chiar.
de le-am. fi avut;

intervențiunea, acestora, ar,. „Inicşera,

foarte, mult in, practică, velele „de. cari. ne;. plăngem. .
Dar acest; factor, cel. mai insemna. al vieţii „politice, ne lipsește. Spre. marea, .„pagubă, a; libertăţilor
noastre. publice, și a bunei administraţiuni, a ţerii..

Ţi-aduci. aminţe,

domnule . redactor,

de frumoasa,

parabolă prin care Christos, cu prevederea, lui, Dumnezeească, arăta desvoltarea, istorică, a. „religiurii. ce
funda.

a

Un: om. oare- care

au. tout, cină, mare ŞI. au. „ehe:

mat pe. mulţi, şi. au: trimis pre. sluga. sa, la, ceasul cinei să zică: celor, „chernaţi. : „Veniţi. că iată, gata, sunt,
toate, Și. au inceput toţi intrun chip a se lepăda,.
Cel. de, nțăiu .au zis. lui:. ;Moșie am: cumpăraţ și

caață «să o v&z;.rogu-te să. ME. ierţi pu! “și. altul âu zis:
> Perechi. de boi. am gumpărat cinci şi Yoiu merge. săi

ispitesc.. Rogu- te să mă jerţi,+ lar altul au zis: "M am

insurat și pentru aceea, nu pociu veni.
sluga aceea au spus Domnului său
măniindu-se

Şi intorcăndu-se
aceasta. Atunci

stăpănul' casei, au zis slugii sale:

„Eşi

curând la căile și la ulițele cetăţii şi sărăcii, ciungii,

orbiiși șchiopii adu-i aicea.“ Şi au zis sluga, Doamne
făcutu-sau

cum

âu poruncit,

şi ăncă mai

este loc.

Şi au zis Domnul către sluga: „Eşi la drumuri și la;
-ingrădiri şi îndeamnă, să intre, ca să se „umple. casa
mea,“ (Evangelia lui Luca).
Ei bine, ceea ce sa, intămplat cu religiunea, creştină, respinsă de evrei, in sinul cărora a, luat naştere, și adoptată, de cele-lalte neamuri ale pămăntului, acestea, s'a, int&mplat cu constituţiianea, noastră,
Constituţiunea noastră chiamă la, Dreponder anța, politică, pe oamenii cei mai avuţi și mai: capabili, pe

proprietarii cei mici și cei mari cari dau mai jum&:
"tate numărul deputaţilor 'și pe toţi senatorii. Dar din
nenorocire, oamenii âvuți
și capabili nu se ocupă indestul: de buna guvernare a țării. Unul poartă, un nume
din cele mai "mari şi găsește că este o degradare
pentru el ca să, 'și consacre existența, pentru prosperitatea, și mărirea, patriei sale, și că demnitatea, lui
1 indatorează să intrebuințeze toate puterile lui morale. și, intelectuale ca să bea vinuri renumite, să mănănce bucate gustâse şi să, doarmă pe moale!

“ Altul are moșii -multe care trebuese ingrijite, avere

mare care trebue mărită, pe fie-care an, și interesele lui
materiale” nu'i lasă timpul de a se: ocupa, de interesele
generale ale ţării, sau, şi de :0face, o face numai atăt
- căt să 'şi intreţie. influenţa și prestigiul său personal!
- Altul in fine are o mulțime de- daraveti, o mulţime

de interese cari: pun in contact

zilnic cu ministrul

sau cu prefectul și de aceea caută să fie supus, el,
pe care Dumnezeu l-a pus in stare de a fi ndepeg.
dent de toți miniștrii şi de toți prefecţii! .
Și toți aceștia nu simt, pentru: nenorocirea, gării ȘI
pentru ruşinea, lor, ca cea dentăi datorie a, ori cărui
om este de a se ocupa de soarta, concetățenilor săi

şi că această, datorie este cu atăt mai imperioasă,
cu căt omul are fericirea, de-a fi mai avut sau onoarea de-a puria un nume rai mare.
Și toţi aceștia, stănd de-o pante sau
s
făcănd politică in doi peri, remăne pe scena, „politică, un mic

număr de oameni conștiincioși și capabili,și un- număr

covărșitor de

decăt satisfacerea,

oameni. cari nu caută

in. politică,

intereselor lor personale : masa, este

„potopităde oameni de prin respăntii,de cei flămănzi.!
Şi fiind-că Domnitorul nostru nu are puterea Dumnezeească, a lui Hristos. ca să ințelepțească, și să sfinţească, pe toți aceşti netrebnici;. ei gavernează tere
așa netrebnici cum sunt, ,.
_
Și nu numai că: o guyernează,. dar âncă iau măsuri

ca să guverneze. tot-d'auna, ca sădepărteze pentru tot-

deauna, pe oamenii cei capabili de a o guverna. —age

Cu o. măetrie :rară, ei au intreprins ca, să falșifice
bunul simț. al poporului Şi săși facă, din netrebnicia, Si
lor chiar, un. privilegiu pentru a sta la cărma; eri.
Nu sunt eu cel dentăi care, “observ, d- eg Todactor,
că, de la. un timp incoace, sa ridicat o nouă bogrime
in ţara noastră, boerime . ciudată, toemai | antipodul

aristocrației celei „vechi, căci unde aceea, . se, răzima,
fie pe superioritaţea. nașterii, fie pe-a averii, fie. pe.
superioritatea, inteligenții, aceasta se reazămă, tocmai
pe lipsa ori-cărei supericrităţi; . :-

“Bunu sunt bogat, sunt sărac, născut din părinţi
sărâci, auzim: zicendu-se, pare că: munca $i econornia,

care punt isvoarăle Bogăţiei,: ar fi o vină

|

Eu nu sunt: boer, sunt fiu al poporului, zice _altul, pare că, circumstahţa că; tatăl .meu a fost; om capabil Şi: sa ridicat pe treptele sociale, ar fi. o necinste!
soiu 5 privilegiați!
„Unde inainte erâu priveligiate familiile: cele “vechi,
ai” căror representanţi fuseseră "de mai multe genera.
țiuni in” “capul țării, acum & vorba, să se: infiirițeze privilegii pentru oandeni' fără. nume, a, căror riastere este

necunoscută sau chiar străină; și: cu.căt familia, a fost
măi săracă, și mai obscură, cu atăt privilegiul - trebus să fie mai insemnai; cu atâta, cum se zicea, bo-

erul este mai mare!
o
Ga'un Filipescu, că'un. Văcărescu, ca un Cantacuzin

să nu aibe inai raulte drepturi decăt. Popescu sau Geoigescu, aceasta este drept, această; este adevărata ega,litate : dar nu se mulţumesă cu atăta. Prin“ insinuări,
prin inegriire, prin căloranie caută; să se inispire heincredere in oandenii cu niime sau cu avere, repulsiune, ură
chiar, şi să privească, pe reprezentanții faxpiliilor celor
mari cai pe niște: oameni Primejdioși,: inai ca pe. niște

ești: xoraăna bun, dacă te chiăraă Filipescu nu &ști romăn.
Dar 'aceasta;'hii mai este liberalism, aceasta este tot iinegalitate, tot nedreptate iin sens: "demagogie. |
“ Sentimentul” 'acâsta, a ajuns așa de' pronunţat chiar
de acum; in căt: destrăbălărea, --şi risipa: a ajuns
să! fie un merit; ȘI Gare-curm 'un titlu la, xecunoscinţa, pu-

blică! Navem de căt să; ne'descnidem ochii ca; să, ve-

=
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dem'că, dintre urmaşii familiilor riaii,- -nuriai. aceia, au
vază, numai aceia, sunt patrioți cari și-ani: risipit- averile, fe. chiar priri - desfrănări * Şi “prin: neimetiicii
: Și

această, pentru cuvăntul foarte sitaplu, că numai
aceş-

tia, consimit să 'ser vească de- insti anient pârtidâlor,
pen:

tru

a-și reface averea; pierdută; Sâ :a- -şi căștiga viaţa;
' Puțin: încă și oameni cei măi: învăţaţi ȘI: mai ' ca-

pabili de a'mănui legile. Și iăstituțiile; “Vor” vedea. zidicăndu-se contra, lor! ptevențiuni puternică” hurai
și
numai pentru că prin munca 'şi talent se 'voi: fi vidi-

cat; 'de- -asupra, coicetăţeniloi lor, Şi vor fi. şi ei inlăturăţi

de la; afacerile publice supt riutele de cărtăraii' de advecaţi sau mai Știu eu ce. Ideile demagogiei cari au pătru
ns
în societatea noâstă, sunt inămice or cărei superiorităţ
i:

Resultatul este că cetăţenii cărora averea; le dă inde:
pendenţă și deprinderi oa, atacerilor, experiența, necesară,
se țin din cein ce mai depar te! de afăcerila* politice ȘI
de aceea se simte atăt de- mult; lipsa, de indepeiidenț
ă
in corpul electoral Și lipsă de capacitate : în "cei „ce fac

și în cei ce9 aplică legile.

pt udji

Cine a urmat, publicoțisanea, scrisorilor” ROSU; poate
tragă singur. “eonclusiunile | la, cars! arm : ajuns: “Ele,
“sunt; trei: Trebus mai. ăntăi” câ: să. “mieșorăt »“puterea,

absorbitoare a guverhului central. dănd

atăt 'comunei

căt și judeţului văre-care individualitate. și 0 libertate

„

“ de acţiune : aproape completă, pentru'a, ingriji: de

resele locale și nepăstrănd

Gătun: "drept de control.

inte-

pentru puteiea, centrală de
i.

EEE

--Trebue ca, legislaţiunea, administrativă. se: devie: mai
lăimurită, și înai-simplă ca, căte-va, legi:pe cari toţi:să le

=
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poată. pricepe, să arate atribuţiuniie fie cărui (inele
.
Pa
nar administrativ.
Trebue insfărșit ca -oamenii cei mai avuţi să ia, in
comună, şi in judeţ, sarcinele cele mai anevoe de indeplinit și cari cer mai multă, independenţă, cum

sunt de

exemplu scoalele şi atribuţiunile politice.
Ca să impuţinărn puterea, centrală şi să dăm „Comunelor şi judeţelor vieață, precum, şi pentru ca, să, .simplificăm mecanismul nostru administrativ, mijloacele
legislative sunt de ajuns.
Casă ajungem insă a vedea interesele publice iin mMâinile oamenilor celor mai experimentați şi independenţi,

legile nu sunt de ajuns ci trebue să lucrăm pentru
n

modifica, moravurile noastre, ideile cari au curs
cietate; Această sarcină revine mai. ales presei

a

in soŞi. cu-

|

-vEntului,

Numai presa şi cuvântările publice, pot se mănţie
adevăratele idei liberale ini societate și să combată ine-

galitatea, ce ideile demagogice ţind so introducă, de astă,
dată in favoarea, netrebnicilor ; numai ele pot sgudui
din apatia, lor pe oamenii avuţi și să-i facă a se inte|
esa, mai mult de interesele generale.
Guvernul.

parlamentar şi in general

instituţiunile . li-

să se guverneze singuri și ei nu se
bere cer ca cetăşenii:
potguverna, fără, sacrificii de timp și fără sacrificii de
bani. Căci. dacă, cei cu dare de mănă se vor inchide in
egoismul lor,. atunci neapăiat guvernul trece in: măinile
oamenilor cari nau de lucru Şi,
$ mMeapărai. societatea va,

fi rău guvernată...

...

SI

Nu incetaţi dar, domnule redactor, de-i a face apel la
patriotismul cetăţenilor, -spuneţi- -le că. interesele „gene-

rale ale. ţerii coprind cele mai, mari interese ale fie-că-

—
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ruia din noi şi că numai ocupăndu-ne cu toţii de aceste
interese, numai sacrificănd cu toţii muncă continuă,
vom ajunge să vedem țara. noastră bine administrată,
și scăpată, de pericolele

cari o amenință

-din năuntru

Și din afară,
Censor.

prroe

IMBUNATATIREA STAREI SĂTENILOR
DISCURS

PRONUNȚAT

LA ATENEU

IN 1887

Doamnelor și Domnilor,
Lupta, de toate zilele ne absoarbe

aproape

intreaga,

noastră activitate politică, și nu ne iasă timpul și lini„tea, de spirit necesară, ca, să cugetăm la problemele
cele mari, ce ridică starea societăţii noastre.
Fără, indoială, trăind intrun regim representativ, e o
datorie pentru noi toți, de a ne ocupa, de politica, de toate

zilele : toți acei care cred, că guvernul e r&u, sunt datori
să lupte pentru al răsturna, precum sunt
care cred că guvernul e bun, să lupte pentru
dar aceasta, nu trebue să ne impedice de a
minte că sunt, probleme superioare, care ne

datori acei,
a 1 susţine;
ne aduce ainteresează,

de o potrivă toți, și că suntem cu toţii datori consacra,
la, deslegarea, lor, cele mai mature, cele mai senine din
cugetările noastre. Trebue să avem ore, in cari se uităm

„că suntem uni guvern și alţii oposiţie, ca să ne aducem
“aminte că suntem cu toţii Români şi să ne găndim,

nu

“ca partizani ai cutărui sau cutărui sistem, ci ca Români,

la, interesele permanente ale societăței romănești.
Din acest pnnct de vedere, nici una

din chestiunile

socials:nă est măi insemiată, “ca,
« inibunătăţirea stărei
ţăranilor:

DN
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Nici una nu merită, mai mult să fie studiată Şi tesolvată,; căci nici o altă chestiună nu poate să fie zesolvată,
până nu vom resolva-o pe aceasta.
Ai
Vorbim, de !â un cărd de vreme de: industrie lâţională,. Dai cine să, facă: acea industrie ? Omul este făcut;
să, se ridice mereu-pe treptele sociale, "Otășenii dau profesiunile liberale, dau: funcţionări publici ; numai satele
nu pot da pe muncitorii stăr uitori, pe meşterii aperi, cari

să, creeze şi să, desvoltei industria nâţienală,
:
Orășenii nu fac. copii mulți; :ne insurăin! prea “tărziu,
şi conciderăm ca, o 'nenorocirg să avem copii mulţi, ba

unii opresc

mersul

naturii prin practice

vinovate: sau

chiar criminale şi de aceea, populațiunea orășelor se Tă
reşte, in toate părţile, cu timpul: prisosul satelor «ar tre-

bui să umple golurile orașelor.

Țăranii. sunt isvorul care trebue să, hrănească și să
priminească toate cele, alte stări, şi nici o imbunătățite
nu e'cu putinţă, dacă isvorul nu vă f inbolșugat, Și lindpede. Inainte de toate trebue să destupă
șşi să curăţira
isvorul.
“Stiu bine că nici cele- alte stratări sooiăle nu Stau bine.
Ştiu bine că sufer și proprietarii, Și neser iașii și. icoriiercianții și te miri care sufere măi mult ;
Dâr noi: orășenii suferim mai ales din căuza, lacului!
nostru,—mai toţi Cheltuim mai mult de cât averh—din |
causa; imoralităţii noastre—fugim de viaţă, ticnită ȘI modestă a familiei şi de munca, onestă: Şi sănătoasă, — su“ferim mai! ales din causă, că "Vrem să; ajungem” prea
“repede și prin ori-ce mijiăce, fie chiar injositre. Noi știm
ce să facem, ca să fim fericiţi; dar nu vrem.
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Țăranii sufere mai ales pentru că nu știu
limbunătăţescă, s6rta, şi nu se

cum

ridică, pentru

să, se ridice.

să-și

că nu pot

o

Nduă& ne lipsește mai ales voința; lor putinţa de im"bunătăţire.
Şi pe urmă, pentru orașe, tot sa, mai făcut ceva. . Luând

de exemplu periodul ce a curs. de la 1857 incoace, este
văzut că orașele au realisat oare-cari progrese,

Orașele sunt mai bine administrate, și mai bine ingrijite, stradele sunt mai curate, casele mai sănătoase și
mai bine construite; sa deschis pieţe publice, sa piantat grădini, publice, sa, luat; oare-care rn&suri igienice.
De oare-ce saţele suntin aceeași stare, in care erau acum
o sută, de ani, şi, de bună seamă, in stare mai rea, de

cât la 1857.
Și astăzi, ca și cum o sută, de ani, o mare.>, parte a
populaţiunei trăește prin viziuni, prin, bordee umede, iintunecoase, murdare. Este adevărat, că, cei mai mulți au
” case, dar ȘI casele, cel puţin 99 la, sută sunt tot fără aer,

"tot fără juraină, tot murdare. Hrana ţăranilor este tot
hrana, de acum o sută de ani, de porumb bun. ca, aurul,
când dă Dumnezeu toamna, lungă Și uscată, casă. se

coacă bine; dar, când toamna,este. ploioasă Și iarna, tirapurie, porumbăil nu se coace. bine, se inegrește in primă
vară și mămăliga, devine atunci, isvorul acelei boale ingrozitoare care se numește .pelagra, Şi care,. dupe suferințe
indelungate, omoară, gener atii intregi, in chinuri.

Si căt, pentru măsuri igienice, autorităţile administra
tive Și, comunale, nici, nu ştiu să aibă vre-o atr ibuţiune

|

eastă, privinţă, Sub. regulamentul organic

sub-pre-

,fecţii tot mâl. Porunceau, autorițăţilor comunale să taie
„ciulinii și să ţie, drumurile, curate,

Astăzi nici. atât, ciu-

—
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linii inepădesc de jur imprejurul satului inăuntru, şi băligarul se aruncă pe strade, sau prin vâlcele unde se
strânge o apă, verde şi puturoasă, din care beau vitele
şi unde bălăcese. copii.

Unul din tinerii cari a.studiat viaţa, țărănească cu mai
multă inteligenţă
și cu mai riultă durere de inimă, erni-

nentul meu amic d-nul Barbu Ştefănescu de la Vrancea,
scria mai deunăzi, intrunul din ziarele mari ale capitalei, că toată preocupaţia noastră, se reduce la; 500,000
de orăşeni şi nu sa; făcut 1nimice pentru cele alte 4, 500, 000
de țărani.
ii
i
i
- Are Greptâte; dacă, ne uităm la resultatele dobăidite.
la, ceea ce'să făcut. Dar, dacă; ne uităim la; ceea 'ce sa
scris, la măsiările ce său 'ordonat, vedem: că tot; ceea, ce
sa făcut pentru. orașe, sa făcut și pentru sate.
|
Societatea, noastră democratică și liberală le a asi-

guiat și lor toătă; bins-facerea; libăralismului Și democraţiei. Ces'a făcut pentru orașe;s'a, făcut şi. pentru sate.
" Libertatea, politică; Și egalitatea, civilă i i
. 'Organisarea;' comunei: şi aitonomia;:cobiunală ;

Libertatea muricei şi concurența; nemărginită. ::
“Şi in sfărșit înstrucțiunea; obligatoare.

:- -.

„Aceasta, sa, făcut pentru orășeni; și toate -aceştea. :sia,

făcut și pentru 'săteni. Şi, dacă. 'sa, făcut instituţii -de
credit, pentru proprietari, creditele“ fonciaie, şi, pentru |
cOmârcizuiţi și mese iaşi, banea +națională, Sa.: făctibt iși
pentiu' săteai, creditul agricol,;.:: ci
it
* Pentiu'sătâni sia, făcut:ceva, mai rinult, Statul i-a:
i
ÎmR-

IT
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proprietărit și i: improprietă.rește pe fie--care zi cu insem-

nate sacrificii,

n

e

„Sa făcut dar ȘI pentru, țărani, tot ce.
cu Ş a făcut pentra
orăşeni. Dar la ce a folosit toate aceștea,:9 lacă intreba ea,
Am aci o carte intitulată : „Mortalitatea, populaţiunei
Romăne de prin locurile „copleșite de jidovi.“ Este o interpelare adresată de un senator, d-nul Eduard Gher| ghely, care a studiat de aproape această, chestiune ȘI
care.0 presintă intr'un--mod-lămurit și:isbitor.. Să'mi daţi
voe să; vă citesc, căte-va, fragmente din acea, broșură:.
„lată, zice D-nu.Gherghely cum stau lacurile în
ă Mol
dova,::din- 28 de comune

urbane;

in 8 numai,

Romănii

au crescut cu fearte.puţin, cu 300; dar in: 13 comune
urbane din 28, in-13, Zic, Romănii- deserese intrun mod
ingrozitor și aceste 13 comune sunt cele mai copleșite
de jidani, Am luat opt oraşe din acestea, vă citesc statistica oficială, In. Dorohoiu, Mihăileni, Neamţu, Iași, Roman; Bacău, Fălticeni și Tărgul-Frumos
sa, născut 1967
Romăni .și,; au: murit 2326, iar pidovi, “sa, născut 3083
-Și au murit 16192.
a
a
„Dată Romănii din aceste, oraşe, 'ar fi într un,n resboiu
permanent, perderile nu ar fi mai mari.
wi

mentană; Nu ne-ar: speria; atăt; totuşi ar. â o cestiune de

umanitate: de cea
este eminamente
mari primejdii și
luat pănă acum.

mai mare-imporţanţă.. Dar cestiunea,
ingrijitoare, fiind-că la, ' spatele ei, văd
ar trebui să luăm măsuri, ce nu sau
ki: general, mortalitatea, -există intre

“copii; De altmintrelea;: lucrul este natural; cănd părinţii

de fatăilie-nu mai au.mijloace de: a,și căștiga, existenţa,
cele ănt&iu

victime

sunt. copiii. căci pentru ai rădica,

de sigur
- trebue 'cheltueli::. D-voastre veţi fi eitit
,

că, in

cutare tărg, in cutare sat mor, cupii. Se ințelege că, cine

citesce asi-fal de lucruri se intristează;, dar acela, care
ax vedea, cu ochii săi, 6um mor copii lipsiţi de mijloace
abandonaţi?... Căci jidovii. au forțat pe tata, şi mama,

copiilor. bolnavi săi trimită la, prășit la; cămp, . Și rămăn

copii. singuri. Când ar vedea. cu ochii fașele, prin .-gare |
trece acel copil, pănă ce. mai. are; suflare, ar vedea, un!
tablou ingrozitor, care i „ar r&mănea.. pe viaţă in memorie. Tablouri de acestea sunt cu sutele, victimele sunt
copii, ai căror părinţi sunt in mizerie, triste. rămășițe ale

burghesimâi

moldovepesci,, Care astăzi ses linge, dar a

Sea
cărei agonie este teribilă, .
„Eu. care nu sunt. avocat, nici. fanoţionar, ȘIi trăese

din cultura pământului, intămpin mari greutăţi in afa-

cerile mele, ori de căste ori m'am-pus in contra, jidovilor.
Din contră, toate avantagiele, sunt pentru acei cari Sus-

țin pe jidovi, căci, in. toată vremea, comitetele jidovesci
„au fost cu măna largă pentru apărătorii lor ;. insă, de

mai bine de 20 de ani, de cănd mă ocup. de chestia ji-

dovească,

am putut să apreciez răul incalculabil ce! fac

ei țărei, și dacă cine-va ar fi avut ocasie să vază, și să,
ştie căte ara văzut; eu, ori-care, ar fi acel -cine-va, nu-

mai să fie cu bun. simţ, nu-sar putea, de, căt. că acel

cine-va; să fie in contra, jidovilor,. maâi ales astă-zi, căci
astă-zi numai este vorba de interesele noastre economice, este chiar îm joc individualitatea noastră, . și
viitorul, care pare a fi? mai. brisi încă, mă [ace să
găndesc și. la copii 'mei...
ie
„Ca să șe constate că

romăni: rnulţi au dispărut din

Moldova, nu este. nevoe pentru aceasta de statistică,
ori-care ar veni in Moldova, de: șus'și ar vedea, starea,
"populaţiunei, v'ar spune că așa, este pe acolo. .Noi aceș-
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ţia, din localitate, pe incetul ne-am deprins cu această
;situațiune; dar cănd sar scula din morminte, acei cari

“au murit acum

40 de âni și ar vedea boerii ţărei dis-

“truși,

romăni

arendașii

inlăturaţi,

cănd

ar

vedea,

tot

„comerţul in 'măna jidanilor şi pe comercianți romăni,
parte morţi, parte in mizerie; cănd ar vedea, moșiile,
pe unde trăia, familiile de boeri, și in jurul cărora trăia,
alte sute de familii romănesci, cari era o pepinieră de

unde se alimenta țara şi din care sunt bărbaţi cari au
ajuns astă-zi la cele mai inalte trepte, cănd va vedea

că acolo trăesc jidanii, cănd va vedea că slugile lor sunt
inlocuite cu jidanii, cari torturează pe săteni și-i despoae, ar crede că am căzut victima unei cuceriri de

barbari !...*
„Sunt 40 de ani, comercianții și industriașii romăni
erau așa, de mulți, in căt fie-care breslă avea căte o
stărostie care forma
- camerile de comerciu.

Ca, fapt is-

toric vă voii arăta, că, cu 40 de ani in urmă, era in piața,

tărgului vechiu din: Botoşani

numai 3 comercianţi i-

dovi, astă-zi sunt numai 4 cornercianţi romăni și nu

“ştiu căte sute de jidovi! D. primar de Botoșani este
senator, este aici, rog intrebaţil ; acesta, este progresul economic cae ni-l căntă convorbirile economice.
„Ei bine, cănd unei populaţiuni indigene, prin un mijloc oare-care, legâl sau ilegal, *i vei lua, din mănă toate
afacerile, adică, comerciul, industria, etc., şi le vei da, in -

mâna, unor populaţiuni străine, ce sar int&mpla? Negreşit că populaţiunea, indigenă, ne mai avănd afaceri,
neputend căştiga, va, cădea in mizerie, iar acea străină,
va prospera. Acest lucru sa intămplat mai cu seamă in
ţara de sus a Moldovei, jidovii au luat toate afacerile
din mănileromănilor, iar aceștia, ne mai putend Căștiga,

nimic, cad in mizerie, nu pot ridica, copii, Şi prin urmare descresc..
„'Coţi cărciumarii de prin sate sunt jidovi, aceasta, in |
contra, legei. Ciobotarii, croitorii, stolerii etc., toţi sunt
jidovi. Așa este astăzi, nu era aşa sunt acum 40 de ani...&

După cum vedeți r&ulin Moldova, este mare și reclamă

ms&suri urgente. Tărgoveţii pier, au perit;; şi sunt in stare
să v& dovedesc că răul se intinde de la oraşe la sate.
Iacă dovada:

Sa cerut in Senat să se transforme Moinești din comună rurală, in comună urbană, și Senatula, insărcinat
0 ccmisiune să studieze chestiunea, In acea comisiune
figura, duoi din bărbaţii noștri cei mai distinși prin inte-

ligenţa și patriotismul lor D.D. Ilariu Isvoranu și Remu

Opreanu. Iată ce ne spun de propagarea, în sate a răului,

prin raportul ce au adresat Senatului.

„Am constatat că, tărgul se măreşte pe zi ce mer ge.
“Dar, pe cănd populația romănă abia poate sta, pănă

acum pe loc, populaţia, israilită, se inmulțește neincetat,

„nu numai prin sporul considerabil al nașterilor asupra
morţilor, dar mai cu seamă prin noii veniţi din alte lo-

curi și din alte ţări chiar. In tărg evreii sunt astăzi de
trei ori mai numeroși de căt; românii. Dacă insă tărgul
se va mări in condiţiunile de astăzi,

pesțe

cinci

vor fi de cinci ori mai numeroși de căt romănii.*
lată cu sem intind ovreii in sate:
Cănd populațiunea, unui tărg sa, inmulțit mai

de căt

localitatea,

ani ei

muli

o puate hrăni și inavuţi, prisosul

caută și găsește un sat nou

unde se așează, pune tun-

dament tele unui nou t&rg și] formează, in scurţ timp.
Căte-va, familii israelite sunt de ajuns într un sat, ca să

atragă, multe altele. De unde

vin? Din orașe, din t &rgu,
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de peste. frontieră. -O dată. tărgul forma, el absoarbe
toate sorginţele de avuție vecină ; nimeni nu'i poate sta

in potrivă. Micul comeiciu ăntăiu, pe urmă -marele, le
cade negreșit in mănă,. Comandă iraprejurimile: Şi, dacă,
astăzi nu Și asimilează sau. rărește, sau

face să, dispară,

elernentele: streine lui, măne, graţie pater ei. săle de «exis„tenţă o va, face fatalmente.
a
“Aceste tărguri, aceste :aglomeraţiuni de. populaţiune
streină, sunt curat și simplu colonii rurale. Nu discutăm

disposițiunile art. 3-din Constituiţiunea țărei. Dar nu este
indispensabil ca colonii să se ocupe numai :cii agticultura. Ei pot fi industriali, comercianţi, artizani. Prin

faptul:dar:că; vin.să populeze.comunele rurală, nu pot
„fi consideraţi de căt; ca colonii. Cănd.se vor inmulţi şi
nu vor mai puteagăsi. alte ocupaţiuri; se vor indeletnici și cu agricultura; gohind dinaintea, lor, :cuni făc in
„toate intreprinderile, semenul romăn; care nui. poate
ține concurență.“
ca
'Ast-fel: sta lucrurile in Moldova, Populajiunăa, 70-

mănă, 6ste copleșită, sugrumată, nimicită de o popula- țiune :stieină, legată, străns Prin credinţe puternice religioas& și prin instituţii, tot atăt de puternice, de ajutor

“mutual. Această, populaţiune a concentrat in măinile ei
“toate îsvoarela de bogăţie toate mijloacele de căștig și
elementul romănesc .pere'de:mizerie..
--7

Cel puţin stăm mai bine in Romănia de dincoace?

“Ain aci o'bioșură publicată de un medie, D. dr. Dra! gescu, intitulată: „Un pericol naţional.“ Ascultaţi :
„Neamul 'orhănese staţionăr:adi, măne va, incepe, a
„descreșee. Două rele; ta, două hemiloase epidemii pus
tiesc Romănia,» cor upțiunea, și$ mârtea.

“ Failia-este in proces de: descompunere : ne-am de-

prins a fugi de ea,. ca de o-sargină; am devenit sceptici, atei,. stezpi şi fisiceşte şi mor aliceşte, Fugim de.
munca, : onestă. Și sfăntă,

care

dă sănătate şi fericire,

fiind-că ne place a; trăi fără să avem vre-o răspundere, :
in astă lume, fără. să fim folositori familiei, pâtriei, omenirii. Demoralisarea, cresce ast-fel că, țrebue să pună
pe
gănduri pe tot omul onest. Cafenelele,: căreiumele Şiș îemeile perdute se inmulţesc neincetat...
PE
„Poporul romănesc se inmulțeşte - așa, de incei, in căt

cu. drept

cuvânt ] putem

considera,

ca

staționar.

Să,

lăsăm să vorbească statisţica cu.sdrobitoarea.-i elocință,
. |
Este adevărat că ne lipsește statistica complectă a MiŞcării poporaţiunii in ultimii 25 de ani; cu toate acestea,
așa, ştirbită şi restrănsă cum se găsește, ea ne dove.
dește micul num&r al nașterilor Și marea, mortalitate
a, neamului romănesc, . Să luăm de pildă. anul 1880. In .
acest an in intrega, Românie, se născură 171 „240, sau

342 la; sută, și muriră 163.226, adică, 3, 26 la sută; de

unde urmează că, poporațiunea sa inmulții cu s014
suflete. ..
Comparănd aceste cifre cu ale altor ţări, vom vedea,
că ţara noastră coprinde locul al 13-lea cu nascerile, şi
al 5-lea cu morţile....
|
„Romănul se prăpădesce, străinul se inmulţesce, prin:
urmare dacă nu se vor lua, la; timp măsuri severe pentru combaterea. acestui pericol, lașii-intrun viitor apropiat, lași va inceta, cu desăvărşire a mai fi un oraș romănesc.. Cam această, tristă soartă o mai au oraşele Romăniei : poporaţiunea romănă, scade, iar elementele
streine și, in special, evrei se inmulțesc intr'un-modiîn-.
grijitor, atăt prin nașteri, căt şi prin imigraţiune. .
|
Dacă trecem la, județe, găsim in unele o mortalitate
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enormă, și să luăm bine aminte că această mare
mortalitate băntue județele cele mai bogate, cari ai
o poporaţiune mai vănjoasă. Să luăm 'antl 1880. In
acest an se născură in Doljiă 9951 copii. și muriră,
10,286 indivizi, prin urmare un escedent in minus

de 335.: Îlfovul are 1198 mai
născuţi. Mehedinţii 2189....«

mulţi

morţi

de

cât

|
De unde vine aceasta ?
„Cămd intri in acele case şi bordee sărmane, ţi se
| strănge inima, de durere văzând pe fii șoimilor, osăndiți a trăi in vizuini, ca sălbaticii. Dar in aceste vi„

“zuini, impreună cu ţăranul romăn, sa, așezat,

foamea,

:și durerea, cu intregul lor alaiu. cu scrofula, oftica,
„anemia, diarea, disenteria, enterita, bronchita, idropisia,,
„conjunctivita, frigurile tifoide și palustre, pelagra, și

răia,.. Epidemiile sunt musafirii obicinuiţi ai satelor, și
ele mai tot dauna

lată in ce

aă un mers

pustiitor.«

stare am ajuns, după

trei-zeci de ani

de practică, a liberalismului celui mai curat, trei-zeci
„de ani după ce am inscris in constituţiunile noastre
(libertatea, politică, și libertatea, economică,

Şi indrăsnesc a zice că, resultatul, in fața

căruia,

ne găsim, era, fatal, trebuea să se intămple neapărat
și un spirit prevăzător și. serios ar fi putut să-l prezică,
cu siguranță,
Nu se schimbă dintro zi in alta, intreg felul de a
trăi al unui popor. Și reformele, cele mai bune in sine,
dacă, se introduc fără chibzuială, dacă se introduce
repede produc neapărat nenorociri, nenorociri incalculabile.

—
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Ce sa intămplat in adevăr:
Pentru a lua, de exemplu pe
acum

trei-zeci

de

ani,

corporație, cu membri

fie-care

ei, cari

meseriași,
meserie

erau

vedem
constitula

chemaţi

că
o

să se

ocupe de interesele corporației cu starostele ei, care
avea dreptul de a chiema pe fie-care la indeplinirea,

datoriilor.
Ca, să, fii membru al corporației, trebuia, să fii ucenic

mai intăi, pe urmă calfă, și după mulţi ani, meșter.
Se ințelege lesne, că intr'o asemenea, organisațiune
era

anevoe

străinilor să pătrunză,

şi că fie-care era

silit să-și indeplinească obligaiunile contractate.
Dacă

aveam

nevoe

de un meșter

și nu: cunoșteam

eti, mă adresam la staroste, care-mi recomanda un om
cinstit, căruia puteam să-i inaintez bani ; căci, dacă

ar fi vrut să mă inșale, starostea, era acolo, ca să-l
pedepsească şi să-l oblige a munci.
Ei bine, această organisaţie, bună, rea,
sa, desfiinţat,
de o dată. Sa proclamat libertatea absolută a muncii
și a inceput, pe pămăntu nostru, o concurenţă, ne]
mărginită, neinfrănată. .
Şi, in această luptă, Romănii sa găsit, foarte. natural, mai slabi de căt streinii pentru un cuvănt foarte

simplu,

că Romănii

nu erau dedaţi « cu concurența, și

streinii erau dedați.

Ast-fel streinul, care se așezaa, meşter face publicaţii ,
imprăștie afișe și carte de visită. ca să poată să-l gă-,

sească cu inlesnire, cine are trebuinţă de meșteșugul
lui ; face ceea ce se numește reclamă.
Romănul nu știe acestea,
Apoi

streinul nu are de căt uh scop, să facă bani cu

ori-ce preț, și căt de iute; și mai inșală, mai lucrează,

—
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prost, dacă, munca nu i se plătește ; muncește, cum se
zice, şi pe mult şi pe puţin. :
|
“- Roriănul 'și face socoteala, ca, să-și ţie familia ȘI sarcinile publice Și, dacă nu-i vină la socoteală nu se bagă.
"ȘI, ca să spunem tot adevărul, in multe meşteşuguri,
streinul se găsește superior: romănului Și prin meșteșug
Și prin invăţătură,.
“Adăogăm- că, nărăviţi de mai nainte, să fie ţinuţi in
frău, meşteri noștri, cănd sau simţit fără nici O autoritate pe cap, sau lăsat lenii, sau lăsa. beţiei, |
: Tacă, pentru ce streinul: găseşte de lucru, iar romănul
nu. Și, negăsind mai tmult; timp de lucru, săr ăcește, se
| dexitor alisează şi pere.
ă
„Aceasta, este istoria, tutulor or așelor moldovenești,
aceasta va fi istoria, oraşelor noastre. Acest fenomen se petrece sub ochii noştri, şi putem lesne” să-l studiem.
Mai anul trecut am auzit cu toţii strigătele zidarilor şi
dalgherilor 'cari se plăng :contra concurenţi lucrătorilor
italieni. Aceştia, găsesc de lucru, ai noștri stau in tărgul
Cucului, și in scurt timp, de nu se.vor lua, ms&suri, vor
dispărea, dulgherii și zidaxrii romăni, cari astăzi incă sunt
destul de numeroși.

Și cuvântul este simplu : streinii:se găsesc astăzi la,

noi, in elementul
cunoscută lor, și
Pentru țărani
mai năprasnică.

lor; Romăniise găsesc introviaţă restau, ca viţelul la, poarta, nouă.
transformarea, "a fost şi mai mare, şi
Mai nainte fie:care cap de familiă era

dator să muncească, proprietarului 24 de zile: șeapte.

primăvara, opt vara Și “? toamna, și pentru aceasta, i se

da, nu numai loc de casă, de arie și de grădină. dar incă,

şi tot pământul necesar pentru hrana, lui,a familiei lui ȘI
a vitelor lui. Dacă avea, copii, el nu avea, nici o grijă. Se

ae

Si
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ducea, la proprietar cu un. puiu de găină sau:eu unt

proaspăt şi cu ouă proaspete -și spunea. ::că şi-a insurat

cutaze băiat. Şi.in dată proprietarul 'i;da pogoanele. le-

giuite, şi in anul ăntăiu nu făcea: nici: clacă, nici plătea,
imposite, ca, să, aibă răgaz. să-și facă casa,
i
+ Dax, chiar-inainte de legea, rurală, de pe la. 1851 sa
introdus; așa, numitele invoelide bună, voe, sa proclamat
libertatea muncei, şi de atunci, dar mai ales de la; legea,

rurală, numai munceşte pentru proptietar 24 de zile pe.
an; inuncește, nu ştie căt, ştiu că rep. C. A. Rosetti.

mulțumia; să-i rămăe și lui două zile pe s&ptămănă,.

se

In Moldova, in scuri timp ţăranii au ajuns să nu mai.
aibă nimic,de căt braţele lor, şi dacă au nevoe-de măncare,se duc la, cămătar, dacă au nevoie de bani pentru
imposite, se. duc la cămătar și- Şi v&nd munca pe nimic,
„aceste fapte le a descoperit ancheta agricolă, făcută, din iniţiativa, rep. C. A. Roseti.
„In Romănia, unde nu exista elementul străin care să: i
expioateze, să exploatează, intre dănşii.

incapabili de a, se inţelege intre dănșii, ca, să lase din

:

pământurile lor o' bucată “de: pămănt pentru pășune,
prea ignoranţi ca să schimbe modul hranei vitelor, prea,
„săraci sau prea, leneși ca, să-și facă, livezi artificiale, ei
au cuțitul la găt, pentiu izlazuri de vite, şi dau tot: ce
„au, după, sufiet, pentru o mizerabilă, bucată,de izlaz, in

care vitele pasc abia, cu căt să se ţie pe picioare. Afară
de aceasta cei mai inteligenţi săș ridică pe spinarea, celoralţi,
:
:
DE
a
E Sa
„In fie care'sat sunt căţi- -va cari muncesc; cinci-zeti,
şeai-zeci “pogoane “cu braţele

celor -lalți

consăteni

"această, muncă le-g plătesc prin mici: intrigi, prin

hatăzuri, prin năpăstuiri. .

..;

«

i

și

mici:

.

—
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Şi iacă de ce, și in Romănia, ca, şi in Moldova,
de și mai puţin, ţ&ranii cad in sărăcie, și cănd intre
sărăcia in casă, beţiea, e la ușă. Şi de aceea nu e
rar se vezi 4 și 6 şi 10 inşi inhăitaţi la un plug.
Şi toate aceste nenorociri, după cum vedeţi, izvorăse din schimbarea, regimului nostru autoritar in
regim liberal, schimbare făcute fără, pregătire, fără,
chibzuială, fără, veste.
Domnilor, eram in clasa 6-a sau a 7-a din Sf.
Sava, in vacanţele mari. Treceam călare de la, moșia,
unui unchiu al meu. din Ol, la moșia mea, din Te“leorman și am stat să odihnesc la un mie proprietar, cam rudă, cu noi, anume Negulescu. Incepuse
să se vorbească, de improprietărire. Eu o susțineam ca,
pe o măsură, liberală, care avea să imbogățească, pe
țărani. „Liberală, se poate, "mi respundea d-l Negulescu
dar,

căt

pentru

imbogăţirea,

țăranilor, să

mă

iertaji,

- Această; lege are săi aducă la, sapă de lemn, are să-i
omoare. Numai pentru proprietari e bună.i Eu surideam la aceste lucruri pe care le credeam paradocse.
Mam găndit mult in “urmă, la, cuvintele inţelepte ale lui

Negulescu și 'nu m'am liniștit de căt zic&ndu-mi că
Brătieni și Golești, știu ei ce fac, și că Negulescu, de
bună, seamă, nu știe ce zice. Acum văd că noi toţi nu

știam.ce făceam și că
țeleg de ce libertatea,
tru muncitorii noștri.
Istoria, probează, și
Este netăgăduit că

Negulescu știa, ce dice. acum intransacțiunilor este sărăcia penmai limpede ceea-ce vă spuse.
clasele de jos ale societăţi noas-

tre meseriași și tăranii. sau desvoltat cu multă, repeziciune de pe la 1825 și mai ales de pe la, 1830
Din contră, de pe la 1857, de la, introducerea. libera.

—
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lismului in instituţiile noastre, clasele superioare au luat
un avânt puternic, și inveselitor, de oare-ce clasele de
jos, meseriași, negustori și ţărani au inceput; să sărăcească și să piară.
Dovadă pipăită — dacă acest adevăr ar rhai avea
nevoe de dovedi — că regimul liberal foloseşte populaţiunilor cultivate, şi avute, şi vatămă pe populaţiunile
inculte și fără putere.
Și cănd vorbesc de regimul liberal, vorbesc, mai ales
de libertatea economică, de libertatea, muncei, de concurență.:
Fără indouială, toate ideile se ţin, un oare-care regim
politic, chiamă, pănă la, un punct, un regim economic

corespunde&tor, dar sărăcia, este un fapt curat economic |
și de libertatea economică ne ocupăm aci.
Şi, in economia politică, ca, şi in politică, nu sunt de căt două idei : idea autoritară, şi ideia, liberală,

Ideia, autoritară, dice fie-căruia : ai să muncești atăt,
ai să primeşti atăt,
Ideia liberală zice: fie-care să- ȘI caute interesele, cura!
va, putea, mai bine;

Şi este invederat că ideia liberală este mai bună pentru omul cultivat și cu mijloace, căci 'și cunoaște interesele, și știe ca, să, le apere; şi, mai ales, poate să şi le
apere; de -oare-ce ideia, autoritară este mai bună pentru

omul incult și:fără mijloace, căci el nu-și cunoaște in-

teresele, și, dacăle cunoaște, nu știe să, și le apere, i]
dacă, și știe să și le apere, nu poate să și le apere.
_ Și iacă de ce liberalismul profită societăţilor înaintate şi ombră societăţile inapoiate.

Şi iată pentru ce liberalismul la noi a folosit claselon

7

superioare și le a imulțit peste măsură, Şi a sărăcit şi a

[superioare clasele de jos.
De ce. se imulţesc: advocaţii, inginerii, doctorii Și mai
ales funcţionarii : daz se mpuținează meseriași, ne„gustoraşii 'și sătenii.
|
„De ce nou& celor cu invățătură ȘI cu avere, ne priesc'
" instituţiele liberale; de: oare ce pe cei mici, pe cei fără
„putere

? i sărăcese

ŞI-L omoară,

:

Pentru ce oamenii vorbăreţi, superficiali și egoiști,
după ce au. măncat la Hugues: și au făcui un tur la,

„șosea, strigă, libertate şi liberalism, şi pentru ce bărbaţii

serioși și cu dor de ţară, după, ce au văzut; familia, meseriașului . copleșită; de mizerie şi 'de viţii, Și bordeiul ţăranului plin do murdărie şi de boale, cred că a venit
timpul să ridice glasul contra, liberalismului piezător.

Or cum arf, intr carea «cea mare la care sosesc este
aceasta: Ce e de făcut ?

Să stăm cu mănele in sin, închiși in egoism şi. in
lene ? Să lăsăm lucrurile să-și urmeze cursul pe care

lau apucat, după vestita, axioma, laissez faire laissez
passer 2. Aceasta, nu se poate.
D-nul Drăgescu, are in broșura,. pe care am citat;o,
o vorbă, frumoasă. „Un simţ, de drepţate, de umanitate,
„de inţelepciune politică ne striga, să,. imbunătățim fără
dăavă, soarta, ţăranului.“
Dar ce e de făcut?
|
o
Dacă, ar trebui să ascultăm. pe apostolii liberalismului, ar trebui să mergem și mai departe pe priporul pe
care am apucat. Să complectăm libertâtea, politică, să
complectăm libertatea economică. Şi auzim cerăndu-se
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de unii autonomia, „deplină. a comunei și sufragiul ani
versal.
iu
'
Consiliele comunale sunt. in adevăr. puse astăzi supt
controlul. comitetelor permanente.. Se . cere. desființarea,
acestui control.
aa
.
pa
Dar ce bine ne. poate. aduce această, măsură:
Dacă. comunele rurale sunt in stare-proastă, causa

este că, autorităţile comunale, recrutate mai tot-d'a-una,
din oamenii, cari nu sciu nici să

stare să, priceapă

citească,

nu: sunt in

şŞi să realiseze pr ogresul. In oraşeexistă,

publică Și, din acest, element să iecrutează, consilieri şi
primari. De aci, imbunătăţirile ce vedem. In sate insă,
acest element lipsește, autorităţile comunale nu știu nici
măcar să 'și facă, budgetul. Sub-prefectul le: spune cin
să-l facă, și comitetul: permanent, le şterge neroziile,. le
arată; cheltuelile obligatoare și le ordonă, pe: ici pe Coloae- căte'o măsură, folositoare.
a
ae
Se
Este adevărat; că, pe lăngă tutela,. coisiitebului: permanent, mai esteuna, nescrisă nicăiri, dar cuatăt mai sim-

ţită, acea a, sub-prefectului, care poruncește tot ce: se
face in comună, și, dacă nu-l ascultă; chiamă pe primar,
„rupe procesul-verbal, il umflă, de păr ȘI-L pune de face
altul cum vrea el.
. iai:
Ei bine, dănd autonomia, deplină, comunelor, Vom desfiinţa cea; d'intăiu tutelă, tutela, legală, tutela, bine-făcătoare,tutela.civilisată,
ca să, dic aşa, a comitetului perma.
nent. Cea de a doua. tutelă, brutală şi barbară a sub-pre-

fectului va.rămănea ; și, nu numai va, rămănea;;. dar va
deveni cu atăt mai neinlăturată, cu căt ea, vă fi singurul

„mijloc de a impinge pe consiliele- comunale să-și facă
datoriile, sau a,le opri să nu facă, „prea mari neghiobii,

—
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Este foarte adevărat că, in starea de astăzi nu există,
prin sate, nici umbră de autonomie comunală : dar cau-

sa, cum vedeți

nu este legea; causa, este că arbitrariul

nu: intălnește nici o resistenţă in autorităţile

chiămate

„de a exercita acea autonomie ; și prin urmare nu legea,

trebue modificată, introducăndu-se pe hărţie autonomia
deplină; ci trebue introdus in conşiliele comunale acel
punct de resistenţă capabil de a se opune axbitrariului
incălcărilor.
Eacă de ce cred, că deplina, autonomie a comunelor,
ar fi un r&u in starea actuală.
Căt pentru sufragiul universal, eu sunt, in principiu,
„contra acestei măsuri. În ori-ce societate, in adevăr sunt

oameni culți și cu avere și oameni
din

inculţi și săraci ; şi,

nenorocire, pretutindeni cei culţi și cu putere sunt

mai puţini, sunt mica minoritate, pe cănd oamenii săraci și inculți sunt cei mai numeroși, imensa majoritate. Ei bine, D-lor, trebue să credem că dintre aceste două
„€atigorii, cei diintăiu, in regula

generală

sunt

cetăţenii

cei mai buni, cei mai patrioţi. Dacă, n'am crede aceasta,

dacă am crede din contra, că. cei proşti și săraci sunt
mai buni patrioți, ar trebui să facem tot ce ne stă. prin
putință, pentuu ca toți romănii să fie căt mai săraci şi

mai proști ca, să avem cetăţeni buni. Dar noi facem tot
ce putem pentau a intinde cultura, pentru a mări avuţia,
de bună seamă pentru că credem că, cu căt un cetăţean

este mai cultivat şi mai avut, cu atăt se face mai bun,
mai iubitor de neamul lui, mai iubitor de ţara, lui.

Și, dacă este adevărat;că minoritatea mai cultă are
și mai mul patriotism și mai :bună cunoscinţă, de intereseie ţării, atunci

o bună

lege. constituțională

trebue

să caute a-i lăsa ei conducerea afacerilor publice, Fi

—
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bine, sufragiul universal este negarea, acestor idei; de
oare-ce lasă conducerea, afacerilor publice in mănele majorităţii

mai inculie,

mai

sărace Şi, prin

aceasta,

mai |

puțin patriote, in măna mulțimii care nare nici destulă,
cunoștință, pentru a pricepe interesele țări, nici destul
patriotism,

ca, să

le ingrijească. lacă, pentru ce sunt

in

principiu, contra sufragiului universal. -

Pe lângă aceasta, insă mai poate să fie discuţiune
asupra sufragiului universal in alte țări.
La noi sufragiul universal face numai duoi alegători |
pe zapeiu la țară, și pe poliţaiu in oraș. lacă pentru ce
toți oamenii cu experienţă in alegeri sunt contra sufragiului universal, cel puţin pentru acum.
Sufragiul universal va fi răi, nu numai din punctul
de vedere pclitic, dar și din punctul de vedere economic.
Chiar acum, cu sufragiul restrăns,a inceput a se forma, .
„prin sate mici coterii poreclite politice. Cei mai abili se .
fac guvernamentali, se iau bine cu sub-prefectul, fac
gură în alegeri și exploatează pe consătenii lor cu aju-

torul autorităţilor comunale și administrative
Cu sufragiul universal, acest soiu de negustorie va, prospera, și fie-care sat va, avea, haita, lui de colectiviști:

tot atăt de lacomi și mai neruşinaţi de cât colectiviştii !
orașelor.
|
E
|
Ast-fel aceste reforme recomandate de şcoala, liberală
nu ne vor aduce nici o ușurare, din contra; vor aduce

"mai multă destrăbălaze și mai multă sărăcie.
|
Ce eşte dar de făcut ? Căci, incă o dată, nu putem
sta nepăsători in fața, desoreșterii spaimntătoare a poporului nostru,
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Sărăcia, nu este boală particulară, specială țărei .noasitre, din:contra, este o boală care băntue kuropa intreagă..
Şitoomai dintr'&nsa sa născut o școală, nouă, care
praiade să o:vindece într'un. mod radical, socialismul.
“Socialismul are toate caracterele unei. credințe nuoi,
toate:-semnele unei nuoi- 'evangelii. Partizanii acestei
şcoli au credința,-an fanatismul, ău: intoleranța unor aodevăraţi: sectari. Ei au, in 'statelei cele inaintâte, profeții
lor, autorii lor clasici, au apostolii: şi niarțirii lor: Ei au
conducătorii lor,' armate. numeroase, Şi: :0: 6rganisaţie,

care:se pompleetează, și se perfecţionează pe fie-care zi.
„De
şi faptele, ce se petrece in ţările inaintate. in civi-

lisaţiune, sunt altele, de. căt la; noi; cestiunile care se
„discută, altele; totuși e.vorba tot de sărăcie;
tot! ds degenerarea, şi. peirea, oamenilor, 'Şi. este: bine să cautăm,
nu cum-va, putem să, ns folosirh din inv&țăţurile lor.
“Am “auzit vorbindu-se de. socialism ca de:o boală, ingrozitoare și contagioasă, un soiu de ciumă: sau:.de.holeră. Mi sa, spus-cu groază,.că sunt socialiști și in ţara, .
romănească

și că, :tinerimea, de prin universități se a-

„dapă: din inv&țăturile socialiștilor:
a
Eu nu'impăr tășese aceste prevenţii, şi cred că tinerimea universitară, dacă va, fi studiind socialismul, face

bine. Căci e bine ca, noi toţi să studiem din vreme toate,

problemele mari ce'se discută, in Europa. Mie numi e
„frică de-oamenii. cari studiază și caută.săși dea,seama,
„de diferitele idei politice.ce s6. agita; în lume; mi e frică,

numai'de oamenii limbuţi, superficialiși laneși, cari se
proclama liberali, conservatori, ori socialiști, fără, să și
dea, seama.-ce insemnează aceste cuvinte, sau din contră,
urgisesc pe uni ori pe alţi, fără să'şi dea, osteneala de a,

vedea dacă au, ori nu, dreptate.
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Pe mine socialis

inul nu mă sperie; ceea, ce mă sperie
și mă umileşte este mizeria, și moartea,
senenilor mei ȘI,
dacă

m'aşi convinge că, organizaţia, soci
al istă poate să,

dea, claselor de jos, bunul traiu și s&nă
tatea,, m'aşi face

socialist !

|

e

Să, vedem dar ce este socialismul şi
cari sunt inv&ţăturile lui.
NE
|
Socialismul observă, mai ăntăiu, cu mult
ă dreptate,
că ceea, ce hotărăște despre sistemele
de guvernare ale;

societăţilor, nu sunt speculaţiunile
politice propriu zise,

nu sunt ideile ce ne facem de suverani
tate și de. liber-,
tate,

ci mhai ales ideile economice. Starea,
poliţică a unei |

societăţi este subordonată stării
economice,

Şi in adevăr, inainte de toate omul se
ingrijeşte și
trebue să ingrijască de păinea, de toate
zilele, și cel mai

bun regim politic este acela, în care
păinea este cea mai

bună și mai in belșug.

Și de aceia, cu multă dreptate socialiș
tii se ocupă,
mai ales de starea, economică, a, societăţ
ilor moderne și
pun inainte de toate, această, intrebare
: de unde vine |

atăta, sărăcie și care este mijlocul de
a o tămădui ?

De unde vine sărăcia ?
|
După socialiști, sărăcia, in secolul nostru,
este resultatul fatal, neinlăturat a] desvoltări ideilor
liberale. Libertatea, economică, concurenţa, naşte neapărat
; salaria|

tul și salariatul este forma, modernă a robiei.
Căci ce e
robia, de căt exploatarea, omului prin om? Și
exploata!

rea, constă in aceasta, că, omul,

cate muncește, nu se

bucură, singur de rodul muncei sale; ci o parte
mai mare,
sau mai mică, i-o ia, altul
NI
i

Ei bine, sau vezut, pănă acum, trei
feluri de robii.
„Mai ăntâiu sclavagiul, in care stăpănul
ia intreg rodul
”

îi

.

.

4
3

—
muncei sclavului.
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servagiul,

in care domnul

| feudatar, sau boerul, ia, asemenea, o parte din munca,
servilor sau a clăcașilor. Şi astăzi avem. salariatul, in
„care, omul care "muncește primește o plată, cu care de

abia ' și duce o viaţă miserabilă de azi pe măine, iar tot,
i prisosul muncei, il ia, acela, care-l plătește, casă muncească,
| Robia despotismului, robia, feudală, şi robia, liberală,
(sau, cum se zice, robia Burgheză; iacă cele trei feluri
de robii, prin care a, trecut omenirea, „mai rea una de

„căt alta,
Socialiștii nu tăgăduesc progresul, civilisaţiunea, mi-

nunele pe cari le-a, operat liberalismul: da, zic ei, liberalismul a, fost un progres asupra, celor alte forme, dar

şi el este un soi de robie, căci conduce, in mod fatal, la,
salariat, la, sa.răciă, la degenerarea, oamenilor. Şi această
idee mhamă, care le serveşte de punct de plecare, ei o
demonstrează matematicește.
Liberalismul, concurenţa, desvoltă in adevăr, intre oameni, o luptă pentru existență, fără regas şi fără, cruare. Ca in ori-ce luptă, toate mijloacele sunt bune: in-

teligenţa, munca, şiretlicul, mai ales șiretlicul, numai
să-ţi iau păinea ta, ca, să trăesc bine eu... Priviţi acest
nemărginit cămp de hbătae, căte stratageme, cătă in-

verșunare, căte victime! Din mulțime se aleg căţi-va,
oameni mai ablili, cari, prin toate mijlâcele, bune și rele,

drepte şi nedrepte, leale și mărșave,

se fac stăpăni pe

cei alţi, și le mănăncă rodul muncei. Incetul cu incetul

; cei mari omoară pe cei mici: peste tot fabrica nimi„ceşte pe meseriaşi, și fabrica, cea mare pe cea mică;
comerciul cel mare omoară pe cel mic; proprietatea

"mare inghite pe cea, mică. Și atunci meseriașii, comer-
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cianţii și proprietarii cei mici sunt -reduşi:să muncească,
pe bani, la, cei-alţi, se fac salariaţi. Şi, fiind că:sunt
mulţi, şi concurenţa mare, salariul devine, din' ce in: ce
mai mic. Ast-fel libertatea, 'muncei crează :salariatul și
sărăcia. Cel din urmă, cuvânt ai liberalismului este. a»,
ceasță stare . Sus căti-va oameni mai bogaţi şi mai. su-.

meţi de căt domnii feudatari ; cari se resfăța, in bogății
Jos, turma, nesfărşită a, salariaţilor. cari putrezesc in mizerie, mai striviți de căt-servii timpurilor feudale. Pri:
viţi ce se petrece intro. fabrică mare: mii de 'oamenii
muncesc, ca să imbogăţească pe unul; căci fabrica a
duce venituri mari ; dar toate veniturile le. ia, stăpănul,
iar cei ce muncesc, ca să producă acele. venituri, de

abia câștigă, o hrană neindestulătoare. :

pp ..
..
a
Săracii due povaraaj
Iar rodul iau bogaţii, im astă lume rea.“
Acesta, fiind punctul de. plecare al socialiștilor, -este :
natural ca să nu se mulţumească, cu imbunătăţiri parţiale, şi să fie adversari ai progresului, aşa cum se> inţelege astăzi acest cuvănt.
Ei cer schimbarea totală, a organisaţiunei sociale de
astăzi : desființarea, libertăţei muncei, a libertăţei invoei
lilor, a liberii concurenţe. Munca; să fie obligatoare pen
tru toți; rodul muncei să fie al tutulor Şi fie-care să ia,
dintr Snsul, in proporţie: cu munca, sa. Şi, ca să, se poată,
realiza, această, transformare, ei cer ca, uneltele muncei.

să fie ale. tutulor, de la, pămăntul,

care- dă materiă

primă, pănă la mașina de cusut.
De se va realisă, această, transformare — şi aici incepe

partea

ipotetică,

și transcendentă

a. invețăsturei

lor — ei făgăduesc fericirea : Nu: vor mai fi bogaţi, ca, -

să ne umilească, prin obrăsnicia, lor, nici săraci, ca, să

ne umilească, prin suferințele lor. Guvernul

nu va mai

avea, ce face și se va: desființa, de sine. Şi fie-care va
avea, din belşeg, tot ce'i trebue, muncind numai căte-va,
ore pezi, o distracţie, adevărată plăcere!
Nu intra, fără indoială, nici in scopul ce'mi propui,
nici in cadrul acestei conferinţe se discut, pas cu pas,

ideile socialiste,
voiu zice numai un lucru, ca şi socia.lismul, ca și liberalismul, implică un soiu de constrăn-

gere. Munca, in sistemul socialist este obligatorie, și această, obligaţiune de-a munci, resultănd din Constituțiunea.. viitoare. a societăţilor socialiste, este, de bună,

seamă, mai puţin eficace şi mai supărătoare,

de căt a

ceea, ce resultă, in societăţile de astăzi, din interesul personal. De unde naşte această temere legitimă, de o parte,

ca bogăţia, comună va, scădea, indemnul la muncă, fiind

mai mic ; iar, de altă parte, că oamenii vor suferi mai
greu acest indemn, de și mai ușor. Şi iacă, de ce lumea,
cel puţin in starea, de astăzi a spiritelor, nu e dispusă a
schimba robia de astăzi, pe robia viitoare, cum: numeşte
Spencer socialismul.

"Nu știu ce va fi măine, dar inteligența. noastră bur.
ghesă de astăzi nu pricepe proprietatea, comună, și, departe de a vedea născă&ndu-se tendința, de a, se pune instrumentele de muncă. in comun, de a munci in comun
și de a impărţi rodul muncei, intre muncitori, vedem

din contră tendința din ce in ce mai pronunţată, de a
se despărţi instrumentele de muncă, și de a munci

fie-

care pe seama, sa.
Ast-fel domnul de Lavelay in uvr agiul, in care poves-

teşte călătoria sa in. Orient, ne spune că se găsesc în
Statelele Jugo- Slave o. mulţirae de comunități agricole,

!

care se desfac pe fie-care zi, membrii comunităţii Căutănd a-şi avea fie-care al stu.
Da
ae
Afară, de aceasta, organisaţiunea socialistă, presupune
o administraţiune, atât de complicată, care. să arate
fie-căruia, ce să muncească, şi ca să, imparță, fie-căruia
rodul muncei, in căt socialiștii singuri mărturisese că
nici o societate nu ar fi in stare astăzi se , zealiseze organisațiunea socialistă.
"Nu putem dar, de o cam dată, 'afla; alinare la suferinţele, de cari ne plăngem, in doctrina, socialiștilor, de la
“care totuși am invățat un lucru, că :nu putem

aștepta

acea, alinare, nicii de la progresul libertăţilor economice.

Ce este dar de făcut ?
. 'Frebue oare să ne intoarcem. rușinaţi la cod. Catagea,
cu cele dou&:spre-zece zile de clacă, după datinele pă- |
mântului, și, umiliţi, să ridicăm iarăşi pe boerii in ale lor?

„Suntem oare reduși să, reinființăm breslele și. isnafu-

rile, și să restabilim autoritate patriarehală, a:starostiilor?

„Est-il temps matelots. basttus.. par la, iempota de re-

bâtir Phâtel et de courber la, tâţsa,
Nu, fără indoială.

Riurile

nu

se intorc

la mnastca,. Și

instituţiile, cari au putut fi folositoare altă, dată, vor fi
de sigur stricăcioase astăzi.
ae
- Ca, să scăpăm de sărăciă, nu este de căt un. roijloc,

să muncim mai mult și mai bine. Şi fiind-că, de.o parte,

„cel mai puternie indemn la. muncă, este interesul persona, iar, de. alta, nimic nu perfecționează mai bine munca
-de -căt concurenţa, să; proclamăm in- principiu, ideia, libertăţii muncei, concurenţa.
ui
Dar libertatea, concurența, au legile lor caresă re-,

—
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“sumă intrun cuvănt, cel: mai tare omoară pe cei mai
islab. De unde intrebarea, meseriaşi, noştrii sunt ei mai
tari or mai slabi. de căt cei străini, agricultori Romăni
sunt, mai tari sau mai slabi de căt străinii ? :

„Şi, de oare-ce constatăm că suntem mai slabi, trebue
să luăm două serii de măsuri.

_

„Unele menite a intări pe muncitorii noștri, a-i pregăti
pentru concurență.

Altele menițe ai protege, pănă vor fi in stare a lupta.
;

“Mijloacele, prin care trebue săii intărim

sunt

cunos-

"cute de toţi. Este de obște cunoscut că omul moral mun- ceşte mai multde căt omul imoral, și că omul cultivat

muncește mai bine şi produce mai mult, de căt omul
“incult.
| Şcoala, cu invățături practice și biserica.

Biserica, in adever, nu invaţă numai dogme şi taine,
mai mult sau mai puţin abstracte. Biserica, invaţa, mai
ales morala practică : munca cinstită, cumpetarea, viaţa,
regulată, și modestă. Hristos pe pământ n'a făcut numai
“minuni, ci a propagat cea mai curată, cea mai senină
morală;și cărțile religioase sunt codul cel: mai perfect
de morală, ce există. Altul nu mai este la indemăna, tutulor.

Şi biserica, introduce acest corp de învățături morale
in conștiința, oamenilor, prin toate mijloacele:

prin po-

vaţa, prin frica, și prin speranța: prin inteligenţa și prin
imaginaţiune. Iacă pentru ce zic că, ne trebue

biserica,

tot atăt de mult și chiar mai mult de căt școala.
lacă prima serie de.mijlâce, prin care 'să pregătim
pe muncitorii noștri pentru lupta, la care ne chiamă liberalismul.
Dar nu trebue să ne oprim la, măsurile pregătitoare.

—

55—

“Căci vedem cu ochii ca, pănă, săi pteggtira, „să. prăpădesc. De aci necesiţastea de ai protege, pănă vor fi pregătiţi.

'Trebue dar o a, doua, serie de măsuri proprii dea protege pe săteni contra, concutenţei

și i contra, propriei „lor

slăbiciuni.
Trebuesc măsuri

de. igienă practică,

mai ăint&iu de -

toate. Trebue ca tocmelele ţeranilvr să fie reglementate.
Trebue să combatem cu energie beţia, lenea, mişelia.
Toate acestea sunt necesare și urgente!

Nu este cu putintă să arăt aici toate măsurile ce ar
fi de luat şi să, le discut inaintea, D-v. Mi-este de ajuns
că am dovedit; că trebuesc făcute reforme Și în „ce sens +
trebuesc făcute,
Ia toate aceste cestiuni, intrebarea cea importantă
nu ește aceea, de a, ști, ce măsuri trebuese luate, ci, mai

ăntăiu, cine are să execute acele măsuri,
cu ce mijloace.

şi al douilea,

„Şi de aceea trec indată, la, aceste două intrebări.
Cine dar va executa reformele ce le vom găsi
cut, cine-va, introduce progresul in sate ?
|
„Această, cestiune este cea, mai insemnată din
Căci multe lucruri bune sunt scrise in legi, dar
neexecutate, rmăn slove negre pe hărtie albă,

de

fă-

toate.
rămăn
pentru

cuvă&ntul că autorităţile comunale, ast- fel cum. sunt con-

stituite, nu. ijeleg
le executa,

insemnătatea,

lor, nici modul de a

Cum vom avea prin sate şcoală, bună, biserica moralizătoare, igiena, publică, cănd autorităţile comunale nu
ştiu ce sunt; toate acestea, nici cum trebue să fie!

Dacă, in orașe, sa făcut oare care progrese
, cauza,

este că, ini oraşe, există elemente mai luminate
, cari,

înțeleg importanţa, progresului și știu săl
realiseze: şi,
din aceste elemente, se recrutează autorități
le comunale.
Ne trebuese asemeni. 6lemente Şi in autor
ităţile sătești. Dacă, nu le am avea, ar trebui să, leinvent
ăm. Dar
le avem sub mănă, și nu știm să ne servim
cu ele. Avem

la indemănă instrumentul neapărat treb
uincios şi, in loc

să ne servim cu el, il aruncăm, spre marea pagubă
a. in-

stituțiunilor, a salubrităţei publice și a pros
perităţei ge-

nerale.

o

a

Și in adevăr, aproape in fie-care comună
rurală, există cel puţin un proprietar. mare. lacă func
ţionarul in-

teligent și luminat ce ne trebue. Pe el să/l
insărcinăm

Cu şcoala, cu biserica, cu igiena publică,
dăndu-i un loc
in consiliul comunal. a
|

Numai ast-fel putem să avem şcoale bune, biserici

ingrijite, oaze-care seriositate Și oare-care
independenţă
in autorităţile comunale, care astăzi, sunt
in absolută,

discrețiune a, prefectului.

Ştiu bine că nu toți proprietarii sunt cu dor de
inimă

„de tară, că nu

toţi. ințeleg interesul personal ce au

ca, sătenii din comuna lorsă, fie bogaţi, să
fie sănătoși,

să fie de treabă; dar cel puţin ei, dacă vor
vrea, Știu

să realiseze progresul,pe cănd autorităţile:
comunale de
astăzi, şi să, vrea nu știu ce să facă. Şi afară
de aceasta,
„eu cer ca să se pue proprietarilor o oblig
aţiune. legală,
Și să fie respunzători de indeplinirea, sarcinel
or ce legea.

le impune.

|

-

Aceia, pe care nu-i. mișcă conștiința datoriei, nici
respunderea, legală, vor lucra, de vanitate, ca să
poată,
lumea, să zică : „asta, e școala, cutăruia, ce curat
este

—
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satul cutăruia!“ Sunt, oameni, cari Şi pun
Văbitatea, in

cai frumoși, sau. in Căini scumpi, dece
nu sar găsi oameni să tragă vanitate din frumuseţ
ea, și curăţenia, satului, a şcoalei a, bisericei incredin
țate de lege ingrijirii lor?
|
N
Ma
„Și pe urmă, cine va indrăsni să se presi
ntel a, alegeri
ca să ingrijească, de interesele jud
eţusau
lui
ale ţărei,

cănd i se va, putea zice: „Tu nu ești în
stare. să, vezi de

satul tău“ ?.,.
a
„„Lacă pentru ce sunt convins că, intr
un interval de

10 ani vom avea, peste tot Şcoli bune, biser
ici bine ser- -

vite, că se vor aplica, toate mâ&surile:
igienice trebuincioase, şi se va aplica, și autonomia,
comunală, care acum
este cuvânt zadarnic,
a

Această măsură ar face bine, nu numai
țăranilor dar

Şi proprietanilor. Căţi. din tinerii noștri, cei
maj bogaţi,
trimiși din copilărie in streinătate, remă
n pe acolo neștiind ce să facă, aici! Alţii, chiar aici, nici
nu bănuesc
că, au vre-o datorie către ţara, lor, către
sătenii din co-

muna lor. Bi, ce credeţi D-voastră? Cănd un tânăr de

aceștia,

luminat, bine crescut, plin de amorul
binelui şi

al frumosului, stănd fără treabă, și prin
urmare urăndu-i se, sar pomeni cu 0 adresă, de la prim
ar care să-l,
invite, in numele legii, să vie-să ia; parte la, lucră
rile :eon-

siliului comunal, credeți D-voastră, că nu sar
grăbi. să

vie, că ni. Sar simţi şi el mai romăn mai bun,
v&ză&nd
că, are alt-ceva, de făcut, pe lumea asta, de
căt să, casce
gura, pe bulevarduri, prin. cafenele şi; prin
săli de spec:

tacole? Și o dată, venit, nu sar simţi el fericit
să aducă,

in satul lui, puţină din curăţenia, cu care a fost
deprinş-?

Afară, de acestea, gănditu-v
aţi vre-o dată, la.art, 7.din

Constituţiune, care oprește pe streini de
a, fi. proprietari

'

—
de imobile

rurale;?
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Acest articol

atăt

de

necesar,

stă,

“spănzurat în legislaţiunea noastră in care nu are nici O
rădăcină, şi de ucesa, va, trebui să dispară la prirna, oca.-

siune. Măsura ce vă propun il va intări, va fi natural
ca streinul să nu poată fi proprietar de imobile rurale
cănd calitatea de proprietar mare, va implica dreptul
de a figura in consiliul comunal.

În sfărșit este invederat pentru ori-ce om, care vrea
să cugete, că nici un progres nu se poate realisa, in sate
pănă ce, în: couisiliul comunal

nu va fi un om luminat,

capabil de a, piicepe progresul și a-l realisa,. Şi acest om
“nu poate fi de căt, sau un funcţionar, sau proprietarul.

Şi este asemenea, invederat

că, intre un funcţionar și

proprietarul cel mare din comună, acesta este de preferat pentru că, in regula generală, este un om mai cult
de căt funcţionarul şi peritru că, este, material interesat
la, prosperitatea, localităței, in care 'și are proprietatea.
Pentru toate aceste cuvinte este bine ca proprietarul
cel mare să fie, in fie-care comună, membru de drept in
“ “consiliul comunal și insărcinat special cu şcoala şi biserică.

Doamnelor

și Domnilor,

Nu 6 destul să ne dăm seama, ce e de făcut şi să găsim
personalul trebuincios care să lucreze, trebuesc și mijloace ca să realizăm: imbunătăţirile
de cari avem nevoe.

Trebuințele comunelor, intr'un stat civilisat, sunt multe și
se măresc pe fie-care zi.
cer? Din irmposite ? Dar
“vrebue să apese tot Pe
„sărăcia...
[n legea elenă despre

De unde să luăm mijloacele ce se
impositele, ca să; fie productive,
clasele muncitoare, și ar mări
forma. testamentelor,

am văzut
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un articol care obligă, pe notar, cănd face un testament,

să aducă aminte testatorului că sunt instituţii de bine-

facere, de cultură, de ajutur Și .să-l întrebe,

dacă

nu

"vrea, să lase ceva, la, vre-ună, din. acele instituţiuni.

Ei bine, acest articol, atăt de simplu și nebăgat in
seamă, a imbogăţit toate instituţiile de bine-facere din
Grecia, mai ales institutele de cultură,
|
Căci nu e nici un om care să-și facă, testamentul ȘI
care să nu lase o sumă oare-care, in proporție cu averea
de câre dispune. Ce e-mai natural, de căt in momentul
de a părăsi viaţa, după ce ai ingrijit de ai tăi, să te induioşezi de soarta, celor desmoșteniți şi să, dai ce-va,
pentru alinarea suferințelor sau să, le inlesneşti mijloacele de a, se instrui și de a munci și ei mai cu folos. In
ţara, care

stă

in

fruntea, civilisaţiunii, in Englitera, se

„pare că nu este.un om, cu oare-care avere, care să nu
lasă o parte din averea, sa pentru bine-faceri, chiar atunci cănd, are: copii; și aşa trebue să facă ori-ce om
cultivat, ori-ce om'cu inimă, ori-ce bun patriot. Eu cred
că sar face mult bine, dacă tribunalul, in momentul de

a legalisa un testament, ar intreba, pe testator dacă nu
vrea, să lege ceva comunei in care locueşte, pentru vre-o

școală, pentru vre-o biserică, pentru vre-o făntănă, etc.
Dar nu toți oamenii,

'şi fac testamentul.

Din

contră,

sunt rari aceia, ce testează ; legea, singură regulează,
moștenirile celor alţi. In casul acesta. legea, trebue să
facă, ceea, ce ar fi făcut un testator uman şi patriot, să
oprească, pentru comuna, în care-este domiciliat, o parte

din averea, mortului, mai mică sau mai mare. după MOȘtenitorii pe care-i lasă,
Dacă, un om lasă Copii, copii să intre de-a drepţul

fără forme și fără, imposite in rămasurile părintești. Dar
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dacă. lasă, fraţi, ori unchi și nepoți, ori veri primari,atunci legea, va hotără ca 5 la sută or 10 la, sută, să T&m&nă comunii, in care locuia mortul.
Afară,

de. aceasta, există,

in legea

noastră:

despre

moșteniri un isvor de incurcături și de șicane ; rudele
„moștenese pănă la al 12-lea grad! Cine se ştie. rudele
de al 8-lea grad şi mai departe ? Se intind procese ne-

sfărșite, din care profită numai advocaţii. Să tăiem acest; scadal ! Să, moștenească, ascendenţii și moștenitorii,
să. moștenească, fraţii și surorile și urmașii lor; să,
moștenească și veri primari, și basta ! De aci in colo,
-să moștenească Statul și comunele,
averii, sau in proporţiuni: hotărăte.

după importanţa

Cu această modificare a moștenirilor,

fie testamnen-

tare fie ab intestat, eu sunt incredințat că comunele,
intrun timp relativ-scurt, vor ajunge

să facă faţă, nu

numai trebuinţelor, de -cari am vorbit, dar. incă tutulor

sarcinelor, ce au, sau ar trebui să aibă.
Sunt și astăzi disposiţii legale, care nu se aplică, din

causă, că comunele:nu au mijloace de a le aplica Legea,
„comunală, obligă pe :comune să, ingrijească de orfani,
de infirmi etc.
e
ae
-

Și ar trebui să mergem mai: departe, şi: să: stabilira
ca fie care comună-să, fie datoare, să ingrijească, ca toţi
copii să dobăndească creșterea, trebuincioasă pentru

ași căștiga, hrana,cu munca, lor: Pănă, atunci: vom vedea, nu numai pe copii. orfani, dar și pe copii săracilor,
alimentănd. cetele vagabonzilor, ale pungașilor, ale tăl-

harilor, cu. atăt mai pericoloşi, cu 'căt vor fi fost mai
inteligenți, și ar fi putut fi mai folositori.

_-

A

lacă ce cred că e de făcut,ea să, luptăm:cu sărăcia,
și cu stingerea ce amenință neamul
„7

nostru.

-—
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Doamnelor şi Domnilor !

Nu știu dacă, aţi băgat; de seamă, dar regimul parlamentar este un regim de laude mutuale și de lingușiri
reciproce. Avem trebuință, de toți, in alegeri, şi-i lingușima pe toţi.

Țăranii, sunt talpa casei, sunt vitejii cari au luat ;
Plevna Şi Smărdanul : sunt muncitori, sunt onești, sunt !
nobili.
Tărgoveţii, sunt, comerciul naţional purgheziraea cari
trebue să fie totul intr'un Stat liberal.
Nici pe școlari nu'i lăsau in pace Şi-i puneu să para.
deze cu steaguri și să, ţie discursuri, in care să proclamă viitorul cel măndru al Romăniei.
a
Și aceste lingușiri copilăresti ne gădilă și ne imbată, !
Nu găsiți că e bine să schimbără tonul şi să ne vorbim,
uni altora, mai serios, mai bărbătește ?
Să spunem muncitorilor, că mare parte din suferiaţele lor vin din lene, din

beţie, din

mișelie ; nu doară

unde ne păgubesc pe noi; dar să omoară pe dănșii.
Sa spunem tărgoveților, că prea ne stropesc cu noroiu și ne acoperă de praf, din trăsurile lor luxoase ȘI
că ar trebui să fie mai cu minţi ; nu doară că near umili
pe noi; dar ni se rupe inima, cănd vedem, pe fie-care zi,
inchizăndu- -se o prăvălie, a unui romăn, și deschizănduse alta, a unui ovreiu.
să spunem proprietarilor că, au alt-cova, mai bun de făcut, de căt să/și risipească, viaţa Și averea, in călătorii

Şi in lux.

|

Şi, mai ales să spunem studenţilor că un popor: nu
poate să crească, nu poate să trăiască fără, disciplină ;
că, cele două popoare, care au ajuns să, stăpăneaseă

și să civiliseze lumea, Romanii

și Englezii, sau deose-

bit, de toate cele-l'alte, printr'un singur lucru, prin dis-

ciplină. Așa, in căt aceiaşi calitate, la, 20 -secole de distanţă, a dat mărirea și dominaţiunea..
|
Și că trebue să căștigăm această, calitate, ca să trăim
și să prosperăm.
De la 1848 incoace tot vorbim celor săraci, celor inculți, celor mici, de drepturile. ]lor sfinte; și resultatul a,

fost, că am sem&nat zizania

și ura intre deosebitele stări

ale societăţi : țăranul să, uită cu învidiă la proprietar,
muncitorul cu ură la tărgoveţ, tărgoveţul Cu dispret, la

boer. Şi, din această stare nenorocită, nu. poate eși nici
o mișcare puternică, nici o imbunătăţire, nici politică,
nici economică.
|
|
Este timpul să schimbăm, şi să incepem a, vorbi celor
luminaţi, celor bogaţi de datoriile lor: să le spunera că
at datorii de indeplinit, către această țară, că sunt cei

dăntăiu răspunzători de suferinţele ei, și. că vor fi, cu
drept cuvănt, cele dăntăiu victime ale nenorocirilor, ce
pot eși din miseria, claselor muncitoare,
Și să spunem toate acestea, cu glasul puternic, TESU-

nător al legii, care nu vorbește de căt indreptănd.
De la 1857şi pănă astăzi tot strigăm prin constitu-

țiunile noastre, celor mici, celor umiliți: Ridicaţi-vă,
sunteți egali cu noi, veniţi să vă bucuraţi. cu toţi de libertăte, de suveranitate, de prosperitate. Și ţoate aceste
chiămări au r&mas zadarnice. Aceia, pe care i strigăm,
or nu aud indemnul, or nu sunt in stare să urmeze.
Este timp să lăsăm vorba, şi să ne ducem noi săi
ridicăm!
|
Este timp să părăsim lingușirea, să combatem. zizaniele, să nu mai strigăm in pustiu și să dăm acelor cari
pot, onoarea şi sarcina de a ridica societatea!
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- Dar toate acestea

şi noi suntem

sunt idei autoritare, conservatoare

liberali!.

„Doamnelor. și Domnilor,

|

_

credeţi-mă, caut „cu bună:

credință, cu un sentiment; de adăncă durere de inimă,
vindecarea, relelor de care suferă, țeranul și nu văd măntuire de căt in ideile conser vatoare.

Şi lucrul este natural.

|

De are-ce libertatea, omoară pe cei. slabi, trebue să]
ă
restrăngerm libertatea, ca, să nu omorăm pe muncitorii |
noștri.

De oare-ce nu sunt destul de tari, ca șă stea la luptă dreaptă cu streinii, trebue să-i protegem Șiş protecţiunea, |
implică, autoritatea.
A fost deunăzi in Franţa un Goncurs foarte mare aasupra, causelor sărăciei și mijloacelor de indreptare.
D-nu Isaac Pereire, un evreu, a oferit 100,000 lei ca să

se imparță intre acei ce vor presenta cele mai bune memorii, asupra, chestiunilor ce punea, in discuție. Cel mai.
bun memoriu afost al D-lui Baron, care a luat un premiu de 10,000 lei. Să-mi daţi voe să, vă citesc o frasă,
din acel memoriu,

care ma

isbit:

„Poporul ignorant a, viut să fie liber. Filosofii il convinseră că nu poate trăi fără libertate. Constituanta a
sfărămat starostiile şi isnafurile in aplausele mulțimei .
imbecile. Astăzi noi simţim, ceea ce părinţii noștri nu
inţeleseră, că, libertatea nu este atăt un dar, căt

o Sâr-

cină; că ea implica respunderea, fie- -căruia, Și ca, T6s- .
punderea, este grea, pentru acela care nu este armat bine |

in lupta vieți.“

|

Iacă, cum vorbesc în Francia ; ce să mai zicem noi!
Dacă mi-ar mai trebui o dovadă, vaşi da pe Tep.
C.A. Rosetti.

|

—
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Nimeni nu se indoește de liberalismul rep. C. A. Rosetti. Toată, lumea ştie că, in lunga, lui carieră, politică a, deschis multe uși şi că, chiar a,2 spart căte-va,
pe cari nu le-a putut deschide.
Ce sa intămplat insă?. Acest om după cea propagat toată, viața, liberalismul cel mai desfrănat, a trecut

„la bătrănețe la ministerul de interne și s'a, spăimăntat
de mizeria, țăranilor din: Moldova. mai ales. Trebuia, să
ia, m&suri de indreptare. 'Scos-a el oare vre una din
acele măsuri liberale de care este plin arsenalul ţăririlor Europei occidentale? Nu! După ce s'a gândit mult
a făcut două legi, am&ndouă anti- liberale , am&ndouă
conservatoare, ba, una, chiar reacționară, una prin care
„restrănge libertatea, tocmnelelor agricole și alta despotică: legea, care chiamă toată țărănimea, la, judecată,
fără nici o plăngere Și pune pe cei ce a, cumpărat pămeniuri

rurale să, le intoarcă,

cu sila acelora de la, care

le-a luat! Și ce mai face ? Mai propune incă o lege,
| monopolul cărciumilor, pe care partidul conservator â

combătuto ca, retrogradă şi autoritară!
lacă ce a făcut acest

mare liberal, cănda părăsit

pentru un moment domenul abstracţiunilor și s'a, pus
față, în faţă cu realitatea! Ce vreţi mai mare dovadă,
că liberalismul nu poate face de căt rău claselor mun:
citoare și că, numai in ideile” conservatoare, trebue să
căutăm alinarea, suferințelor de care se plăng.
Nam avut onoare să cunosc de aproape pe rep. RoSeti. 1 aşi fi dat in genunchi să stea nu trei luni, ci
cinci, şease ani la minister, Și sunt sigur că acest om,
care iubea, liberalismul, dar eare iubea, și mai mult pe

țerani,. sar fi convins că, în viaţa sa, a deschis prea
multe uși și că chiar a deschis căte-va, de care nu tre,
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buiasă se apropie, căci pe dănsele .a,
intrat sărăcia şi

peirea, muncitorilor romăni. Şi, in onestitatea,
ininiei lui,

ar fi mărturisito, şi sarfi grăbit a 1e
inchide.

„Ceea ce na făcut rep. Roseti să facem noi.
Să recuno

âștern rătăcirile ncastre și să căutăm a, 16
indrepta,
căt mai curănd.
o
CO
a

Să le recunoaştem cu atăt mai "Ușor, cu
căt'ceeace
ne-a rătăcit, nu este un sentimânţ rău,
pe care nul

putem mărturisi; ceea, ce ne-a rătăcit este iubiăa,
țării,
iubirea, progresului și un sentiment de mandrie
naţională, care ne-a, făcut să, ne incredem prea, mult;
in for-

țele poporului nostru.

Aa

|

Şi in alte privinţe aceste sentimente ne-a
u inșelat și

ne-au rătăcit; şi, pănă la, urmă,

Romănii au avut bunul

simț ca să recunoască rătăcirea, și să se
intoarcă, la,

calea, dreaptă.

Ast-fel in formațiunea, limbei, dorinţa,
de a ne arăta,
moșteni drepţi ai Romanilor ne-a, rătăcit
ȘI in scriere
și in vorbire,
|
Incepusem

să,ne formăm o ortografie, așa de grea,

in căt ar fi trebuit ani și cunoștința, apro
ape perfecte a,
limbei latine ca să putem seri romănește.
Am avut bu-

nul simţ să, ințelegem că, apucasem cale
greșită, ȘI acum
cu toții am părăsit sistemul etimologic,
ca, să ne în-

toarcem la, vechiul sistem fonetic.
Aceiași dorință ne inpinsese să, ne croim
b limbă cu

toțul nouă,

compusă, din toate limbele neolatine: ajun
-

sesem să nu ne mai ințelegem intre noi. Pără
sisem cu

totul graiul viu şi bogat al nostru Și imp
rumutasem din

cărți o limbă moartă fără culoare Şi fără
viaţă. Dar,

in cele din urmă timpuri, o reacțiune pute
rnică, se făcu

contra acestor apucături rele, și fără, să vorb
im de cei
5

—
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mai dinainte, vedeţi căt .de. frumoasă, este limba romănească in. scrierile lui Hasdeu, Odobesch, Eminescu,
|
Vlahuţă, şi Basbu St. de la Vrancea.
„Ei. bine, Domnilor,

ceea ce am

făcut in scriere Şi in

vorbire,, să facem și in politică, unde răţăcirea este ȘI
a
mai invederată, șşi mai vătămătoare.
„Să avem bunul. simţ de a recunoaşte greşelele, pe
care le-am făcut, să avem buna credinţă dea le mMărturiși, să avem patriotismul de a le îndrepta.

Destule: viețe romănești am , sacrificat; pe altarul a-

cestui. zeu crud al timpurilor moderne, care se numește
liberalismul.
„Am omorit pe

pe săteni,

tărgoveți,

să, sărim să scăpăm

barim

IMBUNATAȚIREA STAREI ŢĂRANILOR
A DOUA CONFERINŢĂ ȚINUTĂ LA ATENEU
Doammelor și Domnilor,
Pentru a doua oară, viu să vă vorbesc
de starea,
sătenilor noștri și, în momentul acesta,
subiectul meu

pe lăngă insemnătatea, lui proprie, dobăndes
ce, din im-

prejurări, o nduă, insemnătate Şii presi
ntă o actualitate
ingrijitoare.
Anul trecut am căutat să, demonstrez
că imbunăţă.
țirea, stărei țăranilor noștri este, nu numa
i o chestiune
de progres, ci de existență naţională.
Intrebarea, nu este cum să facem pent
ru a deveni

mai

bogați, mai puternici, mai

este cum
pământul
mănt z
pentru
Nimic
menesce,

influenți,

intrebarea,

să, facem pentru a, fi: intrebarea, este,
daca,
acesta va mai figura in carta lumnei,
ca, pă-:
a nesc, și daca; neamul nostru nu se va,
șterge
dauna din: cartea, neamurilor !
ii
în lume nu stă locului : fotul 'se agită,
se pre
se desvoltă sau să nimicesce,

O plantă, pusă in pământ bun, ingrijită,

udată la,

:
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timp, se desvoltă, atăt in forme,

căt şi in culori,

şi

dacă mai mulți ani de-a, răndul, i se aplică aceeași in-

grijire, intrun timp relativ scurt, se formează un produs
cu mult mai frumos, de căt acela, de la caream plecat ȘI,
daca acum acest nou produs este lăsat in părăsire,
„daca e plantat in pământ sterp, daca nu e ingrijit,
planta se deteriorează. intrun timp cu mult mai scurt,
de căt acela, care-i trebuise, ca să se desvolte.
O vită ingrijită. bine mai multe generaţii de-a răndul, se infrumusețează: repede “Şi ajunge: mai: trupeșă,
mai voinică și mai folositoare.
Ca planta, și ca vita; omul se.desvoltă, prin traju
bun și degenerează prin trai rău. Traiul bun face pe
oameni din ce in mai frumoși, mai voinici, mai inteligenţi şi din contră; trâiul rău îi roicșorGază, fisicește.
Și moralicește. . .
i
:

Şi, ca, individul, familia, :Șii naţiunile. sunt primitoare.
de desvoltare Și de. desereştere.
|
Starea, sătenilor, noștri este, in multe părţi atăt
a de rea,
în” că

rasa, romănească,

țiile devin din

degenerează, Și piere. Genera-

ce in .ce mai..slabe,

mai. bolnăvicioase,

mai. jeneșe, mai incapabile de, inuncă; corporală, şi. de
muncă intelectuală, ŞI. intrebarea, pe care ne-o: punem,..
este aceea, de a ști,. prin ce mijloace. vom

opri această,

degenerare a, neamului nostru, prin. ce mijloace. vorm
ajunge, șă avem..Q. populaţiune robustă, Şi capabilă de..

a, lupta, și aşi ţine, locul intre cele-laite rase.

-.

Vam dovedit anul, „trecut, „Că, intro mare ;parte a,
ţărei, in par tea, de dintolo de, Milcov tărgoveţii au. pe-..
rit : şi acum peirea se inţinde asupra, tărgoveţilor „de
dincoace de Milcov. şi. asupra țeranilor...Vam dovedit.
că această peire este neinlăturată, in starea in care

—
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ne: aflăm, căci
c
este. urmarea, fatală a instituţiunilor ce
ne-am dat, şi a, ideilor, cu cari suntem imbui
baţi.
„ȘI v5 conjurăm in numele umanităţei
şi in numele, |
viitorului acestei ţeri, să cugetaţi la, reformele
ce sunt ).
de făcut!
Dar iată, că, - pe lăngă .glasul meu slab,
se ridică,
glasul infiorător al victimelor,
T&rgoveţii din Moldova, au perit in tăcer
e, numai
urechia, subțire .a, cător-va, flantropi au
audit glasul
agoniei lor.
Nu știu ce vor face tăr goveţii de aici, cari sunt
amenințaţi de aceeași soartă, dar se pare că
țăranii nu
impărtășesc

această resemnaţiune-ingerească : au prea

multă vitalitate ca să . moară, - Eu sper că
meseriaşii
de dincoace coprind in sinul lor destulă,
inteligență,
pentru a, studia, răul şi a reclama, măsurile cele
mai
nemerite „pentru indreptare. Căt pentru ţăran
i; incapabili de ași .căuta, indreptarea singuri, prote
stă, cum
se pricep; şi, daca nu ne vom deschide ochii;
protestarea lor se poate transforma, intruna, din
- cele mai
grozave cutremure sociale.
Mișcarea, țărănească, care a isbuenit fără;
veste, in
căte-va, districte, este. in - adevăr, . uni simptom
serios,
o inștiințare, Fără indoială, a. trebuit să existe
excitări
culpabile, dar ori-cari ar fi fost acele excitări, ele
n'ar
fi putut avea nici un -efect, daca, n'ar fi. găsit. tăr&
m
favorabil, o stare socială, excepţional de rea, şi care
nu
aştepta, de căt o ocazie, casă; isbucnească..
Trebue să ne punem in cap că stăm pe un vulca
n.
ȘI, dacă, patriotismul nu ajunge ca să ne inde
mne a
lua. măsurile trebuincioase, cel puţin să ne inde
rane
instinctul de conservaţie, frica,!
|

—
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Anul trecut v& conjuram să vă găndiţi la imbunătă-

“4ţirea soartei țăranilor, in numele umanităţii, astă-di vă
: conjur: şi in numele ordinei publice amenințate, in nu» mele. independenţii naţionale ce poate fi: pusă! în pe„TICO,
„Răul e atăt de mare in căt sare in ochi. Chiar privirea, unor sate de cămp te intristează, te -umilesce.

Ceea, ce te: isbește mai intăiu, in cele rnai multe, este
lipsa, de vegetaţiune. Sunt sate in caii nu vedi planta-

ţii, nu vedi verdeață, și nicăeri nu vei găsi 0 grădină
"de legume, lucru.cu toate astea, atăt de necesar in

localităţile unde nu există tărguri. Ciulinii netreboici

Și triști. la, vedere și bozii, ce: sug” grăsimea, pămăntului,
„incongiură, de toate părţile, satul şi se intind! departe

pe băligarul. de pe ulițe şi de pe 'maidane.
- Drumurile sunt neregulate, abia acum in. unele sate,

Sa făcut căte o linie 'de şosea, cele-alte linii insă, ale

satului. sunt

strămbe,

pline” de băligar şi de ciulini.

Fie-care iși construeşte case acolo unde vrea; de multe
„Ori, tocmai in mijlocul unei ulițe.
Nici o autoritate nu se ştie datoare“ a se ocupa, de

salubritate şi de 'circulaţiune!

a

aa

Mai toate satele sunt clădite pe căte o vâle mai mult
său mai puțin adăncă, şi, in interiorul! satului, această,

vale este tăiată prin zăgazuri de băligar și de murdării.
Apa este oprită; de toate aceste zăgazuri, 'se clocește in

timpul verei și formează in mijlocul satului: atătea, focare de infecţiune, unde bălăcese copii şi de unde se
adapă vitele.
Si
“Locuinţele țăranilor, unele. curate, cele mai multe

murdară, :sunt toate lipsite de lumină; și de âer. Chiar
astăzi toate satele de pe lăngă

Dunăre,

sunt formate

—
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din bordee, tot atăt de umede, căt sunt; lipsite de aer.
Pe ici pe colo vezi căte o casă 'de pământ bătut, care
și acelea, sunt nesănătoase, Și ararea case sănătoase de

zid ori de lemn
Dia nenorocire și astăzi este adevărată această. d6-

scrierei făcută, la, începutul secolului de Wihiampiacmichael.

!

„Inserănd, ne-am

adăpostit

intro colibă, cea: mai

mizerabilă din căte ni sa, intămplat a vedea, vre- unuia,
Gin noi. Era o adevărată cavernă de troglodit : o tindă,

aproape
de tot descoperită, plină de: păsări domestice,
forma, intrarea intr'o subteranăin care ne-am

pogorăt

pe trei trepte, și unde am găsit 2 mueri şi 3 copii pitulaţi imprejurul cător-va, surcele axzănd pe vatră. 'Tovarăşul meu fusase in Nubia şi Egipt, și eu insumi am
văzut colibele din Finlanda. Grecia, ȘI Sicilia, dar am&ndoui arm fost siliţi a, recunoaște că, nicăeri "n'am , petre:

cut noaptea, intr'o gaură mai ticăloasă“.
William Macmichael. (De la Moscova

nopole).

|

la Constanti-

|

|

Cunoaşteţi cu toții căt de proastă, este hrana, sătenilor noștrii. Ei nu mănăncă nici o dată carne de vacă,
e păcat să, mănănce boul catre 16 ară Și vaca, care îi

hrănește şi de aceea, cănd sunt siliţi să mănănce carne
de vacă, prin garnizoane, la inceput le e scărbă și se

polnăvesc. Hrana, lor obicinuită la, cămp, este mălaiul,
cu foarte puţine legume in zile de post, cu foarte puţin
lapte sau brănză in zi de dulce, La, munte mulţi se hrănesc toată vara, cu bolbotine: Chiar varza acră, fasolea,
sau lintea, sunt considerate ca lux ; ceapa și usturoiul,
la, cămp, sau chiar. oțet sau poșircă cu mămăligă, la;f

munte, este hrana obicinuită a celor mai mulți.

;
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In această, privinţă, sunt sfășiitoare faptele puse
inainte de către medicii cari au fost izbiți de starea,
.mizerabilă a, sătenilor noștirii.
„Pelagroşii, zice doctorul Istrati, sunt mai numer
oși
in spitalele. noastre ca, pănă acum. Intrebăndui
dacă a
măncat porumb stricat, "mi r&spundeau cu o vădită
amărăciune și desgust de viaţă: nici stricat n'am
avut,
domnule. (O pagină din istoria, contimporană).
Ascultaţi Şi această, mărturisire a, doctorului Manolescu :
|

"
„
'
"

„Am

avut

copii cari au

vărsat

ce au măncat,

ina-

intea, mea... Care 'mi-a, fost surpriza cănd am văzit
că
„Copilul a vărsat frunze de fasole, de prune și
nu mai

!știu ce erburi. Intrebănd pe mumă-sa, mi-a Tespuns că

laa

măncat și el ce a, găsiţ.
In general bisericile sunt. ruinate, murdare și nau
nici măcar cărțile trebuincioase. Preotul, deconsiderat,
dssmăţat, „Biserica, este deșartă, chiar in zilele mari. Dumini“cile abia căţi-va unchiași și căte-va babe; dor la Paşte
şi la Crăciun vezi lume in biserică.

Școala, în cele mai multe sate este de gard, cu ta-

vanul jos, intunecoasă, umedă, şi friguroasă iarna, caldă
şi plină de, curente vara, Şcoala, este. aproape tot atăt

de deșartă, ca, și biserica, abia zece, cinci- spre-zece la,
sută din copii, cari ar putea, să inveţe, vin la, școală,

și aceia nu intrun

rod

Cărciuma, e animată,

regulat.
şi nu

numai

in zile de sărbă-

toare, dar chiar in zile de lucru și. seara, tot-d'a-una.
„De cele mai multe ori, cărciuma, ea primarului, -acolo

, se fac judecăţile, acolo impăcăciunile, pentru a, se bea,
„aldămașul.

—

13

..—

Toate gălcevile, toate zizaniele, se sfărșesc prin. băutură dată Primarului şi Consiliului comunal, Trebue
să,
fie om și jumătate primarul ca. să nu zemăe beţiv, după
ce a funcţionat un an.
lacă aspectul exterior al satului, și după” acest aspect, se poate lesne ințelege starea, oamenilor cari 16cuesc intrinsul.
„. Ceea, ce te isbeşte mai ăntăiu cănd caţi la, oameni
este că mai nu sunt bătrăni : rar vezi căte”un oma de
60 ani; intre 40 și 50 de ani se sting toți.
„La o alegere de primar, zice dr. Manolescu, in comuna Calvinii, între 108 ţărani, nam, văzut de căt
4
bătrăni albiţi de vărstă, și viguroşi, iar restul oameni
de la 45 ani in jos, intre care mai mulţi slabi de căt,

grași și, din cari, mulți 'mi-a cerut doctorii de friguri |

Și de tuse, 'vre-o duoi sa plăns -de chiar de emoftisie
|
tuberculoasă.
Oamenii sunţ, tineri. in sate, dar tineri imbătrăniţi.
Femeile mai ales, la, 30 ani par a fi de 80. Toate sunt:
rSu imbrăcate şi rău incălţate, mai toaţe sunt slabe. Mai
|
ales primă-vara, este o jale să-i vezi, ferneile urăte, slabe
|
ŞI negre, copii albaştri. Pe toţi i-a. topit, “i-a , lieniţ
postul.
„Intrun

număr

de. 50 Bacăi, zice tot dr. Manolescu,

am v&zut la jumătate din ei pipernicirea, decoloraţiun
ea,
Şi sbărcirea, ca insuficiența, de hrană, dă. tegumentelor
, +
espresiunea, unor. bătr ăneţe premature și-a unui lănce
d
stimul juvenil și pe faţă, şi in mișcările lor, Acestea, erau.
cu atăt mai aparente cu căt, ici și colo, in hora, nunţei,
saltă, căte un robust cioban, ori: fiu de cărciumar, sau
de primar, sub picioarele căruia, dărdăia. pămăntul. “

„Sau dus timpurile, cănd se zicea, : daca, viei un tip

i
i
i

74,

—

lde sănătate să tă duci la țară, Tipurile acelea, au tre-

cut, de la, copil pănă. 1a, bătrăn nu citești în fisionomiele
lor de că veștâjire fisică, "cloro-ânemia, pănă la hydremie, imbătrăniți inainte, de verstă Şi cu moralul
foarte abătut.
Am cercetat causa, și peste tot locul am aflat că sărăcia, a, prins rădăcini

la, ţerani,

toți se plăng că sunt

inglodaţi iin datorii, din cari nici. &i nici copii lor nu vor
putea eși.
N

Așa, dar, cu un moral “ociaie abătut și hrană

ce

d'ăbia îi potolește colicile inainte mergătoare
ale complectei inaniţiuni, iată, starea, lor ordinară.“
Dacă de la, oameni, te cobori la, vite, acelaşi spectacol intristător te isbește. "Numai la, inceputul toamnei
„vitele sunt mai grase și mai puternice, in colo, rău hră„nite, rău adăpostite, de abia, 'și duc zilele. Primă-vara,
"dacă, nu e iarbă de timpuriu, oamenii nu pot să are, vitele de abia, se ţin pe picioare. Și aceste vite sunt mici,

pipernicite. degenerate.
_Nici nu se ştie pin sate ce e curăţenia.

” Spălătura, nu s6 intrebuințează, de căt la copiii mici,
cei mari nici nu ştiu că, corpul! are 'trebuință să fie curăţit,
Şi cu toate astea curăţenia este necesară nu numai

pelitru sănătatea, oamenilor, dar incă, pentru mulțumirea, și chiar pentru morălitatea, lor.
|
o „În bordeiele fără curăţenie, locueşte lenea, tămpirea,
reaua credință, hoţia, toate viţiele.“ (O pagină din Is-

toria, Contimporană).”

a

|
Să nu ne inchipuira că
« moravurile țăranilor seamănă,
in ceva, cu acelea, ce 'le vedem descrise: in nuvelele și
: poesiele noastre, va, fi fost o dată, cănd ajuta, credinţa—

'acură cu perderea, credinţei, moravurile se strică repede.

Nu găsim unirea şi ftăţia, al cărora locaș! il puneam de
preferinţă; la țără ; din contră, zizănii, părăciuni, vrăjmăşii. Nici in Casele lor nu: trăesc bine, și 'nu-6 săptă&mănă să

nu

auzi'că cutare Și-a bătut: nevasta, că cu-

tare â bătut pe frate- -său, căte 6 dată chiar că cutare
a bătut pe tată-s6u și Ta gonit. Din sfințenia vechilor
moravuri țărănești, nu ne-a, remâs de căt ua fel de nobleţă inăscută, o măndrie pronunţată, care 'i oprește

de a face murdării şi-i forește de ocară.

-

“Că despre credinţele lor, ele- se reduc, la, nişte Ssuper-,
stiții grosolane, Din religia creștină nu cunose altă in- |
vățătură, de căt-postul şi repaosul in zile de sărbători, i
din cari unele anterioare christianisrnului: — Mai au
încă cavă, legătură, rudeniei, incestul esta necunoscut
intre țăranii nostrii. Şi rudenia, merge pănă, la, al 19- lea, |
grad. In colo nu se spovedesc nici o dată şi nu se grijesc de căt cănd: mor. — Paştele 1 au din“ an in an, şi
pentru aceasta, se tocmesc ci preotul căt să plătească
fie-care familie paștele, — Numai femeile mai spun că
e păcat să faci cutare lucru imoral, cu toate că, in privința unor păcate, ele repet adesea, proverbul cel vechiu :

No fi păcatu .

-Căt mănzatu
Aa
Să ''vază tot 'satu.

ă

a
i

Intr'o asemenea, stare de lucruri, este oăre trebuiuță
să ne mai intrebăm dacă locuitorii satelor prosper ează ?
»La, noi mizeria, Și proletariatul, nu există in! oraşe;
ele nu

constitue

o mică parte din

cetăţeni. — Toată

clasa locuitorilor de la ţară sunt adesea, intro: posiţiune
cu mult mai tristă de căt cei din urmă uvrieri din cen-

—
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! 4rurile mari ale. Occidentului. — Plăngem pe paria ai
Indiei, dar nu vedem și nu auzim plănsul alor noștrii. “

* (Pag. ist, cont. Dr. Istrati) pag. 230 şi 231.
„Și să nu credeţi că, este exageraţie:
=
„„„În Gorj, mor oamenii adesea de foame din causa,
puţinătăţii productelor, și in acest an sa, ivit epidemia,
intre locuitorii din Muscel, tot din lipsa, nutrimentului, &
(op. cit, pag. 102).
ȘI de aceea, rasa noastră, degenerează.
„Căt va. dura, această stare

să fim siguri că, in stu-

diele noastre demografice, nu vom avea, a, inregistra,
ceea ce am inceput a. face deja, de căt perderea, noastră
prin degenerarea, rasei.
Aceasta, se poate proba, maternaticește cu 1 două fapte
geneiale:

mai ăntăiu

pipernicirea, micșorarea, staturei.

„Un argument care vine iarăși in favoarea faptului
degenerărei rasei noastre, este talia recruţilor care scade
necontenit, ast-fel că a, trebuit a se reduce la mă&surătoare minimum cerut, de 1.57, în urmă la 1.54.“
„Să ştie azi in. lumea, științifică că Francia, este considerată ca țara,

in care talia medie

e cea

mai

mică

din Europa.
Statistica, insă probează că, de şiş i departe de ai avea,
avantagele Franciei, noi suntem şi in această privință
ultimii. *%
Şi pe urmă acest fapt tot atăt de general şi de
|
conchizător :

„ „Ceia ce este enorm. ceia ce nu. șe observă nicăeri,
de. căt, la, noi,. este enormul număr de constituţii de„bile; ele erau. tepreşentate în 1874 prin
1879 prin 177.9.
DE
ia
„Diferinţa,

e mică,

şi ea, este

cu

185.2

şi. in

atăt mai. neinsem-

nată, cu căt rubrica, dezvoltărei incomplecte
crescu
în 6 ani numai, de la 74.1 la 2144, adică, tocma
i
de trei -ori mai mult!
"mAst-fel totalul 'recruţilor slabi Și rău desvoltaţi au
fost de 2593 la 1874, ceea, ce e mai multca enortă:
Şi cu toate acestea, in 1879, peste 6 ani, această ciîră a mai crescut incă până la,„392, 3 cu: jumătate
mai mult!
ae
i
i
Ce probează aceasta, Qacă nu starea bolnăvicioasă,,
dacă nu degradarea, fizică, degensrarea, rasei noastre !
Şi ca, să. nu

se crează

că

aceste

scutiri vin „din

favoruri, doctorul adaogă :
„Ast-fel intro plasă, din judeţul Roman comisiunea,
(de recrutare), văzând că se admisese numai 17 ti-.
neri din '400, și geloasă a cunoaşte. cauza, acestei,
triste” stări: de lucruri, au adunat din nou pe aceştia,
Vederea, lor era din cele mai dureroase, căci toţi
erau scrofuloşi, piperniciţ, bolnăvicioși, ast fel că in
raportul

său, corhisiunea;

tiv, deja in 1864,'că

spunea,

Ministerului

respec-

in lo6 de a face școli, mai bine,

ar face spital, iii “cotiunele rurale (+

"Poate citâţiile ce preced sunt luâte dili cartea; dăt
de: prețioasă a d-lui” dr. Istrati, o: pagină, din istorii ica
contimporaină.

“Tacă

starea, sătenilor noștti, toti degonerdază + răul

lor se -timple: de palamidă, de neghină și da hăzări-!
che, vifele” se pipernicese ” şi devin. tub mai * nici - și
fără putere, oamenii tot mai nevoiași, mai bolnăvi
cioși, leneși şi pământul “care:
“hrănește desbiătat
de păduri, luănduci: mereu fără, a-i da, nimic! indărat,

„devine și el mâi- puţin producător, 'mai sec!

Este adevărat totuşi că pre fie-care an țara noas-
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tră exporteazăgrău și porumb mai multși mai fru-:
MOS, „că, in fie-care comună, există o bucată.de pă-.
ment lucrată din ce în ce mai bine; dar. acel! -grău
nu este al țăranilor, ci al proprietarilor și atendaşilor. Este adevărat că, in fie care sat; se ridică căte-va,
case tot, atăt..de: bogate ca; și ale. proprietarului;:. și
că, in fiecare comună, căţi-va,. oameni-se imbogățese
prin munca. prin inteligenţa, sau prin exploatarea, ce-

lor-alți; dar numărul cel rare. Sărăcește- cu. atăt mai
mulţ, cu căt. căți-va,, se imbogățesc „mai. repede, Şi in
general tabloul. ce vam. presentat și observaţiunile 'ce
am citat sunt adevărate!
AI
a
Aa

pl

„1

„ Intrebăndu-ras, anul tuecut, care să,fe. cauza să-.
răciei, care a căduţ pe țară, am căutat să, vă dovedesc că cauza, „Sunt instituţiile liberale ce ne am dat
de pre la. 1860. încoace.
Fără, îndoială

această,

cauză nu este i unică

:

„ Cheltuelile staţului, bugeţul, a contribuit foarte. mult
ca, să sărăcească țara, căci unde, supt domnii Tegulamentari, țările amăndouă nu plăteau de căt aproape
50 mil, de, lei. vechi, astăzi plătește 150 mil de lei
. Și aceasta este o cauză de sărăcie, de bună seamă;

dau „observați, că bugetul îl plătesc mai mult orașele.

Darea, sătenilor nu sa mărit cu mult, așa, in. căt creşterea, bugetelor nu explică starea, de sărăcie a. ț&ra-

nilor,

|

|

:

„Lenea, nscumpătairea, lipsa, de, cultură, sunt aseme»
a
nea, cauze de sărăcie, dar observați că tot aceşti oameni erau în timpul rogulazmentului organic și cu toate

|
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astea, nu
rat

numai

că sătenii. „puteau- trăi, dar imvede-

prosper au.

Ce sa, schimbat de atunci ? Nimic alt de căt instituţiile politice și civile: de a, o stare patriarohalăi
am trecut la o stare civilisată,| Așa, in, căt cauza, să
răciei trebue căutată, in instibuţiunile noastre liberale,
in libertatea. politică, in parte, dar mai ales în liber-!
tatea, economică,

„A venit căţi-va, oameni din străinătate, lipsiţi ȘI de '
studii serioase și de spirit de observaţie, „drept ori-ce
invățătură, cu căte-va crămpee de fraze | apucate de
prin

gazete,

cu căte-va,

idei

prinse prin intruniri pu- |

blice și, văzănd că ţările bogate şi civilizate ale oecidentului posedă, libertatea politică și libertatea, economică fără, mărgihire şi-a, inchipuit că, aceste libertăţi
sunt

cauza

bogăției

și prosperițăţii

și au

conchis

că

e destul să decreteze libertăţile ca să, devie şi ţara, Tomănească bogată şi civilizată,

Şi cu aceste libertăţi, au prăpădit țăranii!
E sigur că de cănd i-am făcut proprietariși cetă,ţeni, au inceput să sărăcească, și cu căt 'i proclamăm |
mai liberi și. mai suverani cu. atăt sărăcesc mai mult,

cu atăta, peirea, se lăţește !
Acâst adevăr te ea de ochi, indată, ce te “uiţi la
cei. trei-zeci de ani. din. urmă : trebue să inchizi oghii
ca să nul vezi !
:

Penţru ca, libertățile publice iin loc; de a veni cu icetul şi fie-care la vremea, ei, ca, o ploaie bine- făcătoare
sa năpustiţ ca un „potop asupra țării Și. au devastat

totul !
Libertăţile publice sunt, atnăe cu "două tăișuri, care
folosesc aceloră, ce știu să se slujească cu dănsele, dar

—
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care rănesc pre indrăsnețul care pune măna, pe dănsele
mai inainte de a ști cum să umble.
Şi de aceea, libertăţile publice au folosit; și folosesc in
general străinilor ce sunt ih ţară, au imbogăţit asemenea, pre cei mai inteligenţi Și mai cu mijloace dintre romăni, dar au sărăcit pre ci mai mulţi.
Viaţa, economică este o luptă intre om şi ord și libertatea, economică, ridică, ori-ce bariere, ori-ce adăpost şi
lasă, pe fie-care cu peptul. deschis ini faţa, celui-lalt. Este
dar natural ca, cel mai slab să, fie sdrobit de cel mai
puternic. Și deci, in fie care sat, in fie-care oraş, căţi- -va,
să se ridice de asupra celor: alţi Și să se imbogățească,
în paguba lOr.

“Ce e dar de facut? să, înfiinţăra din nou barierile, să

ridicăm adăpoaste, Șă, ajută pre cel slab, ca să „poată
să susție lupta. cea, mare avieții IN
Tată ce vă spunăara anul ta ecut ! pr
sf

1

De atunci iiinsă unul din bărbaţii cei mai
- și mai “muncitori cu cari ne putem făli, -un
erăinent, a studiat această chestiune cu multă
și a formulat un sistem intreg de reforme ce

aplicate, după părerea; sa.

inteligenţi
publicist
stăruință
a trebui

D. Pânu 'observa că valoarea păiiăntului se compune Gin două elemente : din, valoarea, pe câre i o dă
măna, proprietarului, și din. valoaea, pe care i-o dă,

societatea, Plantăţiile, clădirile, imbunătățirile de” tot;
felul 'foninează! fără, indoială o valoare pe dar
a puso
e
in „Păment; proprietarii după vremi și cari se cuvine
proprietarului actual. Dar afară din această valoare,

pământul mai are o valoare, pe care i-o dă societa,-
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tea: este invederat că, căile de comunica
ţie, şosea sau
căi ferate, podurile etc. .dau valoarea, propr
ietăţii.
„ Este asemenea, invederat că, “populațiu
nea, însă-și
dă valoare proprietăţii. Intr'o pustiitate
, pământul cel

mai bun nu are nici.0 valoare, Și cu 'căt
se inmul-

țește populaţiunea,

cu: atăta,

pămăntul

căștigă,;

așa

in căt ajunge să, se. YEnd
cu ă.
preţuri fabuloase cănd

este în
Londra.
_

mijlocul unui oraș

Este. invederat, zice. d-nul

mare; :ca Viena, Paris,
Mai
Da,
Panu;

că

cea; ..dăntăiu

valoare, acea, pe care proprietarula ereat'0
prin muncă,
lui plantăna,; zidind. ete. este a, lui; dar
este tot atăt
de adevărat; ca cea, altă, valoare, pe . care:
proprietatea, o capătă: prin imbunătăţirile, făcute ;da
societatea
intreagă, și prin desirea, populaţiei este
a societăţsi.

Să ia dar proprietavenit
rul
ul . valoarei „create ' de

dansul, și să iea, societatea, venitul valoarei
create de
d&nsa. Și atunci, d-nul Panu, propune un impo
sit care
să aducă, statului venitul valoarei: ce societatea
, a pus

in pământul fie-căruia.
Trebue

să observăm

a

că,

.

in genere, 'in: toate

țările,

dar mai ales in ţara. Romănească.
mai toată, : valoarea, proprietăţii. rurale intră în categoria, pe
care d-nul

Panu o atribue 'societăţii: Luaţi. o moșie 'or-care
aţi

vrea, și găndiţi-vă

ce valoare îi adaogă, clădirile, plan-

taţiunile, toate imbunătăţirile aduse de
lui..

Mai. nimic,

e

măna

omui

Mai toată valoarea, pămăntului i-o dă societatea
, însă

Și, populaţiunea, așezată, in giurul ei Și căile de comu
-

nicațiune deschise, fără, cari n'ar avea absolut -NiGi
O
valoare.
.
a
Sa
a
Așa, in căt ceea. ce propune. D-nu Panu, este curat
și
6
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simplu, ca mai tot venitul :proprietăților să vie în lăzile Statului, sub formă - de imposit.
. Redusă, la; acești termeni măsura, propusă, 'mi -pare
:că, nu duce de loc la scopul pentru care este creată; ba,
incă. duce la; un resultat diametral opus;și, mai pre sus
de toate,:această, măsură este nedreaptă.
Care este scopul ce ne propunem ? .

Să imbunătăţim soarta, țăranilor !
Ei bine, eu văd cum măsura, de care vorbim, poate să
cum va schimba in
imbogăţească Statul; dar nu văd,
bine starea : țăranilor! Si

Să, presupunem in adevăr că
sit, că Statul ia, sub formă, de
din venitul fie-cărei proprietăți
din venitul fie-cărei proprietăţi

sa; inființat acest iMpoimposit,: 80%/, sau 90%
rurale și 30%/o sau 40%/e
urbane. .

Veniturile budgetului s'a.mărit cu 50, 100 ori 200 de
:
milioane: iacă resultatul! :
Dar ţăranii ce au căştigat? Nimic!
D-nul Panu crede cățăranii vor putea cumpăra moșii;
dar evident se inșeală..
Impositul rentei va, avea în adevăr de resultat de a

efteni moşiile : ori-ce iimposit fonciar are acest efect !
va

Dar cine va profita je această; -eftinătate ? Cine

cumpăra, ? Ţăranii ? Ferească Dumnezeu ! Ci capitaliștii,
care exploatează pământul,

fie romăni, fie streini, mai

|
e
„ales streinii!
Căci ori-căt sar efteni moșiile, tot va trebui un capital ca să cumperi pămăntul, şi țăranii nu sunt capi- -

taliști, deci nu vor putea cumpăra.

|

|

Dacă mi se va zice că trebue in același timp, să ajutăm pe ţărani ca să dobăndească capitalurile necesare
pentru a cumpăra, respunsul meu este lesne; dacă, se

—
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găsește mijlocul: de a face pe sătenii toți capitaliști, atunci impositul rentei este de prisos, căci problema este
resolvată, de oare-ce țăranii pot, nu numai să trăiască,
bine, dar incă, să-pue de o parte. |
|
Dacă, mi se va, zice că. Statul să, curpere. moșiile. Și
să le irparță la săteni, respunsul meu este asemenea,
ușor, că poate să o facă, chiar in starea de astăzi, fără,
să mai sperie lumea, cu impositul rentei !
Și chestiunea, se. reduce Ja, această, intrebare, „care
„este mijlocul cel mai drept şi mai inlesnicios ca, să, dăm
Statului

mijioace. pentru

urmă, să le imparță
imposit.! -

„_

a. cumpăra

moșii pe.cari

in

la tărani.. Simplă chestiune de
.

Ceea. ce e mai rău, este că măsura ce discutăm merge

contra, scopului, pe care pretinde a-l avea in vedere.
Impositul, acesta al rentei va, trebui. in adevăr să fie
general, și să, apese de o potrivă, .„asupra, proprietăţilor
celor mari și. asupra, proprietăţilor celor mici. Dacă e
vorba, să inapoem - societăţii valoarea, ce a, depus ea
in pămănt, trebue so ceară, inapoi de la, toţi.
Dar atunci sărăcim pe. toți romănii, căci mai toți
sunt proprietari și mai ales pe ţărani, cari nu pot plăti,
nici impositele de astăzi, necum impositul, atăt de greu
al D-lui Panu.
Așa in căt, printrun mijloc intortochiat, ajungem
tocmai la resultatul opus, aceluia ce căutăm. |.
„ Autorul de la care D. Panu a imprumutat această,
idee a impositului rentei, nu zicea ca d-sa,. Henri Georges
este mai logie; el zice că Statul, avănd un. budget mai
mare, va putea, să facă, instituţii folositoare societăţii
intregi și de care vor profita, invederat și săracii.
Dar nici această perspectivă nu mă incăntă.

Cine ga-

vantează, in adevăr, că Statul se va, folosi
de bogăţia,
lui 'ca so transforme în instituţii folositoare şi nu o va
trarisforma, precum face, in tunuri Crup și in obuzuri
Amstrong ? Şi pe urmă nu lipsesc ţerilor civilisate instituţiile folositoare și cu toate astea sărăcia crește
mereu, impreună cu civilisaţiunea.;
Dar chiar dacă; impositul rentei ar presenta, avan:tage serioase, tot; ar trebui respins pentru că e nedrept!
“Tacă doui :oameni câri au fie-care căte o sută mii

lei, unul cumpără efecte publice care îi aduc 6!/, la,
sută, să zicem 6500

lei; cel alt cumpără o moșie care-i

aduce 50/, adică 5000 lei. Ei bine, D-nu Panu ne propune ca,

pe cel dăntăiu

să/l lăsăm să

și mănănce

in

liniște venitul lui; iar celui din urmă, să i luăm din
veriitul lui: 4000 ori 4500 lei ca să ajutăm pe săteni!
Se poate mai mare nedreptate? Ei bine, zic că aceasta
este de ajuns ca să se respingă măsura, propusă ; O societate nu poate să se clădească pe nedreptate și spo-

liaţiune! Din nedreptate nu poate eși de căt anarchia,
și din spoliaţiune nu poate eși de căt resboiul civil!
“Tacă, resultatul 'la care ne-ar conduce măsura, pro-

pusă: sărăcia, elementului romănesc și anarchia, !
Dar este ceva: şi mai mult, este că chiar idea, mumă
care a dat naștere teoriei intregi, estee neadeverată, este
falșă.
Această, teoris a fost desvoltatăde un. american din
San-Francisco cu o rară putere de argumentaţiune, in-

tun voluin destul de mare; care a fost tradus anul trecut; în-frânţuzește și care poartă titlul „Progres şi Sărăcie.k Henri Georges dovedește cu multă tărie această
idee, că, cu căt o societate progresează, cu atăt sărăcia
se: intinde.
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Fenomenul

acesta, este

foarte

bizar. Și in adevăr

cu căt o societate progresează, eu atăt munca devine mai producătoare, pentru că, se: perfecționează
instrumentele de muncă. De oare-ce munca produce

mai

mult,

ar trebui.

ca

muncitorul

să

căștige'

mai

"muult. Şi tocmai din contra, cu căt munca .produce
mai mult, cu atăt. muncitorul căștigă mai puţin!
Averile tind să se grămădească in mănile cător-va:
şi marea majoritate a populaţiunilor, tocmai. muncitorii, producătorii, să căștige din zi in zi mai puțin
strictul necesar ca, să şi ție viaţa dintr'o zi in alta.
Tocmai. asupra acestui fenomen.
am căutat să, vă

atrag atențiunea acum un an şi să vă dovedesc că,
el este urmarea fatală, a libertăţii economice nemăr:

ginite, al concurenţei desfrănate Și ca pentru a 1
„combate, trebue să restrăngem concurenţa.
D. Henri Georges n'a văzut acest adevăr Şi, intrebăndu-se și el' care este cauza, pentru care progresul
nasce

sărăcia, iată rezultatul la care a. ajuns.
El a, observat că, cu căt societatea prosperează,

cu- atăt munca și capital devin mai eftine, și. numai.
zenta, venitul pămăntului. se ridică. Şi a conchis: că
venitul pămăntului mănăncă căștigul muncei, ȘI deci
causează sărăcia, !
lacă dar, strigă Henri Georges, că am descoperit
cauza, răului: este această nedreptate socială. care
pune pământul, care ar trebui să fie al. tutulor, in
mănă cător-va. O adevărată uzurpaţiune.
E
Ca, să. desființăm sărăciă, navem dar de căt să
desființăm această, nedreptate, care. a; produso, să
restituim societăței proprietatea pămăntului:.
|
Mai ăntăiu faptul că progresul naște sau desvoltă
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sărăcia, este contestabil. Mi s& pare că sărăcia există
și in' societățile barbare. Civilisaţiunea - din contra
naște bogăţia. cel puțin pentru căţi-va şi “cu căt-o
societate progresează cu atăt se grămădește bogăţia.
Așa
nu

in căt este

mai

naşte sărăcia,

adevărat

ci 0 face mai

a, zice că progresul
aparentă,

prin

con-

trastul ce presintă, intre cei săraci şi cei bogaţi.
Dar chiar: dacă am primi că progresul naşte sărăcia sau o desvoltă, este -oare adevărat că "causa
este aproprierea; -pămăntului. de către o seamă de
“oameni?

Este

adevărat

că

venitul

pămăntului tinde

a, se

ridica, indefinit, că valoarea. proprietăţii creşte mereu.
Dar acest fenomen nu este particular averii imobiliare, el este comun ori-cărei averi. Ori-ce avere,
ori-ce bogăție prin aceasta chiar ea există, tinde a
„se mări. neincetat, a crește mereu: o turmă de oi se

impaie rep&de, căte-va vaci, ingriiite bine mai

mulţi

, devin cireadă; baniţa de bucate pusă in pămă&nt
se, face kilă. Şi banul care reprezintă toate acestea,
se inmulțește şi el, in ăceeași proporţie.

Așa, in căt, dacă tendința ce are pământul de ași
crește valoareu, ar fi un cuvănt ca săl declarăm proprietate națională; sau să-l impărțim, de oare-ce aceeaşi tendință, o are ori-ce avere; ar trebui să con-

chidem, că ori-ce avere trebue naţionalizată sau impărțită !
Am cetit unde-va că, o impărţire de pămănturi nu
e bună de căt pentru

"o

nouă

„cauză,

“cretăm

impărțire

trei-zeci de ani, după care trebue

de păinănturi. Şi fiind-că aceeași

caută, să producă

aceleași efecte, trebue să, de-

ca toate averile trebuesc . impărțite din trei-

zeci in trei-zeci ani.

părțim
_

Acolo

păm&ntul

meu,

aceste

impărţiri

Toate

ne mănă,

logica:

dacă im-

să impărţim și boii tăi!
le decretăm

noi, pentru.

că

valoarea, averei crește şi valoarea muncii: scade, de
unde am conchis că averea, mănăncă căştigul muncei.
Dar

să fie oare adevărat că

averea; mănăncă

câs-

tigul muncii?

|

“Nici asta. nu' e adevărat! Şi de fapt, intre proprietar și munoitor, intre capitalist și munciţor, se. pune
o serie, mereu crescăndă, de mijlocitori arendași, grănări, transportatori, brutari, băcani,

canţi,

lipscani, marchitani

eomerciul.

Aceștia.

toți

bancheri,

etc., toată, industria, și tot
constituesc

speculațiunea,

impart, cu muncitorul și cu. proprietarul
listul, produsul muncii. Ei bine, cine ia

mai

mare

fabrişi

-or. capita
partea .cea

din căștigul: muncii, cel ce. are averea,

proprietarul or capitalistul, sau speculatorul?
invederat că 'speculaţiunea! Cu ce se face mai

averile luănd dobănzile, sau speculănd

banii?

Este
lesne

Intre-

baţi pre ovrei cari se pricep; și cari vă vor răspunde
„cu specula! Cu ce te imbogăţești mai lesne cumpă:
rănd moşii, or speculănd moșiile altora? Uitaţi-vă de
vedeţi că, de vre-o patru-zeci de.ani, toţi arendașii
cinstiţi şi muncitorii, sau .imbogăţit, iar proprietarii .
abia se ţin, după ce și-au ipotecat taţi moșiile Ja;
credit.
Ia
Nu e dar adevărat că averea, pămănt or capital,
mănăncă profitul muncitorului, adevărul este că speculaţiunea, reduce, 'din :ce in ce mai mult, căştigul.
Capitalul. perde și el din zi în zi mai mult, căci
dobănzile se micșorează cu progresul societății Proprietatea perde şi ea, căci şi capitalul băgat in mo-
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şie. aduce, incă mai puţin, decăt: capitalul imprumutat. Și cine. micșorează, veniturile tutulor, este speculaţiunea,!
Dar speculaţiunea, este libertatea. economică, CONcurența! Și ast-fel au ajuns la, punctul de: unde au: plecat,
că concurenţa, că libertatea, economică, lăţeşte sărăcia
,

„CU progiesul

societăţilor.

Să deființăm dar speculaţiunea, libertatea, economică!
* Asta, nu se poate! căci speculațiunea 'nu este alt
ce-va,
„de căt

intrebuințairea,

muncei

pentru

satisfacerea,

tre-

- buinţelor, este dreptul fis-căruia, de a trăi. prin munca, sa,.

Trebue să ne punem bine in cap că nu tot ce voim,
„nu tot ce visăm, se poate. Să ne dăm bine seama,
de
“acest adevăr,

că, ori-ce instituţie omenească,

are efecte

ele, pre lăngă cele bune, Și că nu putem desfiinţa instituţiile, fără, să desființăm Și binele, de.o-dată, cu r&ul.
Să nu umblăm după; un ideal de perfecțiune imposibil
de atins; să:nu ne căutăm realisarea; tăgăduelelor.
zadarmnice a unei “fericiri. absolute; dar mincinoase: Sunt
leacuri cari aduc maii mult rău de căt boala, ce pretind
a vindeca.
.
Să faceni ce să poate, și ce se poate, nu e se desființăm
libertatea; și concurenţa, ci să, o răstrăngem, acolo unde
incepe. să facă; rău; ceia, ce se poate, nu este să imbogăţim pe ţărani, ci să-i ajutăm, ca, să, se imbogăţească
,

singuri, prin muncă,
i
priu cinste și prin economie!

"Toate aceste idei nu numai-că, pleacă de la. niște şpre:
mise greșite, generalizănd și exagerănd, cum face: Henri
Georges, căte o idee adevărată, dar incă nu-şi dau bine
seama de toate causele boalei sociale de care ne ocupăm.

-
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Pentzua reveni. la, subiectul nostru, lipsa de pământ
nu este cauza; unică, nici măcar cauza, principală. a 'stă-

rei de mizerie, în care au căzut ţăranii. O stare atăt de
rea, trebue să aibă și are in realitate cauze multiple.
Unele sunt

generale, sunt relele care

băntue societa.-

tea Romănească inireagă, şi altele sunt speciale țăra.nilor, și din acestea, cele mai mari sunt în ei, și căteva
in imprejurările, in.caze se găsesc.
Și dacă le voim in adevăr binele, dacă nu: căutărn
numai să-i linguşim, pentru a-ne croi pe spinarea, lo: o
popularitate trecătoare și vinovată, trebue să avem curagiul a, spune toate cauzele miseriei ce i băntue și să
arătăm toate vemediile ce tvebuesc intr ebuințate.
Răul eel mare, care muncește societatea intreagă, și .
prin urmare și pe ţărani, este starea, de anarchie- morală,
in care ne sbatem. Nu e cu putință, să trăiască, o socie- ;

tate fără nici o normă, fără disciplină. 'Trebue să existe /

disciplină in moravuri ; dacă nu e morâvuri, in credințe
religioase ; dacă nu in religie cel puţin în lege. La noi nu!
există. nicăeri. Suntem o minune pre lume, suntem un!
„popor fără, moravuri, fără, religie și fără lege. Căci, mo-,
ravurile sau depravat intrun. rnod spăimăntător, în re,
ligie riu credem, și legile nu se aplică de căt la, o minimă
parte a; populaţiunii. De o jumătate de secol luptăm nu-

mai ca să sfărămăm toate legăturile morale, să omorăm,

toate credințele. Și am ajuns in
de nimic, să nu credem în nimic,
cura să ne imbogăţim mai iute
mirare este. că ne măncăm unii

adevăr să nu ne ternem/
şi n'axem de căt o țintă, |
și să trăim mai bine. Ce
pe alţii Şi sărăcim toţi !

Munca noastră,de o jumătate de secol'se reduca a 'de- |
clama fraze pre care nu le pricepem și a copia, legi pe ;
cari nu le putem aplica. -
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Nu se hrănește un popor cu-frase goale şi cu cuvinte
'sforăitoare. Şi e primejdios a cănta pe toate tonwile
unor oameni, care sufere, că sunt suverani, luăndu-le
ori-ce'mijloc de a-și exercita, acea, suveranitate, cu. care
in colo nar şti ce șă, facă.
„lacă boala cea mase de care zacem toți, Și de care
zac Și ţăranii.

„Dar răul cel mai mare de care sufere aceştia trebue
„căuţat in el chiai + este neprevederea, e lenea. e măndria,.

„e

„

risipa, e beţia,; sunt toate viţiile unei societăţi barbare !

Puteţi să le daţi căt pământ; veţi voi, dacă nu veţi
face nimic pentru a-i indrepta pre ei chiar, vor fi tot
atăt de săraci cum. sunt astăzi. Căci vechile viţii le vor
sorbi toate averile !
=
Ii
Şi mai ănt&iu

nu e cu putință

să i trăiască. un om în

societăţile moderne, lucrănd șeapte luni pe an, şi stănd
degeaba cinci! Ei bine, sătenii noștri 150. zile-pre an
“stau ou mănile-in săn,-căci nu știu de ce să se apuce, sau nu vor. să se apuce de nimic! Niţică; cultură ii-ar
scăpa de această boală.
_*
Afară de aceasta, aţi mâi văzut un popor, atăt t de TSi“pitor ? Exemple sunt mii,. găndiți-vă numai la vinuri,
Sunt ani, in cari se face potop de vin, nu mai știu unde
să-l pue. Ei bine pănăla anul nu mai rămăne picătură.
Şi dacă

anulviitornu se mai face vin, vinul se plăteşte

cu prețu inzecit: nici unul nu se găndeşte să păstreze,
dintrun an intraltul!
i
Noi toţi suntem măndri, suntem fanfaroni: nu suntem

oare toți strănepoții lui 'Traian, feciori de impărat ! Ei
bine ţărâni sunt mult mai mănari, mult mai fanfaroni de

căt noi. Nu so băga un țăran slugă, să-i dai marea cu
sarea și Oltul cu totul ! Se bagă logofăt, ca să umble cu
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biciul pe umeri. și să poruncescă, la cei alţi; dar argat,
numai cănd nare absolut cesă mănăene. Şi cănd ai trebuinţă, să-ți transporte ceva sau să-ţi facă un serviciu
oare-care, să nu tratezi cu el, ca, cu un chirigiu, că, nici

nu se uită, la tine. 'Prebue să-l rogi săjţi facă o facere de
bine şi să-i r&mai recunoscător. Plata, este lucru laturalnic, de și este foarte mare in raport cu serviul adus:
Și in adevăr la plată nu ţine. De aceea pe unde ajung
ovreii i sting, căci ovreii sunt săritori, indemănatici,

gata tot-d'auna, și tot-dauna umiliţi și supuși.
In multe părți beţia sa intins intrun mod
tător, și se intinde mereu, cu sărăcia. Cănd

spăimănaveam

vie,

căci acum a măncato filoxera,. toamna, la, cules, dănd
socoteală, la oameni, mă prindea; intristarea, și cădeam
pe gănduri, cănd vedeam că un om voinic primește pentru o săptămănă de muncă de abia patru ori. cinci lei;
cănd insă vedeam, duminica, pe aceiași oameni căzuţi
pe uliţe, 'mi ziceam că, dacă, luau mai mult, mai rnult
ar fi risipit, şi-ar fi hrănit-mai mult viţiul.
|
O altă cauză de sărăcie este aplicarea, legilor civile ŞIş
„politice. A inceput; acum să afle că moștenirile se impar 6.
intre băeţi și fete, sau informat; că sunt oare care regule |
pentru adopţiune. Organizaţiunea, tutelelor este o sărăcie, vin de căte cinci-șease ori pe la, judecătorii, fără, ca,
să, se poată, constitui consiliul de familie, căci tot lipsește căte unul. Formele căsătoriei sunt prea, complicate
pentru dănşii și nu le indeplinesc. Proprietatea pămăntului, este in multe părţi, neregulată și toate acestea, și
altele multe, dau loc la procese -nesfirşite. Pănă acum
numai

moștenii

se ruinau

cu procesele, acum

sătenii

toți!
De la, un cărd de vreme sa băgat intre ei şi politica,
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născstoare de noi vrajbe, de altă sărăcie. In satul meu
doui fraţi işi disputau primăria, pirindu-se unul pe altul
că sunt prieteni cu mine și prin urmare contra guvernului, și intrecăndu-se in ploeoane către sub-prefect.
Peste tot lupta; pentru primărie este inverșunată, peste
tot hrănește beţia:și puteţi
să. vă inchipuiţi că, cine se
face primar, nu se face pentru a servi comuna!
Iată cauzele care adue și lăţesc sărăcia intre ţărani,
La, toate trebue să ne găndim,pe toate să le stărpini,
dacă, voim serios să imbunătăţim starea țăranilor. Dacă,

nu'vom vindeca, aceste boale, dacă nu le vom
cel] puțin, or ce reformă, va, fi zadarnică.

mărgini

Am căutat anul trecut; să semnalez principala, cauză,

a boalei sociale de care sufesim şi să arăt direcţiunea,

ce, după părerea. mea, trebue să, apuce un plan de reforme ţărăneşti. "Mi propui acum să precisez. reformele

ce ar fi de făcut. Nu am pretențiunea,:de a trage “cu

o mănă, sigură, toate acele reforme. 'Tot ce âm voit este
de a atrage luarea aminte asupra, relelor și asupra,
„unora, din măsurile ce le cred bune. Ca, să putem deslega,

o problemă. atăt de grea, trebue.să cugetăn cu toții și
Să luăm cu toţii, să; cernem toate ideile şi. să alegem
pre cele mai practice și mai folositoare. -

Am .putea. să impărțim

mâăsurile.ce ar

|

fi de

luat

in

patru categorii: imbunătăţirea; stăzei intelectuale ȘI Motale, imbunătăţirea, stării materiale, imbunătăţirea, stă-

rii juridice, și imbunătăţirea stării eeonomice a țăranilor,
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Pentru cea dăntăiu categorie, suntem cu toţi de ace-

iaşi părere, toţi credem că, trebue. să avem şcoli in fiecare comună rurală, și că aceste şcoli trebue să, fie alcătuite ast-fel, în căt să, dea sătenilor, noţiunile cele mai
necesare pentru a munci bine pămentiul și aproduce căi

se puate mai mult;

“Şi in această privinţă, trebue să ne felicităm că avem
un personal indestulător de o cam dată care nare. trebuință, de căt să fie curăţit pe ici::pe colea, - supraveghiat și. indreptat intro bună direcţiune.
Cu personalul școlar stăm mai r&u. Nu trebue să, ui-

tăm că omul incult nu se indeamnă, la; invățătură, și: in

general, cine nare ce mănca mare poftă să inveţe. De
aceea, aş dori fără a propune aceasta, că, copii, viind la, .
școală, se găsească nu numai. o. cameră caldă, luminoasă. și curată, dar și o ulcică de lapte: cald, sau de
linte, ceea, ce ar constitui un indemn şi pentru copii ; Şi
pentru părinţi.

Asemenea, mai toţi primim că, biserica, trebue inălţată,, şi că trebue să, devie ceea, ce din nenorocire; a in- |
cetat; de a fi, o şcoală de morală practică, un: instrument, de :moralizare.
a
E
Aci insă greutatea este mai mare, pentru că nu avem

nici păstorii nici:turmele. Preoţii cei bătrăni, de cele mai
multe: ori nu sunt in stare să, inţeleagă misiunea.
ce au in societate,

înaltă,

și cei tineri, invăţaţi pre jumătate,

sunt căte odată mai răi de căt cei bătrăni.. Și răul vine
de sus: biserica, a fost şidin nenorocire esţe incă o şcoală,
„de simonie. . Preotul, fără, posiţiune socială, respectată,
este la, discreţia protopopului care; de cele mai multe ori,
nu vede in: funcțiunea lui de cătun mijloc de căştig și nimic alt. Ba incă de multe ori este intrebuinţat; ca, âgent

electoral, și chiamă pe preoţi. și-i jură, și-i blestemă, să,
voteze pentru candidatul. guvernului. De aceia nimeni
nu mai vrea să, se facă, preot și consideră eu drept cuvent, această, profesiune ca un fel de cerșetorie. - Este:
mare trebuinţă ca, prea, sfiinţi părinţi să se ocupe

puţin

de clerul mirean, ca sfintul Sinod se. studieze - chestiunea, căci totul este de făcut in această, privință.
lată pentru personalul păstorilor,
căt pentru credincioșii trebue să, unim. școala,cu bisarica, trebue ca îinerii cari, in zilele de lucru, să se ducă,

la, școală,

in. zile

de sărbătoare, să, se ducă la, biserică, unde. să asculte,
nu numai leturghia, dar și lecţiunile de morală pe cari
fie preotul, fie invăţătorul, le vor. da, după terminarea,
serviciului.
Dar cum vom putea, să ajungem a avea, școală bună

și biserică bine. ingrijită ?

Asupra; acestui punt, m'am pronunțat iin conferința
ce am ţinut anul trecut, am dovedit că nu vom putea avea școală, și biserică de căt. dacă, desprețuind
frasele, ne vom hotări să.cerem acest serviciu de la
singura, persoană ce ni-l poate da și să, punem: şcoala
și biserica, sub patronagiul Și sub răspunderea celui
mai

mare proprietar din comună,

Am

ar&tat asernenea,

că. mijloacele trebuincoase pentru intreţinerea, uneia, şi
a, celei-lalte, se pot găsi intro modificare mai dreaptă
și mai umană, a, legislaţiunii noastre asupra, succesiunilor și asupra testamentelor.
Trebue să merger. mai departe și să inființăm in
sate monopolul cărciumelor, după cum sa, propus, ca
să, ne procurăm mijloacele necesare . pentru intreţine-

rea, școalei și bisericei și in general, pentru intreţinerea,

sarcinelor comunale ? Eu nu cred; in tot casul nu cred
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că e bine ca măsura aceasta săfie generală...

Dacă

insă

unele comune rurăle n'ar putea găsi aiurea mijloacele
necesare. de.a intreține școală şi biserica; ei bins in
acele comune, aș permite consiliului comunal, să-l inființeze. De cat; să n'am : şcoală, şi biserică, mai bine să
am un monopol in sat.
Cu atăt mai mult, cu căt in. unele comune, monopolul acesta ar putea, fi. folositor, și din: alte puncte
de vedere: Ar putea de. exemplu să fie mijloc pentru
„a combate beţia, ar putea incă. să fie un mijloc de a
scăpa populaţiile rurale de b&uturi falsificate, sau chiar

de a isgoni pe ovrei din sâte. Căci nu trebue. să fie picior de ovrei prin sate, dacă +voim ca. populajiunile Turale să prospere.
e
Penţru a termina, cu starea, morală a, sătenilor, trebue să luăm măsuri severe pentru a combate beţia.

Pentru aceasta, cred că, ar fi de ajuns, de o cam. dată,

aceste două măsuri : să, desbrăcăm de acţiune datoriile
|

|

din cărciumă :

1). Vinul și rachiu! să se plătească cu bani gata, și

țăranii să nu.mai .poată bea pe datorie.
2)

Cărciuma,

să

de căt; serbătoarea,

nu ' stea

deschisă. pentru

mușterii

de la prănz pănă la cină.In cele-

lalte ore și in cele-lalte ile se poate ori-cine să cumpere băuturi spirtoase, dar să se ducă acasă să. bea,
să nu stea la cărciumă,

Starea materială. a sătenilor, trebue să ne ingrijească,

tot atăt de mult,
Starea, materială coprinde mai ales salubritatea, şi
igiena.

Din acest punct de. vedere,

ar trebui să nu ne
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mai lăsăm pe consiliele comunale, așa, cum sunt,
'Trebue ca, autorităţile centrale. să .ordone toate. măsur
ile
de igienă și salubritate publică, cari să fie aplica
te in
toate comunele rurale din țară,
Intre aceste măsuri ar trebui să fie interdicțitunea,
lacurilor formate prin sate şi facerea de făntăni,
cari să
dea, apă bună, şi abundentă. Curăţirea stradelor
și ducerea, băligarului pe ţarini; interdicerea, bordeealor şi
prescrierea, unor locuințe sănătoase, luminate ȘI aerat
e și
alte asemenea, măsuri la, cari :consiliele comunale,
așa,

cum sunt alcătuite, nu pot nici măcar să, se gănde
ască.
Ar trebui asemenea să se ia măsuri ca. militarii
ce se

intorc in căminele lor, să nu ducă, acele boale ingrozitoare, cari au inceput să devasteze cămpiile şi chiar
munții;

și ca, aceia, din

săteni,

cari sunt

atinși

de

asemenea .boale, să, fie ransportaţi în spitale și reţiTuţi pănă la „complectă tamăduire.

În al treilea rând, trebue să imbunătățim starea, juridică a, populajiunilor - săteşti. Formele căsătoriei trebue. simplificate; proprietatea, fie-căruiain, comună hotărită și imprejmuită ; sărmanii, voiu să, dic orfanii,
puşi sub ingrijirea, unei singure persoane r&spundătoaie.
Legislațiunea. noastră, actuală; asupra, organisaţiunei tu-

telei, nu se poate aplica, in comunele rurale.

„Nu pot să repet indestul că nici una, din măsurile
de mai sus, nu se va, putea, aplica ; că nimic serios,
- nimic folositor nu se va, putea, face, pănă, nu vom pune
in €onsiliele comunale elementul inteligent al proprie-
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tarului celui mare, care singur poate să priceapă folosul
“măsurilor propuse, care este cel mai interesat; Ia, salubr itatea, ȘI prosperitatea, satului său.

Sosim la, starea economică a, sătenilor. Aţi înţeles.
de mult că. sărăcia, joacă rolul principal in toate relele de cari am vorbit. Sărăcia, este și efect și causă.:
Fără indoială

omul slab,

bolnăvicios,

fără “putere,

nu

poate fi de căt; sărac și copilul unui om sărac, nu poate.

fi de' căt slab, bolnăvicios și fără putere.
Și,

cu

un cuvânt,

ea

să, poți

aspiră; la,

|
oare-care

progres, trebue să ai întăiu strictul: necesar, păinea,
de toate dilele. Iată, pentru ce "partea, cențială, par:
tea, de

căpetenie, este starea economică,

"Această cestiune economică, in căt priveste pe săteni, mi. se presintă cu două fețe : este o cestiune de.
present Şi. alta de viitor.

„De unde
nilor! Să
Nu e de
Țăranii

'vine in present; starea de mizerie a sătefie- oare adevărat că, n'au destul păment ?
credut.
|
au in adevăr lipsă de: pămănt nu numai în

localităţile unde, după; legea rurală, nu sa, dat pămăn-

turi, fie că proprietatea, era, prea mică, pentru ca să
remănă, proprietarului treimea, ce'i reserva, legea, rurală,
fie că existau invoeli de6 bună + voe, care a esclus impăi
măntenirea,.

N

In cele alte casuri ţăranii au pământ, destul, căci au.
11 pogoane, ? pogoane sau 5 pogoane cel puțin, in
“Muntenia și in Moldova au mai- mult,
n

— 98 -„Și nu este greu să, dovedim că,.cu o cultură inteli"gentă, această, intindere de pămănt le-ar ajunge pentru
„a trăi și a prospera: Navem de căt să trecem frontiera,

„in Austro-Ungaria, și să vedem că ţăranul, care are cinci
„pogoane, este bogat.
„: Dacă toţi țăranii-se plăng de lipsa, de pămăat,nu numai aceea, cari

nau.

avut;

de căt, locul

de

casă,

dar

chiar. şi aceea, cărora li sau dat şi care au intreg pămăntul. incuviinţat de legea. rurală, vina este rodul de
cultură. Căci, în loc de acultiva bine pămănt puţin, preferă a cultiva, rău, o mare intindere de pământ. Sunt
țerani cari lucrează trei-zeci, patru-zeci şi chiar cincizeci de pogoane. Și toți ar vrea, să, facă, așa. Dar aceasta,

nu se poate: nu putem nici să le dăm la toţi căte 20
ori 30 pogoane de pământ, că n'avem de unde; nici să
obligăm pe proprietari să le. dea. această intindere de
pămănt cu anumite condițiuni, căci am desființa

drep-

tul de proprietate pentru toţi. Ce este dar de făcut?
„Estesă schimbăm cultura, să incepem cultura, inten_sivă, atăt de folositoare, și atăt de productivă. Intro
societate civilisată, trebue in adevăr şi cultura, intensivă și

cultura, extensivă.

Trebuesc cultivate şi semă-

năturile, care cer intindere mare de părnănt cu munca,
relativ puţină, şi semănăturile, care cer o mică intindere de pămănt. Și țăranii trebue să se apuce de această,
din urmă cultură.
Este adevărat că in unele părţi .improprietărirea, a,

fost atăt de defectuoasa,in cât țăranii sunt nevoiţi să
"se invoiască cu proprietarul cutare, căci n'au nici un
mijloc dea, trece in alte proprietăţi. Trebue indreptat
acest abus, trebue ca ţăranii să aibă, facultatea, de a se
invoi pe ori-care din moșiele invecinate, și acolo unde
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modul improprietăririi le-a ridicat această facultate,
trebue să fie autorisaţi a, răscumpăra, pământul necesar
pentru a, trece.

|

Ceea, ce le lipsește in adevăr la toţi, sunt islazurile.
Din causa lipsei de islaz, vitele de muncă sunt in proastă,
stare, din causa, lipsei: de islaznu pot să ție vite de
hrană, oi, capre porci și vaci. Din causa, islazului: sunt ;
nevoiţi să primească, invoeli căt de grele, de la preprietari și arendaşi. — 'Trebue dar islaz.
Şi lucrul este lesne, căci islaz li să, dat prin legea,
rurală. Navem de căt să/l deosebim, din cel alt păment
ruraj, și săi restituim destinaţiunea, lui."
Tot pămăntul rural să, se împartă in trei “părţi: din.

care

una,

să

servească

de

izlaz schimbăndu-se' din

patru in patru ani. Pre acest, izlaz: vor: pășuna, vitele
care, prin regulamentul organic erau scutite de erbărit.
Cu modul acesta țăranii vor avea, izlazul trebuincios :
și vor putea, să, discute invoelile cu proprietarul Și fără,
de aceasta, pămăntul. țăranilor va, deveni mai i bogat şi
mai productiv.

lacă cea, dănttiu măsură,
Cea, de a doua este să/l ajutăm in lupta lui economică, inlesnindu'i, pe lăngă cultura, necesară, instru- |
mente de muncă, perfecţionate, vite ţapene şi seminţe

bune.
Pentru aceasta trebue să, inființăm in fie-care judeţ
căte o şcoală primară de agricultură, după modelul -ce-:

„tei din Strehareţ, in care fii sătenilor să dobăndească: in
timp de doi ani, noțiunile cele mai trebuincioase peritru
cultură, de unde ţăranii să 'și poată procura. seminţe, și

unde să fie tauri și armăsari trebuincioşi pentru
nătăţirea, vitelor.

imbu- :

Aceste măsuri, impreună cu o administrațiune dreaptă,
care să desființeze abuzurile, mi. se par. de ajuns, pen-.
- tru present.

Dar presentul nu e totul; trebue să; ne găndim la, viitorulși viitorul este plin de ameninţări.
Trebue
să sperăm in adevăr, mai ales de se vor lua, |
măsurile ce arstarăm, că-țăranii se vor inmulţi și atunci
pământul, impărţindu-se. mereu prin succesiuni, vor
ajunge in adevăr să aibă lipsă de pământ. Să ni'ai păm&nt nu e nimic, ceea, ce e rău este să, fii legat de un

pămănt care nu te poate hrăni. Şi ţăranii vor fi legaţi

| prin dragostea, pămăntului, prin invăţ, prin “iubirea oamenilor cu care au copilărit ; vor ajunge să aibă două
pogoane, un pogon, o jumătate de pogon și nu se vor indura. să plece : cum să şi lase el, pământul !
:Și atunci vor fi nevoiţi să primească, invoelile dictate
de proprietar, or-căt. de: grele, or căt de sugrumătoare.
Şi sărăcia va fi ingrozitoare !
Pentru a remedia, această, amenințare sa, propus trei
lucruri.
Mai int&iu d--nu, Petru Carp, unul din bărbaţii, care a
„cugetat mai mult la, problemele ce presintă starea societăţii noastre, a propus majoratul.

Păm&ntul ţăranilor, de la un număr - de pogoane, in
jos, să zicem de la, două-zeci pogoane, să nu se mai
poată impărţi, ci să treacă, intreg la. băiatul cel mai
mare. Cu chipul acesta, proprietatea, nu sar impărți in
infinit, și am avea, un număr oare care de capi de familie, trei sute, patru sute de mii, cari ar servi de basă
statului romăn, de talpa, casei. Şi această,. talpă, ar fi
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solidă, căci acești eapi de familie ar avea,
mijloacele de

a trăi bine, de a, crește copii sănătoși
și de aii căpătui.
Ce sar face cei-lalţi copii ? Ar merg
e să alimenteze în-

dustria, și comerciul; Și sar inavuţi, mult
mai lesne,. de

„căt dacă ar sta pe bucăţica de -părhănt,
ce ar dobăndi
prin împărțire. *:

Da

Această, propunere, după cum vedeţi,
este foarta serioasă și merită a atrage meditaţiunil
e tutulor, căci este
singura idee pusă, inainte pentru
a opri imbucătăţirea

prea. mică a, pămn&ntului,
Este

regretabil că,

|

in locde a

|

|

fi discutată. serios,

a

fost luată, in ris, după obiceiul nost
ru. In ceea ce mă
privesce, eu cred că, ori căt de mari
foloase ar presenta,
pentru ţară, majoratul nu poate
prinde. El consacră in
adevăr o nedreptate, care nu există
in moravurile noastre,şi pe care, or cătă bună, voinț
ă, am pune, nu vom
putea so facem să fie primită, și
cu atât mai puțin vom
putea so aclimatăm in țara noastră,
Pentru a, inlătura,

neajunsul cel mare, ce ar resolva,
din imbucătăţirea,

prea mare a pămentului, ar fi
preferabil să declarăm
pămăntul rural indivisibil in oare-car
e margini,
iar dreptul .
de a rămănea, in case și in păme
ntul părintese să fie
reservat copilului celui: mai Mic,
după cui voiă espliea,

indată,.

ea

i

„Alții au propus să se improprietăreasc
ă mereu țăranii
pe proprietăţile statului și, fiinâ-că
aceste proprietăţi

se vor incăputa, curând, d. Stolojan
a adus un proecţ
in cameră, după care statul să, fie
autorisat; a curpăra,

in oare-cari condițiuni; moşiile cele mari
particulare, ce
ar fi de v&ndare.

Idea. este bună,

căci, in general,

șiile cele mari se v&nd in condițiuni bune
.
"Dat improprietărirea, așa cum sau fâcu

mâ-.

t pănă, acurn,
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.a presentat prea multe neajunsuri. A fost o idee greșită
dea căuta. pe insurăţeii de la, 864, pentru a li se da pămenturi. Unii au dispărut şi au lăsat căte mai mulţi
copii de nu ştii. .cui să dai pămănt mai intăiu ; alţii au

cumpărat. pământuri şi nu le mai trebue, şi cei mai mulți sunt stabiliţi, au imbătrănit, au case, grădini, acarete în

satul lor, şi nici un om serios nu-și lasă satul la bătrăneţe ca, să; plece in alt sat nou.

tăririle făcute,

acum in urmă,

De aceea. improprie-

rau dat resultate saţis-

făcătoare, și cei impămănteniţi nici nu lucrează, locurile
date, nici sau dus la ele.
Şi afară de aceasta, pentru ce acest privilegiu reservat foștilor ctăcaşi?. Moştenii nu sunt și ei săteni,

n'au și ei drept de solicitudinea noastră ? Sunt moșteni,
şi mulți cari nau,

de căt locul de casă.

Nu mai

avem

nici un. cuvănt să deosebim pe moșteni de foștii clăcași !
„ Văndarea, de moşii in loturi mici, iar nu presintă nici
un folos: Cei. bogaţi cumpăra aceea, ce au deja, păment.
Cei săraci, cei nevoiaşi, adică tocmai aceia,

de-care tre-

bue să, ne ingrijim, rămăn tot prada sărăciei.
„Este bine dar, să improprietărim pe toţi sătenii romăni, și numaipe aceia cari nau pămănturi. Și săi-improprietărim, nu fite cănd,ci numai in momentul cănd

'și fac casa, cănd se insoară. După ce un ţăran “și-a, fă,eut, serviciul militar,. după ce sa insurat să, se ducă,
dacă. nare pămănt, să i.se măsoare, pe una din proprietățile Statului cele

mai invecinate, loc de casă in vatra

satului și loc de muncă la cămp, alăţuri cu a celor-alţi
locuitori.

Şi .casa,-să; 'și o facă, la, locui unde isa

dat

pământ. .
lată dar ce propun :
1. Moşiile Statului să nu se mai vânză la licitaţie, ci
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să se imparță la țărani, in loturi de căte tiei hectaie, şi !
Statul să, fie autorisaţ a cumpăra, pentru acest sfăr șit,
proprietăţile cele mari ce sar vinde in oate care , condiţiuni anume arătate.
2. De acum inainte să nu se pată 4 forma nici prin
contrâcte, nici prin împărţire de succesiuni, bucăţi mai
Mici de trei hectare.
3. De acum inainte să se improprietărească,

pe. mo-

șiile Statului insurăţei, dăndu-li-se căte trei hectare de |
pământ, cu un preţ moderat pe care să/l plătească, cu:
anuităţi intrun timp determinat. Aceste bucăţi de pământ să fie inalienabile şi indivizibile.
-4. Pămăntul ce are fie-care țăran să fie reservat pen-

tru băiatul cel mai mic, şi cei mâi mari să se > imnproprietărească după cum sa, zis.
lacă. cum sar petrece lucrul.
De
Indată ce un țăran nu ar avea de căt trei. hectare,
sau mai puţin, pământul lui va'trebuisă rămănă băjatului celui mai mic. Cei-alţi vor primi pământ pe moșiile cele mai invecinate ale Statului. După ce va urma,
şcoala, după ceși va face miliția, Şi se va, insura fie-care

băiat, la r&ndul lui, va, trebui săși facă casa, şi să se

mute pe una, din proprietăţile invecinate ale Statului.
Tată-său, fiind in putere, lar ajuta, ca, să și cumpere cele
trebuincioase pentru a/și incepe plugăria in condiţii bune.
Cănd Statul nu va mai avea proprietăţi, sau cănd
băiatul cel mare nu va voi să, primească pământ de la,
Stat și-și va, alege altă carieră, atunci pământul de trei
hectare, sau

mai

puțin,

se va

vinde în total, dar

atunci nu se va, putea. impărţi in bucăţi mai

mici.

nici
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Acestea, sunt ideile principale asupra, cărora, atrag a-:
tenţiunea, tutulor oamenilor cu durere de inimă, de soarta,
ţăranilor și de viitorul țărei.
Dacă sar produce alte idei mai folositoare și mai
practice, voiu fi cel d'ănt&iu pentru a, le susține.

Ori-ce rău are și partea lui cea bună, mișcarea, ţărănească, pe care o deplăngem, va, avea acest bun că, va,
atrage intrun mod violent luarea, aminte a tutulor bărbaţilor noștri de Stat asupra soartei ţăranilor. Şi am
deplina, incredere că se va face ceva. Deja sunt informat că guvernul, in dată după potolirea, mişcărei, va,
institui o vastă, comisiune de anchetă in toată țara, ca,

să se studieze cu de amănuntul: suferinţele și mijloacele
de indreptare. Pănă atunci toţi să facem apel la, patrio„tismul și la moderaţia tutulor ca să se liniștească, căt
mai

cur&nd spiritele, cu speranţă, de astă dată fundată,

că, in urma, -forței publice câre rănește și inăbuşește, va
veni dreptatea, publică care să, vindece și săridice!

|

„DISCURS PRONUNȚAT
„ SEDINȚA CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN 30 NOEMBRE 1088
D. Gr. Peucescu: D-lor, dacă
cestiunea sar fi măr:
ginit in a .se afa, causele resc
oalei Și ina se hotări
dacă, trebue sau nu să se num
sască ancheta, cerută,

poate că ar fi fost bine să curmăm disc
uţiunea in urma,
„Cuvintelor pronunţate de banca mini
sterială. Dar, dupe
cum știți, cestiunea sa pus mai
sus și presintă mult
mai mare insemnătate. Sa, discutat
, in genere starea

țSranilor şi relele care băntue țărănime
a...
D-lor deputaţi,

ered că sunteţi cu toţii convinşi
că,
cel puţin in momentul de față şi mult timp
incă, nici
o

cestiune mai serioasă, nu. sa
D-voastire.
|

presintat

discuţiunilor
E

Eu nu cred ca timpul ce an consacra,
la, 9 asemenea,

discuţiune este timp perdut; și că, trei,
chiar patru zile

nu sunt prea mult pentru a ne:
lămuri. asupra, gravei
probleme ce se impune cugetărilor
noastre.
Observaţi incă, D-lor deputaţi, că,
in această cestiune sau

rostit toate nuanțele oposiţiunei ; dar
nimenui- din
naioritaje nu-i a, venit r&ndul să, vorb
ească,
_

ȘI eu:cred că, este datoria noastră,
să spunem modul
nostru de a vedea, și să limpezim
atitudinea noastră,
față, cu această mare problemă, soci
ală.

Această cestiune ar fi putut şi ar putea,
incă să, fie
ţ
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tratată. cu ocasiunea răspunsului la Mesagiu, dar insemnătatea, ei este atăt de mare, in căt putem să ne felici-

tăm că densa, a fost isolaţă și că avem

ocasiunea, să, o

discutăm in parte.
Inchiderea discuţiunei ar insemna că. maioritatea
desinteresează in această,

_

se

cestiune, ceea ce nu este.

Pentru aceste cuvinte, vă rog, să nu inchideţi discu- iunea.

.

-

— Se pune lă, vot “inchiderea

discuţiunei şi nu se a-

doptă,

„D. vice-președinte: D. Gr. Păucescu «are cuvăntul în
fond. |
„DB. Gr. P&ucescu: D-lor, am cerut cuvăntul și am
venit la această, tribună, pentru ca, să ar& insemnătaiea,
ce pun eu pe cestiunea care este in desbatere. D-lor,; această, cestiune este cea, mai insemnată, ce se

recomandă, meditaţiunilor D-voastre, e cestiunea,. de a,
sei care e starea
sunt causele

economică a săteanului

acestei

stări

economice,

şi

nostru, cari
cari

sunt

in-

dreptările ce trebue să aducem ? Aţi văzut tabloul negru
ce vi sa făcut de către D. Dobrescu de la Argeș, tablou
complectatde D. N. Ionescu; Aţi auzit ideea, ce se susţine : că, miseria a fost causa, rescoalelor de astăzi.
„Nu voiu să mă; pronunț,.
in această. cestiune; eeea.
ce este sigur este că, starea, sătenilor noștri, starea,
economică a sătenilor este foarte rea, și că este momeniul să ne ocupăm 'de ea și să răspundem la, această intrebare : de unde vine această rea, stare economică ?
Ca să putem r&spunde la cealaltă. intrebare : Ce este de
făcut ca să tămăduim această stare de lucruri?
D-lor,

mea,

diferiţii oratori,

au căutat

cari au luat cuvântul inaintea

să. răspundă

la intrebarea

de a se şti
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cari sunt causele

stărei de mizerie in care se găsește

țăranul nostru; aţi audit -mai ales pe d. Dobrescu

de

la Argeș, cari va, spus diferitele greutăţipe cari le intămpină, şi D-sa a numărat una căte una diferitele neajunsuri la cari e supus.

-

Vi sa spus: E exploatat de proprietar; legea, rurală,
se aplică r&u; e exploatat; de administraţie. Ar fi putut
„să mai adaoge că țăranii noștri,

din nenorocire,

se ex-

ploatează;şi intre dănșii; cei mai abili, cei mai

inteli-

genţi,

exploatează pe cei-laiţi, și nu sunt rare casurile

cănd vedi in: sate căţi-va, oameni lucrănd căte 50, 60
de pogoane, fără să pună măna pe coarnele plugului,
fără, să, lege un sncp de grău.
Ar fi putut să adaoge incă, că in, Moldova; există exploataărea ovreilor, de care n'a, vorbit nimeni, şi care cu
toate astea, merită, să fie luată, in consideraţie și menită,
a ne preocupa.
Ori-curm ar fi, iată cari sunt causele cărora, se airibue
starea, cea, rea a ţăranului nostru
După

părerea

mea,

acestea
nu

sunţ

cause,

ci sunt

efecte ; și eu am luat cuvântul ca să ms intreb care
e causa

principală care a.adus

această

stare de lu-

cruri;. causa care face ca țăranul să fie exploatat.Vi
sa presentat ţăranii

ca

o turmă

de oi, inconjuraţi

de

lupi din toate părţile, de alături, din sus. Primesc
comparaţiă, și viu să mă intreb, de ce. această turmă
de oi e inconjurată numai: de lupi,de ce toți aceia cu

cari sunt in contact sai transformat în lupi ? Pretindeţi că proprietarii şi. posesorii, arendașii exploatează,
pe ţărani. E adevărat că proprietarii şi posesorii. exploatează pe alocurea pe ţărani. Dar pentru ce? D.
Dobiescu Argeş v'a dat răspuns la această intrebare

„>

108—

intrun mod foarte scurt : Cum vreţi d-voastră, vă dicea, .
D. Dobrescu, ca o brută cum e țăranul nostru, să poată,
lupta contra proprietarului, care e inarmat cu toată,
puterea, care-i dă, averea, invăţătura, viclenia. Iată dar
care e causa, a spuso D-sa : Țăranii sunt prea slabi
iconomicește ca să lupte cu proprietarul.
Mergem mai departe: Pentru ce sătenii sunt exploataţi de administraţie ? Vi se spunea că primarul
torturează, pe săteni, "i pune să lucreze pentru el, face

din -ei tot ce vrea, “i exploatează in tot felul, și aceasta,

fiind că și primarulla r&ndul lui. imparte cu autoritatea, superioară. Mă intreb dar, pentru ce primarul,
pentru ce Consiliul comunal 'i exploatează ? Răspunsul,
fără indouială, nu va, fi 'anevoe de dat :. Pentru că pot
să exploateze. pentru că găsesc materie de exploatat.
(Aplause).

a

Sătenii noștri sunt

oda slabi politicește ca. să se

apere contra autorităței.
|
Intreb, D-lor, mai departe: Vi se vorbea, căt de r&u

sa aplicat legea, rurală, și e adevăratcă in această,
lege figurează un articol. care e singura causă pentru
care intro mare parte a ţării nu sa, aplicat ; voesce să,
vorbesc de art. care dice că în moşiile, unde există invoeli particulare, legea, rurală nu se aplică.
lată, poarta care se lăsase Și pe care. sa strecurai,
toate abusurile ce sati săvăr șit la aplicarea, legei rurale.

„ Toţi 'oamenii abili, toţi: oamenii inteligenți şi vieleni.

sau opus la, improprietărire sub cuvânt că au invoeli
Particulare și mulţi au isbutit să, inlăturea,. aplicarea
legei. rurale.
a

"D. M. Kogălniceanu : Cum dice legea?
D. Gr. Păucescu: D. Kogălniceanu mă intreabă. prea
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mult. Eu nu am textul legei. dinaintea mea,
i spun numai ințelesul. Dacă, vrea, să vagă chiar
cuvintele rog pe
D. Kogălniceanu să, citească, legea, rurală,
!
Vi sa spus că, in Moldova, clăcaşii
au fost goniţi cu
totul dupe unele proprietăţi, ca, să, nui
apuce legea, ru-.
rală făcănd claea,.. o
|

„în părțile noastre mulţi proprietari au lua
biletele de

„Clacă de la locuitori ca să poată

susține că; n'au făcut

clacă.. și prin urmare n'a dreptul la, improprietăriis,
pe

alocurea. proprietarii l-ea; vândut eăte o
mică, bucată, de
loc şi legea rurală i-a găsit proprietari.
ie
“Tată pentru ce legea, rurală, a, rsmas
pe alocurea nea-:

plicată.: Dar chiar in locurile in cari ţăranii au
fost improprietăriţi, proprietatea, lora, fost călcută,.

Vedem

in

toate dilele procese inaintea, tribunalelor din
causă că,

pămăntul dat prin legea; rurală a. fost călcat,
fie de autoritățile comunale, fie de oameni chiaburi
de prin sate,

- He de proprietari. Intreb dar incă o dată, pentru
ce se

calcă-pămăntul țăranilor şi nu se caică, pămentu!
altora ?
| Răspunsul la această. intrebare e că ţăranii
nu sunt in
staresă şil apere, pentru că sunt incalți
! Omul. inteligent, in. starea actuală de lucruri, poate să
abuseze de:
slăbiciunea, ţăranului, poate să abuseze de necunoscinţaj'

și neexperiență, celui mai şlab pentru ca, să
trăiască, :
după spinarea lui.
|
N
Când veţi lua fie-care din aceste cestiuni şi le- veţi...

studia, și cănd veţi lua; toate greutăţile care
apasă pe.
țărani, toate. abusurile cărora. sunt . victime
ȘI, pentru:
fie-care, vă veţi intreba, in conștiință, singuri,
după cum

me intreb eu, care este causa, veţi ajunge la
acest 're-.
sultat că țeranii noștri nu sunt în stare să și apere
drep- *

turile lor, nu sunt in stare să susțină, lupta
pentru
t

trai
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la care 'i-aţi chemat D-voastră, la care i-am chemat cu
toţii inainte de vreme.
Ei sunt slabi politiceşte și slabi economicește. Şi
aceasta este causa, primă, causa cea mare care a adus
starea, de lucruri pe care o deplăngem și pe care căutăm
să o tămăduim.
Daţi-mi voe să mă explic, printr'o privire generală, ca
să, inţelegeţi mai:bine ceea, ce voiu:să, dic..
Cănd Europa întreagă sa, deșteptat; din letargia, evu-

lui de mijloc, cănd la aurora, timpurilor moderne “şi-a
deschis ochii, ea sa găsit incatenată în lanțurile feuda-

lităţii. Feudalitatea, se forma, dintro mulțime de straturi
sociale
vagiul
un: om.
tatea,

superpuse, avănd în sus regalitatea, la basă serşi la mijloc straturi de boerime superpuse; Nici
nu era stăpăn pe proprietatea. lui, căci proprieera desmembrată, mai multe -persoane având

drept; asupra ei, așa, in căt nu se ştia, care din diferiţii
proprietari superpuşi era, adevăratul stăpăn al pămăntului. Şi nimeni nu putea să, dispunăde el. Munca, era,
şi ea, ţot atăt de incatenată, și nimeni nu: putea să, dis-

pună, nici chiar de persoana şi de activitatea sa. Ca să
scape de aceste lanţuri, societatea, a alergat la două.
mijloace. La ajutorul Regelui, pe de-o parte şi la aju-

torul asociaţiunilor particulare, pe de alta. Sa, adresat
la, cel mai mare care putea să ajute pe cei slabi. sa
adresat la, ei inșişi constituindu-s nn societăţi particulare, pentru ca ast-fel să poată lypta, in contra, feudali-

tăţii. Sa, intămplat, insă că a! păţit ceea ce a păţit
calul din fabulă care voind să-și răsbune contra cerbului, a alergat la ajutorul omului; ca să scape de un
stăpăn au dat peste altul. Regii şi societăţile formate,
sub pretext; de a ajuta pe cei slabi, i-a inglobat sub
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pretext de

a

ajuta pe cel

slab, a ţesut pe

intr'o pănză, in care nu se putea, mișca;

individ

munca, era le-

gată, proprietaţea, era, și ea legată. Astfel incăt, la inceputul secolului nostru, s'a găsit omul infășat in scutice
strămte in care nu putea, să răsufle.
Dar intre acestea literile, artele, Științele, mai
ales
studiele filosofice luase un sbor insemnat, ceştiunile
po-

litice şi sociale se discutau cu pasiune și se imprăștia-

seră; in toate stratele societăței.
|
Toate aceste cause avură acest resultat, că copilul
infășat crescuse; in fașele supusului, se desvoltă, cetăţeanul! Atunci știți ce sa, intămplaţ;: Faşele au plesnit

și cetățeanul a, eșit din faşele supusului, cu dorința, neinfrenată, de a fi liber și cu ura, neimpăcată in contra,

ori-cărei legături, fie a persoanei,

fie a averei.

Las la o

pate utopiile cari sau născut din această stare a, Spiritului omenesc, las la o parte crimele pe cari le-a
pro-

dus dorinţa, de libertate.

Aceste timpuri triste trecură, ca o amintire rea, ȘI
ceea ce rămase este hotărirea omului de a fi liber ȘI a-şi
intemeia, libertatea. Atunci sa, fondat teoria, liberală,

liberalismul. Se vorbesce in toate părţile de libertate şi

liberalism, dar fie-care 1 ințelege cum poate sau cum
vrea. Puţini pricep acest cuvânt. Adevărata, teorie care

sa

fondat

atunci,

care

sa,

lămurit

mai

tărdiu

este

aceasta.
|
Omul este liber și trebue să rămănă liber. Deci per-.

soana, lui este inviolabilă, domiciliul inviolabil.
Omul este liber.

Deci omul este in drept de a, cugeta

și de ași manifesta cugetările sale.
Omul este liber, deci are dreptul de a, crede. Şi de a-şi
manifesta, credinţele lui.
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Omul este liber, deci munca e liberă Şi proprietatea
|
inviolabilă,.
lacă, corpul de doctrine, care sa format atunci și in
acest corp de doctrine, câ urmare: neapărată, şi ca inco-

vonare a, tutulor celor-P'alte libertăţi,

s'a, stabilit liberta-

tea, nemărginită neingi ădită a muncei ȘI inviolabilitatea
proprietăţei.
Nici o-dată, d-lor, omenirea, n'a, 'conceput O idee mai
mare despre persoana omenească, nici o-daţă, individul
nu fusese pus. pe un piedestal mai 'năâlt şi mai fiumos
.
De atunci âceastă, școală, sa, răspăndit ca o evanghelie
în lume, și toţi a adoptat-o cu ardoare, este ideca.
cea
mare a demnităţei, a sfinţirei persoanei omeneşti.
Insă, D-lor, se pare că, și in aceasta, trebuia să,
se
arate acea, lege fatală a omenirei, că nu este nici un bine
cae să nu aibă partea lui cea, rea,
Aţi văzut. vedem cu toţii, minunile; pe care le-a, des-:
voltat doctrina, liberală de care-am: “vorbit. :Descoperirile sau suceedat; cu repeziciune Spăimăntătoaire. Producţiunea, a, crescut in proporţii de « care lumea, nu
Și
putea, face idee.
Omul imbolăit, atras, intărătat; de toate părţile, sa,
respăndit cu ardoarea apostolatului iri ţoate 'cămpurilă
„activităţei, muncei, cugetărei. Asistăm cu toţii la, aceste
minuni pe care le- -a produs ideea, cea, mare a liberalismului.
:
- Dar pe. cănă omul liber de ori-ce legătură, ajunsese
să, realiseze aceste minuni, pe atunci se dete pe faţă,
vi-:
țiul original, răul, care exista, de la început in această
doctrină, nețărmurită, Şi veniră filosoiii, Și veniră publiciștii, și veniră, flantropii ca să, arate Şi resultatele rele
nedespărţite de această, doctrină, ȘI se născură ca re-
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acţiune

contra,

ei, și ca adversari ai ei

neimpăcaţi,

se

născură, acele școale socialiste, comuniste şi
altele cari
toate pretind să vindece relele pe cari le-a făcut
libertatea, deslănțuită a, individului. Atunci se obser
vă că in
mijlocul splendorilor civilisaţiunei, masa, imens
ă a ome--

nirii ducea; o viață,

căştiga zi cu
demonstră că
căștiga cu ce
Ce pretind
Ceea, ce este

de

miserie,

așa

in

căt

abia, putea,

zi niște slabe mijloace de existenţă, şi se
mârea; majoritate a , ornenirei abia putea
trăi.
aceste teorii? Nam să mă ocup de ele.
Sigur, și aceasta

este

meritul lor, este

că

ele vin să, Govedească că sunt multe și mari rele
cari
esultă, din libertatea individului, din doctrina,
libera,lismului,
D-lor, să'mi daţi voe să, vă citesc un pasagiu
pe care

l-am mai citit şi cu altă ocasiuna, ca să vedeţi ce
cugetă, oamenii cari se ocupă de: această plagă

a, paupe-

rismului.
Acum căţi-va ani D. Pârire, un: bancher bogat, a, oferit 100,000 lei, cari să, se impată ca, premii intre acei
cari vor constata, causele: miseriei „omeneşti, ŞI Vor arâta, remediele..
|
Premiul cel mai mare de 10,000 lei sa dat unui Domn
Baron, un ora de sciință, un filantrop. O frasă din memoriul acestuia se exprimă, ast-fel:
"Dupe ce se intreabă de unde vine miseria; și constaţă,
că r6ul trebue căutaţ in libertatea, neț&rmurită, adaogă,
aceste cuvinte vrednice de comentat:
*
„Poporul ignoranta, voit; să fie liber. Flosofii'] convinseseră, că nu poate trăi fără libertate. Constituanta,

a sfărămat stărostiele. și isnafurile
țimei 'imbecile. Astăzi

în aplausele: mul-

noi sirntem' ceea ce nu inţele8
4

seseră, părinţii
căt o sarcină;
că respunderea
armat in lupta
Dacă, aceste

noștri, că libertateanu, este atăt un dar,
că ea, implică, respunderea, fie-căruia, și
este grea. pentru acela, ce nu este bine
vieţei.
o
resultate au putut să se producă, in ţări

ca Francia, ca. Englitera, ca, Belgia.

Dacă asemenea, cu-

vinte se pot. rosti pentru societăţile acelea, cari au
cel
puţin trei, patru secole inaintea, noastră, pe calea
civilisaţiunei, ce sar putea zice despre starea in care
ne
găsim noi, peste care a isbucnit doctrina, liberalismul
ui
ca un potop devastator, care, in loc de a veni ca
0 ploaie
bine-făcătoare, sa revărsat:ca un potop?
„Cu ajutorul acestor refiecțiuni putem. să găsim,
putem să vedem causa, relelor in contra, cărora,
ne sbatem;

Am venit intro zi, și inamoraţi. de această, idee
ab-

stractă, și fără, să, ne uităm la starea, societăţei
noastre
am decretat că: Tot zomănul este cetăţean
liber. Şi
atunci ce sa intămplat? Sa intsmplat ceea,
ce vedeţi

că sa

int&mplat.

Morţun adineaori

Vă

cănd

spunea, o vorbă

adevărată D-nu

zicea: Noi nu voim ca, libertă-

ţile și drepturile să ni se dăruiască, ci voim
să le căș-

tigăm, să le merităm prin munca, noastr
ă!
Aceasta, este un mare adever şi daca sar
ținea de
d&nsul D. Morţun sunt sigur că ar avea bune
poveţe să

„dea in această, Cameră, și in societatea, romăn
ească,
Aţi decretat că tot romănul este cetățean
liber; aţi

zis. Tu, săteanule, să te administrezi
singur. In fapt
insă ce se dovedesce? Că cetăţeanul acesta
căruia i
sa dat dreptul să se administreze Singur,
căruia i sa,
sa dat dreptul să și aleagă primarul său,
este exploatat

de primarul pe care 1-a, ales el. Aţi zis săteanului:
Eşti

in stare și ai dreptul să'ți alegi pe perceptor ȘI prin
ur-

— 115 —mare, ești respunzător de: perceptor; şi atunci se gă=
sește, ce? Că. perceptorul mănăncă banii și sătenii cari

lau ales trebue să plătească pentru el. Cunoașteţi.cu
toții, și eu cunosc mai multe sate cari au fost sărăcite
pentru că au plătit delapidările “făcute de -perceptor
dupe legea, de atunci..

Aţi zis săteanului: Eşti liber, eşti «om format, ești cetăţean liber, cautăți singur drepturile tale. Şi atunci ce
sa int&mplat? Sa văzut că, omul la care sa adresat,
advocatul. care; trebuia săi apere. drepturile 1 inşeală,
Şi nu-i

face

nimic,

și judecătorul,

cu

cea

mai

mare

bună-voință, nu poate să'i facă, dreptăte; pentru că advocaiul: pe care Ia, plătit săteanul nu ştie să vorbească,

Și săteanul singur nu știe să se apere, Constatăm-cu
durere

că plăngerile lor

remăn

neascultate!.. Suntem

convinși: cu toții că de la ministru

pănă la cel din

urmă funcţionar toți sunt bine dispuși să asculte şi
să, dea dreptate săteanului, dar este cu neputinţă, pen-

tru că el nu ştie cui să se adreseze și cum să, se plăngă,;
căci

pentru

o afacere

care

este

de

competința

jude-

cătorului de ocol, el se adresează cu petiţiune, dacă,
nu la Rege cel puţin la ministru. Nu pot dar să fie
ascultați că nu sciu. cui să se adreseze și: nu știu cum
să, vorbească;. aceasta, este adevărul.
Aţi mers mai departe, sau am mers mai departe,
am

zis:

Eşti

liber și om civilisaţ,

Și

ai să

te porţi ca,

om. liber şi civilisat; aisă constaţi dupe cum fac oameni

civilisați botezul, căsătoria, moartea. Ai să, indeplineşti
la fie-care act al vieţei tale, la, donaţii, la testamente etc.,
cutare formalitate; şi atunci ce sa intămplat in
realitate? Sa, intămplat că nici la botez, nici la, cununie,

și nici la moarte nu se indeplinesc

formalităţile cerute
:
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de lege şi că adopţiuni şi testamente nu exist pentr
u ei.
Vedeţi dar, D-lor, căt de adevărat este cuvântul
pe
care 1 spunea eri D. Dobrescu, că D-voastre
legiferaţi
numai pentru D-voastră, iar pentru imensa,
maioritate
a poporului legile D-voastre nu se aplică. Acesta
, este adevărul, dar care este vina? Vina, este
că: nu poţi cu
frase sforăitoare să, transformi un om slab
intrun om
tare, care să fie capabil săși apere drepturile
şi săi
indeplinească, obligaţiunile. Nu se. poate prin
decrete
transforma, un om : slab economiceşte in om
care să
poată lupta in lupta grea a, vieței.
|
lată, D-lor, cari sunt; adevăratele cause ale
sărăciei
satenilor,
ale rescoalei. Este această, idee nenorocită,
a
noastră a, tutulor, nu voim să vedem că
nu putem
face tot; ce dorim, nu voim să ne convingem
că nu putem să realisăm dorințele noastre de progres,
prin arti-

cole scrise pe hărtie.

|

|

i

|

Și acum, D-lor, dacă acesta, este adevărul, intreb
care
este remediul in contra acestui râu? Şi sunt
fericit,
D-lor, că nu voiu să spun nimic de la mine,
ci voiu imprumuta o fiasă a, unuia, din oratorii cari a
venit ina„intea mea, care este remediul ?
|
Dar mai ăntăiu ce ne propuneţi D-voastre, cari
aţi propus căte ceva, ne propuneţi să desființăm libert
atea, ome-

nească, să, desființăm libertatea, muncei, să -desf
iințăm

libertatea, tocmelilor şi inviolabilităței. propri
etăţei.

Pe

această, cale nu putem să, vă urmăm, Și știți pentr
u ce?.
Pentru că știm bine, ăntăiu că.nu putem să facem
lucrul

acesta, că sunt, legi economice, surit legi natur
ale in contra cărora in zadar te vei lupta, pe cari poţi
să le desfiin-

ţezi prin decret căt vei pofti, dar cari vor continua
a, domni

in societate cu toate decretele noastre.

Iată

pentru

ce
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nu suntem in stare a, primi propunerea, D-voastre, nentru că am dobendit convincţiunea, și pănă acum, n'aţi
ajuns so răsturnaţi, că fără, sfințenia proprietăţei, -a, libertăţei şi a muncei

nu

numai

că

nu

poate

prospera,

dar nici nu poate-un moment trăi o societate (Aplause).
Ceea, ce cereți nu se poate, căci cu aceasta-aţi face: un

nai mare r&u de căt răul eare este deja in. societate.
Pun&nd măna în buzunarul unuia, ca, să dăruim altuia,
sărăcim pe unul și nu imbogăţim nici pe cel alt; din
contra '] sărăcim și mai mult, (aplause), şii milina pe.
amăndoi.. lată pentru ce remediile D- voastre sunt. rele,
sunt mai rele de căt, răul ce pretind a vindeca. Mai ce-

reţi să intindeţi Constituţiunea, și la, ţărani. Dar cum să
intindem Constituţiunea, la țărani? Țăranii au absolut

aceleași drepturi ca şi noi.. Să mai inscriem un articol?
Dar deja este scris. Să primească, jurnale ? Ce, nu au

dreptul dupe lege? Dar să transformăm pe ţăran în om
capabil, care să se ducă -să ia de piept pe: acela care
nul lasă săși -ia jurnalul, aceasta, nu o putem face.
D-lor, trebuesă nc iasă din capcă tot ce visăm noaptea,

„putem să facem ziua. Incă o dată, ceea ce

putem

face

noi este un paragraf mai. mult și ceea ce.ne trebue este
un om tare politicește. Ce putem dar să facem,
ce ire-

„bue să facem.? Eu sunt fericit să. constat, că; insuși D.
Panu a, intrebat ce este de făcut Și a răspuns un lucru
foarte simplu : Să alergăm la, măsuri proteotoare:
„(Intreruperi).
Si
pa
e
a

Sunt sigur că n'a bănuit că dicână aceste cuvinte sa

proclamat conservator.

Dar

ceea. ce a afirmat; -este

un

adevăr mare, este ideea prin excelință a. sistemului con-

servator. (Intreruperi)..

:,..

|

E

Eu sunt fericit so eonstat, şi mă aşteptam

€ea.un om
:
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cu inteligență pătrunzăţoare,

un

om

cu inimă, caldă,

av&nd față faptele şi cugetănd ziua, și noaptea, la ce este

de făcut, mă aşteptam să, ajungă la 'conclusiunea, cea,
adevărată că, nu este nimic de făcut de căt măsuri tutelare pentru partea, slabă a socistăței. (Aplause).
Aceasta; este ideea, înare conservatoare, in aceasta se
resumă toată, doctrina, conservatoare ; aceasta este ideea,
caracteristică și cuvântul de a fi al doctrinei conservatoare.

„Doctrina conservatoare, dușmană, a vorbelor sforăitoare şi a fraselor goale; nu se imbată de cuvinte Şi studiază starea, reală, a populaţiunilor.
Doctrina, conservatoare desprețuește abstracţiunile Și
studiază realitatea, faptelor.
Ţine seama, de oameni, de adevăr, de realitate. Şi
atunci vede că in ori-ce societate organisată sunt oameni slabi din punctul de vedere politic, și oameni slabi
din punctul de vedere economic, și atunci proclamă da-

toria, societăței de a da protecţiune celui slab, de a, veni in

ajutorul celui nevoiaș. Acesta, este sistemul conservator.
Intre acei cari zic liberalism; Și Sunt mulţi cari nu
ştiu ce insemnează acest cuvânt, (Aplause). Auziam pe

unul spuind : eu sunt liberal 'mi trebue o mănă

de fer

că să fac să nu iasă nimeni din cuvântul meu, (Aplause,
ilaritate).
D. G. Panu: Aşa, este.
D. Gr. Peucescu : Între acei cari zic să, desființăm
toate adăpoastele, -să, ridicăm toate barierile, și
lăsăm
pe cetățeni faţă, in faţă in lupta, vieţii, și intre
ideia,
D-voastre, ca Statul să; spună căt are să muncească,
și
căt are să mănănce un om, intre aceste două idei,
singura adevărată, singura. reală, in toate: timpurile
este
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ideea, de protecțiune pentru cel slab, ideea conser vatoare.
(Aplause).
a
lată, mijlocul de a indrepta relele sotiale. fie aici,
fie in insulile engleze de care ne vorbea, D. Tache lonescu.
Şi ca, să putem ajunge la. acest resultat, iarăși sunt
mulţumit cănd pot să primesc o povaţă de la unul de pe

banca aceea. A zis D. Dobrescu de la Prahova, un cuv&nt pe care lam notat: Noi stratul: dominant să ne
desbrăcăm de prejudiţii: Ei bine, trebue să. ne :desbrăcăin cu toţii de prejudecăţi.

Şi mai intăiu liberalii să
che prejudecată, de a crea
crea, cetățeni prin decrete,
deciete, trebue să incetăm,
țelor ce constatăm, de a

se :desbrace de această verealităţi prin decrete, de a
și de a crea proprietăți prin
cel puţin inaintea suferincrede eă prin legi creăm

oameni tari politiceşte și economicește.
Noi conservatorii

avem și noi

prejudecățile noastre,

cea mai rea, cea mai vătămătoare este dorinţa, de a ne
arăta, liberali. Cuvăntul ne gădelă, urechea, și luănă cuvăntul mai

tot-da-una,

] luăm

cu răul lui și ne

plătim

şi noi cu vorbe goale și fiase sforăitoare ca și dă&nșii.
Să ne desbrăcăm de acest nărav să, r&mănem ceea ce
suntem 'oameni cari nu preţuesc de. căt realitatea, şi
desprețuesc abstracțiunile. După ce am spus cari sunt prejudiţiile noastre; permiteţi-ne la, rândul nostru să vă rugăm să vă desbăraţi
de prejudiţiul D-voastre;. acest: singur prejudiţiu este

mai vătămător de căt toate cele-talte. Desbăraţi-vă de
prejudițiul ce: aveţi in contra, autorităţei Şi contra, proprietăţei.
|
a

Această prejudecată, este așa de' atărhăoare in căt
t
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ea singură poate să; zădărn
icească toate silințele noa
stre in fav

oarea, ţăranilor.

Țăranul are trebuinţă, ast
ă-zi de măsuri protectoa
re,
tutelare menite ca, să-i ridi
ce stârea, materială,
|
Ei bine,

cine să, realiseze

acele măsuri ? Nu sunt de
căt două părghii „capabile
de a ridica, +&rănimea, din
să.
răcia in

care zace pe alocurea,: Pro
prietarul
Și guvernul.
Da

cel mare

ȘI D-voastre le respingeți pe
amăndouă !
Veţi conveni cu

mine

că, cea

dăntăiu

|

imbunătăţire

durabilă, este imbunătăţire
a individului, rădicarea,
culturală şi morală

a, individului. Cine va, lucra,
la această

operă ? Nu poate fi de
căt proprieţarul

şi intre aceşti duoi age
nți, eu unul

ori. autorităţile

prefer

pe proprietar.
Cine poate să, facă, ceva?
Un- singur element; tocmai
acela pe care]
bănuiţi Și. contra, căruia
,

aveţi prejudecăţi; e proprietarul. cel mar
e. Nu rădeţi, D-le Panu,
sunt
multe lucruri pe cari le-a
ţi contestat, dar pe cari
le-a
ţi
recunoscut dupe o matură
chibzuire,
|
Ia

D. G. Panu: Fiţi siguri că
nu voiu recunoasce- nici
-..
i:
„D. Gr. Peucescu: 'Mi par
e foazte r6u. să aduc aminte
D-lui Panu un
9 dată că, lupul să, protea
gă oaia.

Proverb frances: II ne fau
t jemais dive
fontaine, je ne boirai
pas de ton eau ;. “mi par
e r&u
să-i aduc ami

nte că

un ora sincer.și leal nu afirmă
nici
0 dată mai dinainte că nar
e; să se convingă de cut
are
lucru.
: NE Ea

|
- Să judecăm puțin. Dicem
că ceea, ce, inaintde
e toate,
trebue iin

satele. noastre'e imbunătăţire
a, individului, e
cultura, 6 moralisarea,
lui; ţoăt
celee.
alte Sunt bune
dacă săteanul va, fi cultivas
Și moral ; toate sunt rele
dacă săteanul. va fi o brută
și un orh: imoral. Dax de

unde veți aştepta,

D-v

oastre: această, cultură, ?
Cine va,
face şcolile trebuincioase in sate
, cine le va, dirige ? Cine?
Nu poa

te de căt sau administraţia, sau
proprieta

rii. Nu
vreţi nici pe unul nici pa ceialți, de la cine așteptați
ind
repterea ?

i

Erau. biserici in ţara, române
ască, inainţe de. 1864,
bise
rici. bine intreţinute.

bine servite,

pentru. că

le.-intrețineau Proprietarii ; azi Ştiţ
i bine că nu mai sunt biseri

ci, ştiţi bine că, mai sunt ingrijite, pent
ru că nu

mai
Sunt proprietari să, le ingrij
ească,
|
Vorbeaji de boale molipsitoare
, cari infectă satele, și
in adevăr, D-lor, nu e nimic maj
nenorocit, nimic mai
dureros de căt să, auzi cum
cutare molimă,

cum

cutare
boală, epidemică, seceră, satele,
județele, mai ales pruncii
din
cuta
sau re
cutare

localitate.

Anui trecut in Tele

ormân și Viaşca,;. est-ţim in Dolj
şi Gorj, v&rsatul omoară
mii de sufiete; -cine săţi ingr
ijească, de igiena publică ?
D-lor, daţi'mi

voa să, vă spun;

Aţi

cumpărat

pe să:
teni cu o turmă, imprejurul căru
ia, .s'a, străns. toți lupii,
sciți care e adevărata, causă ?:
t că acestei: turme i aţi
ridicat păstorul, i-aţi ridicaţ
căinii, (aplause), aţi isbu-

tit prin propaganda, D-voastre să
invă&ţaţi pe oi ca,

să se
teamă, să, fugă de păstor, care
le țunde Și le mănăncă

miei; dar nu le-aţi invățat in dest
ul ca, să, știe să se
apere
contra tutulo

r celor-alţi cari “i incongioară,
şi cari
dupe recunoaşterea, noastră, a tuiu
lor au devenit lupi !
Ce e de făcut?

Este să impăcaţi

turmele

cu păstorul și atu

nci nu
veţi mai auzi că țăranii n'au hra
nă,
Ve vom spune cu altă ocasie cum
să faceți aceasta, *
vă vom arăta cum să legaţi intere
sele țăranilor de ale
:
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proprietarilor mari şi săi usociaţi pe amendoui să
lucreze din toate puterile la înavuțirea lor reciprocă.
Pănă atunci eu zic-numai atăt: Săriţi să impăcăm
turmele cu păstorii, căci numâi

de lupi.

aceștia pot să le scape

|

Şi aţi mai făcut ceva. mai rău, aţi omnrăt căinii. Erau

oameni bogaţi și inteligenţi

in fie-câre sat erau chia-

buri, cazi erau in mijlocul lor și cari,

av&nd

absolut a-

celeaşi interese cu dănşii, 'i apărâu contra, proproprie“tarilor mari, contra. autorităței chiar. "l-ați despărțit
insă prin munca

pentru traiu.

Şi de atunci

aceşti

oa-

„meni cari erau apărători naturali ai țăranilor, sa făcut
exploatatorii cei mai rti ai lui. lată de unde vine răul.
(Aplause).
:

Credinţa. mea adăncă și puternică e că aceste rele au
să, inceteze îndâtă ce ne vom desbrăea noi de prejudiţiul liberalismului, D-voastre de prejudiţiul care aveţi
în contra proprietăţei celei mari. Şi in contra autotităței
singurele mijloace cari pot seivi de părghie casă. ridi-

cări clasa țărănească. (Apla.use).

-

|

NECESITATEA UNEI LEGI
PENTPU

TOCMELI

AGRICOLE

Chiar. inainte d6 căderea, guvernului
național-liberal

al d-lui 1. C. Brătianu, sa, ridicat,

din

toate părțile

ţării, acest strigăt al țăranilor : „N
avem pământ de
muncă, cerem pămănt,!
|
Și, în timpul alegerilor din urmă, oraţo
rii, cari vorbeau in intruniri publice, au fost, ades
ea, intrerupţi
prin cuvintele a căte unui sătean:
|
„Cerem pămănt!«
Și iacă, pentru ce, afară de colectiviș
ti, mai toţi ne
invoim a vinde moşiile statului la, agric
ultori i in condițiuni uşoare de plată. Cei „puţin toat
e programele
publicate, cu ocasiunea, ultimelor alegeri,
afară de
programul colectivist, prevăd, in mod
mai mult sau
mai puţin lămărit, această, idee, ca,
moșiile statului,
de acum inainte, să, se văndă, la,
țerani cu preţuri
cuviincioase și cu inlesniri de plată
,
Măsura, aceasta, este de bună, seam
ă, nemerită Și
„() Articole publicate in: «Romania» de
la 6 și 9 Pipe

1889,
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am avuț și eu personal ocaziune să o recomand, ca,
folositoare şi statului și populaţiunilor rurale. |
Dar să, fie oare adavărat că sătenii noştri n'au în“destul pămănt pentru a lucra?
Iacă intrebarea pe care este bine să ne-o punem
cu toții și la care este neapărat să respundem, pentru a ne da seamă bine de cererile „de păment, ce
se ridică, din toate părțile.
Ei bine, trebue să, recunoaștem că faptul nu este
adevărat. Nu este adevărat că ţăranii nau indestul
pămă&nt de muncă!
|
a

Căci cine, dacă nu ci, lucrează, tot otnzatul țării ?

In Moldova, proprietarii lucrează, singuri cu plugurile,
cu vitele, cu argaţii, lor căte o intindere mai .muit,
sau mai puţin insemnată, din pământurile, lor; „dar,
“în ţara, „romănească, propriet, arii, in general, nu lu“crează; un pogon de pămănt. Tot pămăntul este muncit de ţărani. Cum pot ei să, se plăngă că nau pămănt de murică ?
Ceea, ce este adevărat, este că« ţăranii muncesc pămentul in puterea, unei invoeli, și că rhare parte din
acest pământ "1 muncesc, nu pentru dănșii, ci pentru
proprietari; „că de și -muncesc ei păriântul, rodul
acelui pământ muncit de. dănșii „
iau proprietarii
sau arendaşii, în virtutea. invoelelor. ce exisţă, Şi aceasta i face ; să strige că nau păraănt.
|
„Dar tocrăai de aceea, trebue să, recunoașten că, “sub
cuvăntul acesta, „D'avem pămănt”, “se. ascunde altcevă, se ascunde, o plăngere contia tocmnelelor ăgricole.
Ei se plâng în “realitate, nu pentru că nu aupă
mânt

de muncă,

ci pentru

că pământul de muncă

ce

—
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li: se dă, este prea scump,

oneroase pențru dănşii.

li se dă, in condiţii

e

“Așa in căt sub lipsa, de pămăan
t,

prea,

IE

se. ascunde re-

forma tocmelelor agricole.
as
Aci este chestiunea, adevărată,
aci este buba,!
Și dovadă

despre aceasta, este că.

ar îi uşoare, dacă

dacă

invoelile:

li sar cere din cinci una, din
patru

una; sau chiar din trei una și
alt nimic, nimeni u'ar
mai. pomeni de lipsa, de. pământ
, nimeni nu sar găndi

să ceară, pământ,

Ma

Se cere dar ușurarea, tocmelelor agii
cole. .

Dar tocmai aci este greutatea.
..
Ca
Căci se naşte indată, intrebare
a de a Șii, dacă, statul
are: drept să intervie ca să, ușu
reze, sau să ingreueze
condiţiile de arendare ale propriet
ăţilor.
Sie

"Dacă este așa, cum este cu put
ință ca statul să vie
să. spue
cum se va, arenda, pămăntul.?
Sa
Aceasta ar fi desființarea, dreptu
lui de proprietate.
Aceasta, -nu.. se poate, aceast
a ne-ar arunca. in

anarhie.
|
„a
Da
PR
lacă ideea, adevărată, care col
cotește intre proprietari

și arendaşi Și care le inspiră;
o mare prevenție
contra, or. cărei legi de tocmel
i agricole, ca, Şi cănd or
ce lege de. tocmeli agricole, impl
ică, violarea, proprietăţii.
" Dar

aceasta, este o temere nefundată
, şi mai mult

nici o temere nefundată,

Şi, mai

mulţ ăncă, o temere

vătămătoare,. Căci nu; treb
ue ! să, respingem.

binele

. de
frica, zadarnică, de anu atinge
dreptul de Proprietate. .
De aceea este neapărat „să,
lămurim bine .de ce e
vorba cănd cerem 0 lege de tocr
neli agricole...
.
După

constituțiunea, noastră, pro
prietatea,

este

violabilă și așa, trebue să fie,

|
:

in-
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Pentru că, respectul proprietăţii este elementul principal de prosperitate al societăților moderne; o societate prosperează sau câde după «cur pr oprietatea, este
respectată,

sau

nu.

:

Dar ce rezultă, de aci?

"De aci rezultă; căprin legea da toemeli agricole
care se va face, trebue să. se vespecie drepti de proprietate.

'Trebue să stabilim că invoelile sunt libere,
că proprietarul are drept să arendeze pămăntul său in condițiunile ce va putea dobănăi şi că statul nu poate să
intervie, nici ca să ușureze, nici ca să ingreueze acele
condițiuni.
'Trebue să, proclamăm dar în privinţa, tutulor tocmelelor dreptul comun, care este libertatea convențiunilor.
Dar trebue să conchidem de aci că nu este nimic de făcut in această privință ?'
Aceasta, nu este părerea, noastră.

Trebue să observăm in adevărcă libertatea convenţiunilor nu esclude ori-ce măsuri legislative, că dreptul
comun nu insemnează lipsade ori-ce lege.
Din contra, legiuţorul poate să aplice dreptul comun
la, toate relaţiunile juridice dintre oameni, şi poate să ia,
măsurile, ce crede de cuviinţă, ca echitatea,-ca buna
credinţă, ca cumpătarea, să domnească in toate dara-

verile.
Convenţiunile sunt de bună seamă, libere, după.-dreptul nostru comun, dar aceasta nu a oprit pe legiuitor de
a spune cum se fac convențiunile, cum se înţeleg

şi cum se execută.

Donaţiunile

libere, in dreptul nostru;

spune cum

se

și cu

fac donaţiunile

şi testamentele
toate

astea,

și testamele,

sunt

legiuitorul

cum

se

inţeleg, cum se execută, și așa, mai
incolo. Și legiuitorul
nu spune numai cum-se fac, cum
se inţeleg și cum se

execută, deosebitele contracte; dar ăncă
arată, cazuri. în

care le declară, nule, le nimicește,
pentru. un cuvă&nt sau
pentru altul.
i
ai

Trebue dar să, primim cu toți că pro
clamănd în principiu dreptul comun, putem să, facem
o lege de tocmeli
agricole. tocmai ca, să, aplicăm dreptul
comun şi. principiul libertăţii convențiunilor la, relaţ
iunite: dintre pro-.
prietari și arendași cu muncitorii sau
cultivatorii.
|
O asemenea, lege este trebuincioasă, tocm
ai ca să arate care este dreptul comun in materi
ede tocmeli agricole. Din momentul in care legea nu
atinge nici dreptul
de proprietate, nici libertatea muncei,
nici libertatea, convențiunilor, nu este alt-ceva de căt
dreptul comun în
materie de toemeli agricole.
|
Dar dacă, legea. nu se amestecă,
in tocmeli

chiazr,-ee

bine poate să facă, țăranilor ? Dacă
legea nu obligă pe
proprietari să, lase mai eftin, in ce o asem
enen lege poate

să folosească sătenilor?

|

-

Cine cunoaşte ceea, ce se petrece pe
la, ţară, cine a
vorbit cu țăranii, cine a studiat tocm
elile agricole, și
a văzut cum se execută, a putut să
se convingă, de un

lucru, că dacă, se ridică, reclamaţiuni, cauza
, nu este a-

tăt tocmelile agricole, căt mai ales
felul cum se execută,

acele tocmeli. Făsa, indoială, sunt ţerăni,
cari rătăciţi de

propunerile nechibzuite ale socialiști
lor, pretind că proprietarul să, le dea, păm&nt, căt vor
să, ocupe, și să nu
dea, decăt, dijmă, din zece. sau din
cinci una.
Dar cei mai mulți au destulă, inti
ligență şi destulă,
cunoșțință, de lucruri ca, că, priceapă
că asemenea, pretenții nu se pot ridica nici in glumă,
că nimeni nu poate
4

Pta
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să le ia in serios. Şi atunci ei se mărginesc a, cere ceea,
ce au dreptul de a cere.

incetarea abuzurilor !

Și, dacă este așa, atinci o bună lege de tocmeli agricole poate să facă mult; bine și aceasta, in două moduri:
Mai ănt&iu interzicând acele clause vagi in care nu
se vede lămurit ce ia, şi ce dă fie-care din părţi, şi care
au de rezultat de â face pe om să muncească mai i mult
|
de căt poate;
Și al doilea, privind cu ochi răi acele tocmeli cari dau
loc la, discuţii, la neințelegari intre proprietari. şi muncitori, așa în căt dau ocazie celor puternici să asupriască,

pe cei slabi, și recomandănd tocmelile in cari, de la început, fie-care pazte știe ce are să ia și ce are să, dea.
Să ne explicăm puţin ca să, fim mai bine inţeleși : ȘI
să ne explicăm prin exemple:
In Teleorman, acum căţi-va, ani, sa, produs tarburări
serioase in comuna, Didești. De ce se plângeau țăranii ??
De tocmeli?
Nu! Ei se plăngeau că arendașul, om influent pe acele
vremuri, in loc de două pogoane, căt se invoiseră să,

muncească, le: măsură cinci pogoane și toată forţa, administrațiunii: li se pusâse in spinare ca; să muncească
cinci pogoane! Săteni asi refuzat Și Sa -sculat tot satul

să, vie săreclame in București! Puteţi să vă inchipuiți
ce â rezultat de aci: Satul a fost devastat

de soldaţii

vrimiși să stingă revolta, locuitori au fugit de la, 'casele.
lor, și unii au sta; luni intregi pribegi. Căte cazuri ar fi
de această natură! :
Eu cunosc pe acesta, pentru că, d. Chiriţescu, fostul

prefect de Teleorman, a prins această

ocaziune ca, să

arunce în temniță pe-unul din cei mai serioşi capi ai
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opoziţiunii locale,:pe d:; Alexescu, pe care
8] acuzăde

autor intelectual al.preținsei răscoale...

| a

Se

Alt exemplu. Esteo clauză, foarte. obicinui
tă in Ro
mănia, de; dincoace de Milcov, aceea, care
obligă pe ţă-

rani
să facă
. munca, pentru. datoriile, din erbăr
it, -Un.
sătean poate să fie.dator din erbărit cinci
-zeci, Șa.se-zeci, .
și chiar o. sută, de lei, după. numărul vite
lor.ce are. E,
este dator să muncească, pentru locur
ile de muncă 2.
sau 3 pănă la 4 pogoane, și pe. aceste
ale poate munci

cu inlesnite. Dar aplicaţi acuma ;clauza, de, care,
vorbim, :

și veți

execute.

vedea

că. este

cu „nepuţință unui „Sătean să o.

E

a

he

Mai toți proprietarii Și arendașii sunt oameni
cuminţi
Și serioși și nu cer de la, sătean să facă, căt
nu poate.
Dar sunt şi oameni lacomi, cari vor să, se .imb
ogă-

ţească, iute, și pe urmă sunt timpuri cănd
munca, este
foarte scumpă. Ei bine, asemeni. oameni
și, in asemeni

timpuri, cer dreptul lor intreg, după invoeală,! Şi
atunci ,

ce se intămplă ? Că ţăranul, după ce a secer
at două, trei, .
patru pogoane, pune picioareleii
prag; nşi dacă. vine pri-

marul sau călărașul să-l silească, ridiră.secerea.
Cunosc

cazu
de ri
asemenea
. , naiiură,; intămplate chiar estimp in, |
Teleorman, cari &nsă sau potolit, graţie vegherii
şi ener-.
giei prefectului, care a indemnat pe: săteni să,
facă, ceea,
ce, in mod omenos: puteau: face, și care a inde
mnat pe

arendași, să. se mulțumească cui. ceeace :este echitabi
l
şi onest.

ta

pi

” Intreb pe ori-ce. oni. doritor de. liniște, intreb.pe ori-c
e

om. care dorește prosperitaţea, agrioulturei,
nu ar fi bine

ca. asemeni turburări să; se inlăture ? Nu:sunteni
datori.

să interzicem
clauze? :

sau, cel

ini

puţin, -să, -Mărginim.. asemeni
„9
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Aceasta, nu se poate face de căt printr'o lege, care să

regula.menteze

invoelele și. să ' oprească, toate clâuzele

cari pot da, loc la abuzuri, la asupriri; la, turburări,
“Iacă primul cuvânt pentru care cerem o lege de toemeli
agricole : ca, să examinăm de aproape toate invoelele ce
se obicinuesce și să interzicem sau cel puţin să mărginim, pe acelea, ce pot; da loc la abuzuri, la asupriri, și
la turburări.:
De
"Dar mai avem ăncă un cuvânt ca, să cerem:o lege de
tocrneli agricole, cuvânt pe 'care-l credem mult; mai insemnat şi mult mai puternic. *

-

Vom vorbi de el in numărul viitor.
at

IL

Am 'căutat să arăt, in numărul trecut, că”. o lege de:
tocmeli agricole este necesară . pentru: ca. să inceteze
abusurile Și asupririle cari isvorăsc din unele clause obicinuite in tocmelile: agricola:
=
"Și am ahunţat că, o 'lege de tocrneli agricole este
necâsâră, și din alt „punct de. vedere, cu mult mai in-

semnat.
.
.Sa
aa
"Țăranii: in adevăr ; au. trebuință de protecţiune, Şi,
după părerea, mea, această protecţiune nu le poate veni
de căt de la proprietari, și nu poate fi organisată de
căt printr'o lege de tocmeli agricole.
- Am afirmat in mai multe ocasiuni că starea, rea. a

unei părți din sătenii noștri isvorăște din libertatea, economică, din concurenţă. Acest adevăr nu. poate îi contestat intrun 'rmnod serios. .

-

Ta

Libertatea, economică, in adevăr statornicește in
i So-
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cietate lupta, cea grea pentru
trai; fie:care, cu “ptopriele
lui mijloace, trebue să. lupte
contra; celor-bajţi, pentru

ași căștiga viaţa, Şi este inve
decă,
rat;
dacă; această,
luptă; prie
ște omului. inteligent, 'dibaciu
. Șau Chiar

şiret,
ea, nu. poate fi-de căt păgubitoare:
pentru “cei mai slabi
sau chiar pentru cei: mai scrupulo
și.. -.

Privească, .cine-va,.ceea, ce se
petrece in sate,și vave- dea. că, dac

ă căţi-casțărani mai inteligeşinț
mai
i

munoi:
tori se: imbogăţese pezi.'ce
merge. cei: mai slabi sunt
exploataţi in modul: cel mai
neomenos, nu: atăt de proprietari. ori arendași, căt de jida
ni, in Moldova, de cei mai
inte

ligenţi. dintre denșii,în ţara, Romăne
ască. In. fie-care
sat sunt căte. căţi-va, cari nu:sunţ,
ini stare să susțină,
iupta
pentru trai. și cad in mizerie:

a

kacă, căte-va, fapte.
|
In fie:care comună sunt zec
imi şi căteo dată sute
de pogoane de păm&nt, cari au
remas, conform legei rurale, proprietatea, coinunei. “Cin
e -se foioseștede aceste
pogoane ? Niei o dată comuna,
ci-căteo dată, autori-

tățile comunale: și: de cele mai
multe ori, oamenii cei mai influenţ

i din fie-care comună,
Nu. e rar'șă vezi pe oamenii bog
aţi din 'sate înuncind câte 50

sau 60 de pogoane. ȘI acest. pământ
nuiliau de .
la proprietar, ci'l inchiriază, prin
diferite meșteșuguri, de
la, consătenii lor săraci, cu. prețuri
de nimic; iar aceştia,
inchir
iază pentru deEnși de la propri
etar cu preţuri des-

tul de scumpe...Și afară,

de aceasta,

estă. cuno

scut :că, are parte in insurăţeii . impr
oprietăriţi. in anii din
urmă, nu sau dus să'şi cultive păm
&nturile lor, ci le-au

inchiriat pe la, alţii, cu căte.3
sau 4 lei pogonul,

iar ei
zac in mizeria de mai nainte. e
aa
«Este un fapt cunoscut in gene
ral și care dovedește
i

—
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mai bine decăt: ori-ce, alt, cura „cei:
săraci, din fie-care.
comună sunţ..asupriţi Și. impovărâţi de
cei mai. avuţi.

Invoelile: agritole, „mai in gerieral, se-fac;
in modul: următer : Proprietarul se obligă
;a da fie:cărui. locuiţor atăt pămă
cătnţ
va; ,
putea, să muncească; :iăr sătenii in"
„voiţi se obli

gă a munci fie-care două pănăla
“patru po=:-

goane., Așa, cer: țăranii :Cari:nu
voesce. să, se: învoească,

alt-fel.. Ce se. intămplă;.cu această,
'invoială ? Este că,
țăranul bogat; care, muncește pentru
el 15;sau 20 da
pogoan

e,. muncește pentru: proprietar :2
*pogoâne, iară,

țăranul. sărac, care nu poate munci :decăt
patru: sau
şease.
pogoane :pentru el, muncește ::pe
ntru: prop

rietar
tot două. Socoteala, este lesne de, făcut; -cel
săra
c plătește

chiria pămsntuluii--cal puțin intreit!
de căt -cel
bogat.
ENE Le IN E
Este ceva natural ca-unul

să, :prospereze Și cel

alt să,
sărăcească din an in an: Incă.o dată
, cât; să vrea; pro-

prietarul, in. multe Părț
nu poat
ie

face alt-fel..: -

lacă fapte cari dovedese că libertat
ea, economică, [i..
bertatea

, munceia, fosţ. fatală; părţei
celei slabe a, sătenilor, și care explică sărăci
ade care suntem ingrijaţi ;
lupta economică, : pentru. trăi,
:ca; :ori-ce luptă, se: sfărșeşte. prin victoria, celui; tare
şi: prin învingerea. celui

Saba

-Și noiaţi bine.că, această, luptă,
nu se poate desfiinţa, .
căci. ea constitue viaţa, chiar econom
ică a: societăţilor

moderne,

ea dă. naştere: avuției,''ea;
imboldeşte

la: muncă, ea formează progresul
...

-.

pe om

.

Ce este dar de făcut? Un singur
lucr
să u:
ajutăm
pe.cel: slab in lupta pentru. viaţă,
să protegem. .
Şi această, protecțiune

proprietar:

nu. poate

e

veni. de: căt de la.

|

-
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Când, cu ocâsiunea, disbuţiunăi
cs sa făcut in că-

„meră asupra, turburărilor
țărănești

din: priniă

vara, “treCută, am'emis această, idee.
Uriul: din cei mai erminenţi
deputaţi. m'a; intrerupt cu o
vorbă de'spirit,
E

Di: Panu mi-a zis: „Vrei
să faci lupul ciobarite
dac

Dar
ă vre0 dată; sa. potrivit cuv
ăntul frarices, 'că COM“Paraţiunea,: nu e 'răţiune,
'apoide sigur se: potiivește
în casulde față: :
e
o
“Proprietarul in adevăr poate
să, fie lup, dacă, interesele.
lui: sunt contiarie-cu intere
sele țărani

lor, dâr poate
sa. fie cioban; dacă; intere
sele
perțăr
lui '] „povţuește să ajute
ăn, e
PI4
Aia
Ei bine, așa, cum

agricole

obicinuite,

stau lucrurile astăzi cu toc
rielile

atăt in țara, romănească,.
căţ Și in

Moldova, interesele proprieta
rului și ale țăranilor sunt
necesar in luptă și propristarui
l areiinteres să asuprească,
pe țărani

i, țăranii au interes să inșele
pe

prâprietari. Eu
nu:zic că -propriatatii- asupre
sc și că țăranii inșălă ; con-

Stat insă, că; și unii şi alţii au int
eres':s'o facă."
DE
Propriâtaruli are interes
ca țăranulsă”: răutiească
căt mai mult și căt; mai eftin;
țeranii au interes să,
muncească; căt; mai
prost Şi: mai :scură

p. “iteresele lor
sunt “in. luptă pe "fie-care mom
ent, și: fiirid că propiietarul e mai tare,. de ordinaa
si invinge,
:: - - îi
- Dar'o bună; lege'de tocmeli agi
icol& poate să schimbe
aceast

ă stare de lucruri, poate
să, facă 'ca,

interesele,
astăzi in luptă, să, se injuge
şi :să, se arimoriiseză ast-

fel, în cătşi funii și alţii'să
lupte petru binele comun
al amăndoror

a,:

a

ai
. Proprietarii Și: țăranii sunt
astăzi! despărțiți, și luptă,
fie-care pentru d&nsul; de aci.
certe, asupriri' și nemul:
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țumiri. Să “i întovărășim și atunci. vore Iupta impreună,
pentru binele lor comun..
o
„Ceea, ce a agravat, zice D. Aurelian, intru

starea, multora,
„ţirea, intereselor
de căt-va, timp
dintre săteni şi

dintre țăranii cultivatori a,
lor de ale proprietarilor.
a, se rupe acele raporturi
eei cari exploatează moșiele

căt-va,

fost despărSa căutat
tradiţionale
; sa, căutat

a, se face invoelile agricole ast-fel, in căt proprietarul să
cultivela. o parte, pe

seama, lui, şi: sătenii, iarăşi la o

parte. pe seama,

fie-care: cual

lor:

său,

fie-care

pen-

tru -sine..Şi care este resultatul ?: Agricultura, proprieta.-

rilor a mers inainte, pământurile cultivate de ei produc
bine și ca, calitate și ca, cantitate. La ţărani din contra,
cultura, e tot inapoiată,; pămăntul produce puţin şi produce calitate proastă. In ani buni, pe cănd locurile proprietarilor. produce; peste 2 chile la, pogon, ţăranul nu ia,
de căt 15 pănă la 20 baniţe. Cestiunea este ca ţăranul
să, .producă tot atăt căt proprietarul, şi, pentru aceasta,
nu văd alt; mijloc mai. potrivit, de căt tovărășia; intre
proprietar și cultivaor.* * (Economia. națională din 6 Februarie 1889)...
E
Sa
„Este dar cu pntinţă ca să. facera. pe. proprietar protector al ţăranului, este cu putință, ca 'interesele lor
să se identifice,
şi aceasta, este singurul mijloc de a
imbunătăţi starea sătenilor, singurul mijloc de a, ridica pe cei căzuţi in sărăcie.
E
„Dar. incă o dată, aceasta, nu se poate face, de căt
printr-o bună lege de tocmeli agricole, și mai ales prin

discuțiunea, și imprăștiarea, acestor idei. Trebue să se
convingă proprietarii că o ast-fel de măsură, nu numai
că nu atinge dreptul de proprietate, dar incă serveşte

—

interesele

proprietăţii,

135—

servind

in acelaşi

timp, şi in-

teresele țăranilor.
Cănd, in Cameră, am spus mai deună-zi că ţăranii au
nevoie de măsuri tutelare, că au nevoie de protecţia pro-

prietarilor, o adevărată, furtună s'a ridicat contra mea.
Nu voiu zice nimic de discursul atăt; de cald al d-lui
Nicolae Ionescu, care 'mi-a respuns că proprietarii sunt

corupți și siabi şi că țăranii sunt buni şi tari, de oarece au luat și Plevna. Dar articole apărute in ziare, va,
să zică scrise cu sănge rece, m'au calificat de strigoiu,
mi-au imputat că, aşi fi declarat pe toţi țăranii minori

și ași. fi voit să-i pun sub tutela, proprietarilor.
Pentru Dumnezeu ! Ar trebui să fim serioși şi să dis”
cutăm
mari,

cu bună-credință cel puţin in aceste
in care

e vorba

de peirea, neamului

cestiuni

nostru.
Să,

cercetăm faptele, să discutăm părerile cari se produc,
așa, cum se produc şi așa cum sunt, daca, este adevărat
că, voim să facem ceva pentru ţărani, dacă toată această,
gălăgie nu este pentru unii din boi. de căt o miserabilă.

armă de partid, un instrument; vinovat de popularitate.
Nu e serios să ne legăm de un cuvânt pe cari ori
nu 1 înțelegem, ori ne facem că nul ințelegem. Cel
puțin in această cestiune avem dreptul să cerem de Ja
toți bună-credință, și seriositate in discuţiune Și de la

amici și de la, adversari.

i

Da

DISCURS
PRONU NTAT:DE D-NU

MNSTU Al “AGAICULTURBI, COMBACIULUL ȘI pus
Pare

INT ZIUA

DE 15. :OCTOMBRE

1889

|

“Cu ocasiun6a exXposiţiunei de: cereale organisată:
de: sociefatea
de agricultură, din Czaiova in ziua de, 15. Octombre
1889. E

E

“Domnitor,

e

Donsider ca.:uri. noroc pentu
iu

Ă

|

mine, căsunţ cel. dân-

ministru-al ţărei, car
a venit,
e
să ia parte la. hicrăr ile

“D-voastre, atăt, de. folositoare, și cel dăntăiu -sențiment
„al meu este; să vă mulţumesc. la, toţi, in special D-lui
„președinte. al.sâcietăţei,D-nu Şomânescu, pentru . amabilitatea, ce aţi avut; dea; mă 5 cherna să,preșidela,
z această,
solemnitate pe care o ser baţi pentru a..pațra, oară. |...

Toţi vedem cum lupta pentru existență, se desfășură

intre individe, cum luptă om cu om: care să, producă,
mai bine și mai mult, care să vănză mai bine Și mai cu
preţ productele sale, care să se ridice mai pre sus de
cel-alt, săși crească bunul traiu și să'şi asigure mai

bine viitorul familiei.
|
O luptă, mai puţin văzută, dar tot atăt de inverşunată,
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„există intre

societate Și „societate, ȘI. intre, naţiuni
;

“fie-care naţiune in Buropa Și pe. globul intre
g se. luptă,.
„care să producă, mai mulţ și: mai bine și
care săși desfacă, mărfurile mai cu preţ, Această dia.
urmă luptă are
toate caracterele celei dăntăiu ŞI nu e lipsit
ă, cum am
văzut de cur&nd,: nici măcar de micile fraud
e.ce se intrebuinţează, adesea, Şi cari: "constau —
in, a; lăuda pro-:
ductele sale și a, critica pe ale: vecinului.
N

Ca, să, susție această luptă, pe care o vedera
pretutin-

deni, toate; țările iau măsuri puternic
e, toate-fac sacri-

ficii mari, ca să poată, ţine pept concurenţei.
streine. să și
imbunatăţească producțiunea, Și să desfacă,
șu pr eţ produsul lucrului Și muncgi lor.
RE
D-loz, citeam mai deunăzi —ca să.vă dau un
mic exen)plu —cum. Italia, căreia, i Sa inchis un t&rg
mare pentru
vinurile sale, de cănd sau inchis. grani
ţele francese,
„face sacrificii mari pentru a, le introduce.
și. desface pe.
alte căi.
- Guvernul şi “societăţi particulare + au deschis.
pivnie
mari in Hamburg, in Berlin şi in Munich, unde
fie- -caresă
'şi depue vinurile sale, așteptând cumpărător
i. Şi -aceste
societăți, mai mult sau mai puțin independ
ente, de gu-:
Yern, caută mijloacele cele mai proprii. ca,
săşi păstreze

mai. bine. vinurile și să, le desfacă mai cu:
preţ. Grecia,
„probabil prin influenţa, familiei. regale, a;format;. o. socie-

tate daneză, de navigajiune . care. duce măsfu
rile. .şi in
special vinurile grecești, in Franţa, la, Anver
ș și in. alte
Părți,
De
E
a
Rusia, a fot societăţi de. transportturi pe
1uscas, 's0cietate de navigaţiune, şi a, inființat, ceea, ce am.vo
it şi
noi să inființăn, o. fabrică de conserve alime
ntare; care
” desface toate vitele „al căror export, este impe
dicat -—
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sub diferite pretexte — in diferite ţări; intocmai cum se

întâmp
cu lă
vitele noastre. Am aci statistica, cea mai
recentă, care arată sutimi de mii. de chilograme ce se
"exportă, numai in seu, fără a mai vorbi de căr
« snurile preparate.

Chiar țara, cea.
„necesitatea, de a
„iaţat un minister
“timp cu aproape
franci, din cari:

mai bogată, America, a simţit şi ea,
ajuta, industria, şi comereiul şi a infide agricultură pe care l'a inzestrat, estopt milioane cinci sute de mii de
patru milioane sunt destinate numai

la experienţele ce se fac cu grăul in diferite staţiuni
_agronomice.
Ast-fel, toate ţările luptă, fără, răgaz: fie-care se sileşte
să producă mai mult şi mai bine şi să'şi creeze tărguri

de desfacere. Am

intrat și noi in această; luptă, dar- ne

pregătiţi, fără, alte arme de căt, bogăţia escepţională a
pământului şi inteligenţa, in adevăr superioară a poporului nostru. Ei bine, trebue să, recunoasceni, ţrebue s'o
spunem tare: aceste arme nu mai sunt; indestulătoare.

Fer tilitatea, pămăntului se sleește, să nu avem ilusiuni.
Chiar in America, cu toată, bogăţia părn&ntului ei nou,
“producţiunea; nu se ridică la inai mult ca zece hecto-

litri pe hectar — nici o chilă, de pogon. — - Şi tocmai

de aceea a, simţit trebuință, de a, se ingriji de producţie,
de a mări fertilitatea. pământului. Şi e natural că pă-

mentul, dacă nu-e bine ingrijit, să sărăcească; și să numai aibă, forţă; de! producţiune.
Mai deună-zi, D-lor, la, serbările cele mari din Franţa,
sa ţinut o conferință la, congresul Tnorarilor. Și in acea,
conferință D. Grandeau, un celebru profesor de agri-

cultură, striga francesilor : „D-lor, luaţi seama, pe fie-

care-an scoatem: din pămăntul nostru, mai

multe

sute

—
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de mii de tone de azot, potasă și phosphor
sub “diferite
forme, pe care nu imgrijim a i 6 mai
restitui. .
“Aceste elemente, din care se formează,
cerealele, se
due din toate. ţările agricole, pentru a nu
se mai intoarce,
„se sărăcesce prin urmare pămăntul. Dar ce
trebue să ne
uităm la Franţa, și la Ametica ? Să ne uităm
la noi, D-lor,
Și vom vedea cum producțiunea, a decre
scut, treptat.
“Cu ce inlesnire se ptoducea, acum 20
de ani, și cu ce
anevoință se produce astăzi, cănd forța,
de pr oducţiune
a pămăntului a, inceput a, scădea, !
Avem dar datoria, să luăm măsuri pentru
a ajuta, păm&ntul, și nu mai putem să ne basăm numa
i pe fertili-

tatea, lui. Tot așa nu trebue să ne basă
m
inteligenţa agricultorilor noştri.

numai nici pe

Agricultura, in adevăr, devine din ce in ce
o.sciință,..

Tot cu ocasiunea, celor din urmă, sărbători
ale exposițiunii in Franţa, ţinută, mai deunăzi, sa;
constâtat : că,

numai este de ajuns să te uiţi dacă grăul
este firimos,
nu este destul numai! să căntărești ; trebue
incă, prin
analisă, chimică, să, cauţi dacă conţine destule
substanţe
nutritoare. Ori ce grău' "conţine destul
fosfor, destul
amidon, dar trebue neapărat să, găsești
in el cantitatea,
necesară, de azot, care variază, de la un
grău la altul.
Deja, sfeclele nu le mai cumpără fabricanţi
i de zahăr,
de căt după cantitatea de zahăr ce conţin,
și care variază, de la o producţiune la alta de la
7 la 20%.
Şi tăbăcarii nu plătesc coaja de stejar, de
căt după,
doza, de tanin ce conține; tot aşa, in curănd,
nu seva
plăti grăul de căt dacă, conţine cantitatea,
necesairă, de
azot, şi numai după azotul ce conţine.
Trebue neapărat, D- lor, să ne apucăm Și noi
să stu
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diem, să facem. experienţe, ca să ne putem susține. rangul pe care, I. ocupăm astăzi pe pieţele Europei.
|
„Fără indoială, guvernului. i incumbă mai ăntăiu- datoria, de .a

căuta,

mijloacele. necesare „pentru. a.avea

o

bună, agricultură ;; trebue i insă să, știți, că guvernul sin:
gur nu poate să. facă nimic, dacă, nu Va, fi susţinut. de
"D-voastră,
| In; zadar iun ministruu, pătruns de. datoyiile lui, as striga: din. toate puter ile sale : nu ax fi auzit de nimeni, dacă,
nu ar găsi intre D-voastră ecoul „Bățernie al cererilor

sale, .

i

pa

|

„In. Geea,. ce „privește guyeznul, 3VB. tăgăduese ecăşi va
face datoria, şi. se va ocupa, de. toate, trebuințele --agriculturei.
:
Pa

PI

ee iai

D. lor, cea, dăntăiu trebuinţă, a omului este, instrucţiunea potrivită vieţei: sale,

Ori- “ce, organisațiune a socieăţei, căt de perfectă, ar.
fi ea, NU. se, „poate, reajlișa,. pe căt. timp, cei, chemaţi a o
aplica, nnu vor avea, capacitatea cerută.

..

“Toate secretele Științei nu: este, de: ajuns. ale sei unii
din. noi, a le scrie: in. cărţi, „sau a, ni le comunica, la. soTernnităţi, «ci. trebue să le. infiltrăm iin mintea, Și inima,
muncitorilor noștri ce, formează, 4 din 5. părți ale 4ărei ;
dar aceasta, mu se. „poate, face astăzi; de. căt. prin :invăfătură, a

e

i

-

aj

Astr fel dar, şcoala, ește prima, Roastră preoeupare!

Am rernas așa, de iinapoi, că, uităndu-ne și. v&zănd. lungimea, drumului ce avem

de. tăcut, pentru a ajunge ţ&-

rile cele-alte, ne. inspăimăntăra.. Şi să nu credeţi că aci
vorbesc.

de cine știe ce ştiinţe,

de cine ştie ce secrete

=
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ale naturei. Nu. Vorbesc 1numai de aceă” ştiinţă “simplă
ce o poats invăţa, ori-cin, și adică: cultura, pămăntu-

lui în numeroasele şi bogatele sale” aplicaţiuni, ptectm

Și dobăndirea inisușirilor trebuincioase viței lucrătorilor

de lațară,

aaa

Și ori-căt de sinpie'sunt acaste lucruri, tot, trehuse

învățate, pentru a, fi ştiute.
A vă vorbi în amănunt de aceste lucruri, ar îi: a vă

obosi prea; mult, și am prea niulte de spus astăzi.

Dar fiți incredinţaţi de un lucru: că noi ne făcea da.
toria. Studiem acum in ministerul meu : Organisaţiunea învețămentului profesional, După acest nou program vom transforma, vechile Școale de agritultură de
la, Strehareţ și Roman, şi voia instala din nou cu ajutorul tutulor, și mai cu seamă al repausaţilor intru fericire Tordache Zosirha, și Vasile Papa, alte două şcoale.
Primim cu multă bucurie patriotică oferta, a preşedindintelui D-voastră, D-nu -Savă Somănescu, de a da pen|
tru o școală, lăngă, Craiova, materialul de constr ucţiune;
sperăm că judeţul va ridica; clădirea cu acest material,
iar Statul va, da moșia, și va, îngriji şcoală cu profesorii
şi toate trebuincioasăle pentru a merge in aceleasi condițiuni ca și cele- alte 4, ca, ast, “fel Oltenia, să poată avea

școala ei-de agricultură. ((Aplause vii),

„Aceste școale superioare rurală” vor da în cutănd în:

vățători și iinvățătoară; cari iri șooalele” primare. de la:
ţără- vor invăță, la rândul lor, praoticarea, agriculturei,
a gospodăriei ingrijite $Şi a diferitelor meserii agricole
ca,
ast-fel, peste cătă- vă vreme, țăranii: şi țărancele noastr
e
să știe nu numai a citi, seri şi calcula, dar și altera,
cu
inteligență; aplicănd, in lăpta, lor pentru: existenţă, învă
ţăturile ce ştiinţa le va, pune la, indemănă, :
-

”

—
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„Mai avem o școală superioară de agricultură la Bu-.
cureşti, de care ne vom .ocupa

a 0 imbunătăți.

face, de vom putea, și alta la, lași.

Vom

e

Vom organisa. şcoalele de industrie și meser ie. Mai
avem la București un institut agronomie, unde oameni

instruiți sunt ocupați cu analisa; vinurilor, cerealelor şi

pămenturilor noastre.

e

o

Această, instituţiune ește, chemată a, studia, și a ne
da, elementele. trebuincioase unei practice raţionale a agriculturei. ..
mn ep

In ceca,
«
ce priivescee cerealele +noastr e, cea dăntăiu ini

grijire | trebue să. o dăm sem&nţei.

pi

Congresul din Paris al morarilor provocat. de către
D-nu

Millas,

unul

din

cei mai

distinşi

industriaşi

noștri, a declarat; că grănele noastre sunt
bună,; dar
streine,

ai

de calitate

a, adăogat, că a, trebui curăţite de: corpuri

|

.

|

" Vorbiam adinezori de, lupta. dintre popoare pe. tărămul economic şi vă spuneam că, se intrebuinţează,, Și in
această luptă, micele fraude pe care le intălnim in comerciul ordinar. lacă, in adevăr, ce, sa intămplat: Un
consul al Austro- Ungariei, vrănd. să facă bine grănelor
ungurești și rău grănelor noastre, a publicat iin cel mai
respăndit, ziar. din Europa un. articol, in care ne acuză
că, vindem grănele noastre. declarăndu- le. drept grăne
ungurești, și invită. pe. cumpărători să

se ferească,

ŞI

să cumpere adevărate grăne ungurești. Guvernul, D-lor,

indată ce a. luat cunoștință

de acest fapt,. și-a făcut .

datoria. Atăt consulul noștru din Londra
căt și. cel din .

Anvers, sau adresat la camerile de :comerciu și a de-

—. 143 .—jucat acea manoperă,

constatănd că nam avut interes

să, inșelăm pe nimeni, de oare-ce grănele noastre sunt
superioare grănelor ungurești.
,
- Acest fapt la, luat D. Millas de pretext, cas
« săă pue congresul morarilor.in posiţiune de a declara, superioritatea

grănelor noastre. Dar incă o. daţă, congresul ne-a povățuit să, ingrijirn mai bine răul, să-l curățim de ţoate
corpurile streine.

La, Anvers, D-lor, grănele Moldovenești sunt căutate;
dar cele din. Muntenia nu pot să susție - concurenţa, rusească. Este neapărat dar, ca, și aici să se introducă.
sistemele cele mai bune pentru;a, curăţi grăul de Cor-

purile. streine... Nu este destul ca, sămănţa. să fie curată, A
ci trebue incă, să te ocupi a şti dacă, i prieşte Și pămă&n-

tul in care o arunci. Sunt pămănturi negre, argiloase,
nisipoase; sunt pământuri uscate, altele umede, unele
nalte. pe dealuri, altele. joase pe, văi, şi este; trebuinţă a,
se ști: unde trebue pusă fie-care sămânță, „peniru ca, să,
producă, . .
În Franţa, D-lor, sa,> făcut experienţe cicu grău din Suedia, și sa găsit că cutărei specie, de exemplu, in loc de
2300 pănă, la, 2400 gr ade de căldură, pentru ase coace
i trebue numai 2000: grade de căldură, și, in loc de290
zile i-a trebuit: numai 210 zile; Vedeţi dar. cum, prin
diferite experienţe, se poate cunoaște că cutare sem&nță
este mai proprie pentru un pământ, de Căt alta.

În America, D-lor, există, in această, privinţă un: Dbiurou special al seminţelor, care are semințe aduse ina.
dins-mai din toate ţările streine, și din diferite părţi ale
Americei. Ori-cine cere. deputaţi, senatori, alte persoane
cari vor să semene, li se trimete pachete pe caresţă ex-

plicaţiunea;. seminţei.ce conţine; sunt, D-lor,: afară.de
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aceasta, peste 4000 de dame, statistici cari se ocupă a.
urmări seminţele şi a studia productivitatea lor. “Acest;
biurou, care există numai. ds căţi-va ani, zice un mare

ar fi romăni care-ar cultiva; bine grăul. -'Trebue

dar să

căutăm ca, tot; Srăul romănssc 'să fie bun, nu numai al
proprietarului, dar șşi al franului, al cultivatorului ce-

iui mic.

ii

i

i

”

i

Această; sdlidaritate mă preocupase pe mine incă; ina;
inte de- a; avea, “onoare să fiu ministru, pe

când

€eram

simplu deputat; in legislatura trecută.
i
Şi de aceeă, cuimâi mulți amici am depus un proect
de lege: 'care'ni 'se părea că ar: putea, fi de: natură, să,
dea o desvoltăre rnai: Iargă industriei: noastre agricole,
inlesnind: legătura; de: prieteșiug și de solidaritate intre

pa

producţie astăzi este-de 15 ori mai 'mare de căt inainte.
In acestă privinţă, D lor, trebue ; să atrag atelițiunea,
D-voastră: asupra unti: “punct'foarta important pentru:
agricultura, noastră: Nicăeri nu se vede rniai bine solida,ritatea cară există, “intre agricultori; arentași' Gr proprietări şi țărani: Ori căte “experiențe ar. face, Ori-ce bună-vo-inţă și ori: ce "sacrificii: ar: “desfășura unul, totuși: ar &
greu. să, ajungă la un resultat fericit, dacă iin același timp
DU progresează Şi cei- alţi: căci streinii nu vor să știe de:
grăul lui foă și da grăul” lui: Petru, ei intreabă. de grăul
romănesc. Şi" dacă grăul -romănese este” prost, fug toţi
de dânsul, chiar. dacă unul: din noi' ar avea Srăii bun.
Când; gr ăul: nostru ajunge intro: piaţă, streină,; nu in-.
treabă himeni dacă este al cutărui sau cutărui agricultor, arendaș ori proprietar, ci intreabă dacă, e grău 'ro-:
nhănesc, ori rusesc, ori! anderican. Şi dacă, grăul romă:
nesc este da: proastă calitate, - nimeni hu! eaută, de şi.

en

profesor, a făcut un'foloă Tietăgăduit Arnericei, a; cărei
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agricultorii mauri Și cei mie
i; acest sistem pe care
1]
Propuneam era : tovărășia
între agricultorul cel mare
Și cel mic, între țeran și
arendaș, ori proprietar.
Fie-care punea... aceia, ce
are: Proprietarul punea, semănța., pămăntul, mașinele
de tot felul Și creditul său;
Și ţ&ranul “punea, munca
sa, pentru prosperitatea, Și
inavuţirea,
amăndorora, Cu acest sistem
agricultura,
noastră, va prospera, sunt; con
vins. Nu vom mai avea în-

tristarea, de a, vedea, acele gră
ne țărănești negre ca, pămă&ntul, cari

nu au nici un preț, pe cari
este silit să le
dea, pe nimic. Cu acest sistem
sunt convins, că grănele
noastre nu vor mai avea, să,
se teamă, de concurenţa, celor alte ţări agricole.
|
|
D-lor, eu supui acest, sistem
studiului D-voastră,

In Franţa, există incă, de mult un
sistem
nu asemenea,
dar
un sistem analog; dar de la
1830 incoa, au inc

eput
să | părăsească, conduși, de
o parte, de ideile nuoi econo-

mice prea lăudate, după, părere
a, mea, cari consistă in a
zice: că, fie-care trebue să
muncească numai pentru

sine, şi de altă, parte

de

ideile noui

Democrati

ce sau
mai bine Demagogice — cari
vedeau in meteiaj un fel
de servitute. Ori-cum ar fi, fra
ncesi începuseră, a, părăsi

eteiajul. Dar, in urma, crizei agr
icole ce a băntuit EuTopa, ei

au constatat, că, se inșelase.

pc

Toate țările, unde s'au desființat;
acest sistem de meteiaj, au văzut decreseănd produc
ţiunea.. Pe cănd acele
țări, unde nu au căzut in aceste
erori, unde acest sistem :
de tovărășie
sa menținut, nu numai

cu Succes contra

concurenței

că, au putut lupta

streine, dar incă au ȘI
prosperat in mijlocul crizei:
Căci păm&ntul produce cu
15—
200%/, mai mult ca acolo, unde
sistemul tovărășiei

nu a fost aplicat, sau se desfii
nţase.

„10
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Și notaţi bine, că in Franţa sistemul

meteiajului: are

căte-va, cusururi, căci se impart; şi puii de găină și ousle,
Și untul, ceea, ce e supărător ; la noi insă,

ceste

inconveniente,

căci. se pun

vărăgie.

n'are

nici a-

numai holdele in to-

|

Deosebirea, care există intre deosebiţe specii de grău,

există, și intre deosebitele feluri de porumb, de secară,

de orz.

e

D-voastră, ştiţi deosebirea,

enormă,

de preţ, ce există,

intre porumbul ordinar și porumbul cel portocaliu sau
cincantina, intre secara, ordinară ŞI S-ta Elena, intre orzul ordinar și orzul numit „Chevalier“ care serveşte la,

fabricaţiunea, berei și care, pentru aceasta, este atăt de
căutat,

|

Și aceleași deosebiri trebue să, existe Și in producţiune.

Este probabil. că, deosebite feluri de grău se produc
mai bine: unele la munte, altele la baltă, după cum cer
mai mult sau mai puţin umezeală, după, cur cer mai
multă sau mai puţină căldură.
Ca, să constatăm toate aceste deosebiri, noi nu dispunem de mijloacele puternice ale Statelor avute; dar
putem să, facem mult, chiar cu mijloacele de care dispunem-—dacă ne veţi ga sprijinul şi ajutorul D-voastră.
Putem să, experimentăm in institutul nostru agrono-

mic calităţile diferitelor semințe mai producătoare
ce

există in ţară şi in streinătate. Putem

să, experimen-

ce pământ

să, invăţăm

tăm in școalele noastre de agricultură, și chiar prin
D-voastră, . deosebitele semințe, ca, să, vedem—care
in
se potrivește mai bine—și

in-

cetul cu incetul ce seminţe se cuvine fie-cărui din
pă-

menturile noastre.
Aceste cestiuni merită a fi studiate ; trebue
o orga-
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sare complectă, și un serviciu spec
ial, de aceea am insărcinat cu studiul lor pe unul din.
agronomii noștri
cei mai studioși, care este in serviciu
l ministerului.

Ca să, avem producțiune bună,nu este
destul: săa.-

vem sămănță bună şi potrivită locul
ui in care o plantăm, trebue incă să. avem Și instrume
nte. bune, şi mai
ales vite bune.
.
In ceea, ce privește plugul, trebue să
recunoaștem că,
este progres: in căţi-ca ani țara a schi
mbat plugurile
cele vechi pe pluguri de fer, asa in
căt arătura se
poate face in condițiuni mult. mai bune.
|

Asemenea, in multe părți muncitor
ii intrebuinţează,
mașina, de secerat, se asociază, căţe
patru-cinci, şi cum.

păra o mașină, cu care să, servesc toţi.
Ar fi de dorit

ca, secera, să, fie peste tot inlocuită cu
mașina, cu a-

tăt mai mult că am văzut din experiențele
făcute anui
acesta, la școala, de la Herăstrău, că sunţ
mașine de

secerat destul de ușoare, care taie şi
leagă, tot atăt de
bine căt poate să taie şi să, lege măna omul
ui.
Aria face pe țărani să, piarză mult timp
. Ar trebui

să, stăruim cu toții ca, să treere și ei cu bato
ze, cum
o facem noi cultivatorii mari. Dax in ceea,
ce privește
cele-alte instrumente, avem incă, foarte puţine.

După,
guri de
şi avem
din cari

statisticele noastre, avem in țară, 224,463 plufer, și n'a mai remas de lemn de căt 98,3
53;
și 65 pluguri cu aburi, 2096 mașini de treer
at,
123 cu manej şi cele-alte cu aburi; dar numa
i

1024. maşini de secerat,

numai 272] mașini de bătut

porumbul, numai 1111 semănătoare etc.

Și sub acest raport avem

|

|

dar, mult de făcut, ca, şi
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sub raportul seminţelor. Numai după, ce vom
resolva,
cestiunea semințelor, numai după ce vom
complecta,:
instrumentele agricole, putern spera o producţiun
e bună.

„Producţiunea, noastră, la, ectar, lasă in adevăr mult

de dorii

„_

astăzi:

|

|

Producţiunea, medie la; ectar văriază in Europa
de

la 28 ectolitri, producţiunea, Engliterei pănă
la 8 ectolitri, care este producţiunea Portugaliei şi a Rusiei
.

Aceste ţifre le iau dintrun tablou publicat cu ocasiunea exposiţiunei,

de D. Grandeau,

inspector general al

staţiunilor agronomice din Franţa,
In acest tablou Romănia, figurează cu 1 1,9 ectoli
tri

la, ectar, pe aceiași linie cu Grecia, Serbia,
Bulgaria.
și Turcia. Suntem nedreptăţiți, dacă este
să credem
statistica, noastră oficiaiă.. Şi in adevăr, statis
tica, noas- .
tră ne dă ca, producţie. medie:
|

In anul 1885—1886... 12.39
n»

n

1886—1887...
n

18.43;

1887—1888... 15.57
46.39

Și luănd media acestor trei ani din urmă, avem 134

ce ea, ce ne-ar apropriade Austro-Urgaria, a cărei producțiune este de 14 hectolitri 1, hectar, și de Frarița,
a

„cărei producţiune este de 15 ectolitri la ectar,

D-lor, cestiunea, cea, mai grea, din căte prive
sc agri-

cultura, noastră, este cestiunea, vitelor.

|

Această cestiune este mai complexă, de căt a
cerea-

lelor. Cănd e vorba, de cereale, in adevăr, nu avem
de

|
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căt:0o singură, preocupare,in adevăr
grea:

Cum: să im-

bunătăţim producţiunea, noastră și ca
cantitate şi ca, ca-

litate. Cănd e vorba, de.vite, avem,
două preocupări :.mai

ântăiu in adevăr, ce să facem să -avern
vite frumoase,

dar imediatin al doilea, Tănd, cum
să, desfacem vitele
„noastre cu prețuri cuviincioase, e
In ce priveşte cerealele, t&rgul de desf
acerenu ne preocupă prea, mult. De şi de la, expirarea,
convenţiunei. comercială, cu Austro-Ungaria, am perd
ut pe unul din cei

mai mari mușterii ai noștri, totuși in anul
1888 am văn-

dutin Anvers 557,779,769 kilo
grame de cereale in va.

loare de 98 milioane lei in cifre rotunde,
din cari 76 mi- lioăne grău in 248 vapoare, din cari
228 sub pavilion
englez. In acelaşi an am exportat in
Anglia, cereale pentru o valoare de 3,569,206 lire; şi,

ceea, ce este de ob-

servat, este: că, exporţul, nostru în Angl
ia, creşte cu o
creștere regulată pe fie-care an: De altă,
parte Rusia a,

exportat și ea in anul 1888

pentru o valoare de 140

milioane, din cari mai bine de jumătate
prin Odesa.

„De și preţurile lasă, adesea, de dorit, ceea,
ce trebue să,

ne oblige să avem grijă și de tărgurile
noastre de desfa. cere, dar totuși avem unde; petrece cere
alele noastre,
„Din nenorocire, nu este ast-fel și
cu vitele. Pentru

vite trebue să ne ingrijim mai ăntăiu de tăr
guride des-

facere cari ne lipsesc, cu desăverșire, şi
de aceea sunţern

ini primejdie să; vedem dispărănd rasele frum
oase ale vitelor moldovenești, :
|
i
Pănă deunăzi târgul de desfacere era
Austro-Ungaria.

Acest tărg ne lipsește, și mu ni se poate desc
hide de

căt printro convenţiune comercială, cu pute
rnicii noştri

vecini. -

a

Di

Dacă ar fi să ascultăm ziarele oposiţiunii,
-o ast-fel de
:

-
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convenţie ar fi și incheiată. D. Lahovari, trecănd prin
Viena și stănd la masă cu miniștrii Austro- Ungari, ași
terminat toată treaba pănă la cafea.

Din nenorocire,. facerea, unei convenţiuni cu AustroUngaria nu este lucru atăt de simplu, şi iacă, două greu-

tăţi cari trebuesc invinse, ca să putem să incheem convențiunea, pe care o dorim cu toții. Mai ântăiu estetocmai

această

cestiune

a vitelor. Este de observat, că

toate ţările.și păstrează, tărgul. de vite.
Mai toate Statele Europei caută să'și reserve, fie-care
pentru sine, t&rgul de vite. Dacă, Austro-Ungaria ar voi
să și oprească t&rgul numai pentru vitele sale, dacă va
căta să inchidă graniţele sale vitelor noastre, o con-

vențiune comercială cu dănsa va fi anevoe de incheiat.

lacă de unde poate veni cea d'ăntăiu piedică, şi aceasta,

din partea Austro-Ungariei.
Mai este incă, o piedică, şi aceea, din partea. noastră.
Este, D-lor, că de cănd: Austro-Ungaria, ne-a, declarat;
resboiul vamal de care suferim, industria, la,. noi a luat,
un avânt imbucurător. Am aci un tablou necomplect;
incă, dar insă vrednic de studiat, din care resultă că sa

stabilit in țară, in anii din urmă, 1241. fabrice
liere

mai

și ate-

importante. pentru aiferite fabricaţiuni.

toate aceste fabricațiuni numai vre-o 200 au

Din

cerut a-

vantagiile legei industriale ; pănă astă-zi insă, nu sa,
acordat aceste beneficii. de căt la 58 fabrici, cari irmpreună represită 21 milioane de capital. De sigur, că
toate reunite intrece 100 de milioane.
:
„Ei bine, un guvern ințelepttrebue să, ţie seamă de a-

ceste interese, și: guvernul nostru
teagă in m&sura cuvenită.

de industrie care

va căuta, să le pro-

Mai este ceva. Este un

soiu

servă; de corolariu agriculturei. fără,
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care agricultura, nu poate să se desvolte de căt pănă la
un grad oare-care.
Ei bine, agricultura, noastră, a ajuns in acel stagiu in
care numai poate merge inainte fără ajutorul industriilor numite agricole. Şi este sigur, că aceste industrii nu
se pot fonda, intro țară de căt prin oare-care protecţiune.
lacă, cea de a, doua, piedică. Să, sperăm, insă, că inţelepciunea, guvernelor respective va, şti să triumfe de aceste greutăţi și să stabilească o stare de lucruri cari
să folosească tutulor,

fără să lovească,

in nici unul

din

interesele legitime ce sunt in discuțiune.
Dacă insă, nu vom avea norocul să, isbutim, şi in tot

cazul, pănă să, isbutim a incheia, convenţiuni comerciale
„cu vecinii noștri, trebue să ne ingrijim de desfacerea vitelor noastre.
Mai ăntăiu este un tărg în cele mai bune condițiuni
pentru noi, Constantinopolul. Acest oraş consumă pe an
25,000 vite muri și 1,300,000 vite mici. Cele mai multe
din aceste vite se aduc acum din Rusia; dar acest terg
ar trebui să fie al nostru.
Din convenţiunea, incheiată, de curând cu Turcia, fo-

losește pănă acum numai comerciului otoman : numai

produsele Turciei au inceput să intre in Romănia. Este
timp ca să căutăm și aci a, trage foloase din această,

convențiune, şi să trămitem și noi produsele nâstre în

Constantinopol.
Și pe urmă, dacă in starea, actuală, vitele noastre nu
se primesc in tărgurile cele mari, dar se primesc tot ce
se poate scoate din vite: Carnea—fie proaspătă, fie afumată, fie sărată—; seul și osănza, brănza şi untul, ouă,
lapte condensat, sănge inchiegat, pei tăbăcite sau nu,
Și unghii și per, etc., etc.
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Marsilia a. cumpărat, anul trecut
osănză, şi grăsimi

de 11 milioane, Haimburgul a cump
e&raţ; de 26 milioane,
produse animale Și rămăşiţe ani
male 14 milioane, iar
piei de 46 milioane.
|
Toate puterile insemnate cumpăr
ă produsele și rămă,-

Șiţele. animale. Odesa Singură exportă
numai carne sărată și afumată pentru 112 milioane
ruble.,
|
Ar
trebui să intrăm cu

hotărăre

pe această

cale

ȘI,
de vreme ce nu putem vinde vita,
intreagă, s'o vindem
Părți. Aceasta, ne-ar aduce și mai
mare folos : lăngă comerciul vitelor sar mai naște o indu
strie a vitelor,
Pentru aceasta ar trebui să cons
tituim societăţi.de

conserve alimentare. D-voastră
Știţi că sau făcut oare-

cari incercări, și că acele incercări
nau isbutit. Causa

se pare a îi fost, intre altel
e, lipsa, de sare de mare.
Se
„par

e că acei ceși propuneau să,
fondeze asernenea, fabrici erau convinși, că sarea
de mină nu este proprie
pentru conserve. Acest obstacol
sa ridicat acum, Și sper
că vom. isbuţi de a, intemeia,
asemenea

fabrici,

atăt

la
Severicăt
n și la Constanţa. Ministrul nost
ru din Londra

'mi-a promis să se ocupe cu dina
dinsul de această
cestiune.

Nu este cu putință să vorbim de
vite, fără să vorbim |
de pășuni. In această privință.
suntem in stare de transiție, de la starea primitivă a izla
zurilor, la, starea, civi-

lisată, a livezilor artificiale.

|

De o parte, progresul agriculturei
nu ne mai permite
in cele mai multe localităţi să, ave
m intinderile de păm&nt trebuincioase pentru pășuna
tul vitelor; de oare-ce
pământul ne poate aduce mai mult
dacă-l cultivăm cu
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cereale. Iar de altă parte, țăr
anii noștri nu şau inv&țat,
incă, săși ţie vitele la, grajd
și iarna, şi vara, ȘI, in a
ceas

tă, stare, în care vitele nu
au incă, f&n și nu mai au
izlaz, suferința, este mare.
Este așa de mare, în căţ este
0 causă
de neințelegeri, de del

icte Şi chiar de turburări
: .
nu-mai putem să ne păstră
m livezile, holdelșie nici
chi

ar pădurile. Vitele fămănde

sunţ anevoe de păzit, Şi
din această, causă, se naște o
lipsă factice de pământ.
Ast-fel, ace

astă cestiune a, izlazurilor,
a, pășunelcr a
devenit o cestiune de ordine
publică, de liniște și de siguranță în soc

ietate.

Am cugetat mult la, aceast
ă cestiune şi, pentru că,
ocasiunea, se presintă, să'mi
daţi voe a vă supune păverea, mea, in această, privin
ță. Dacă, această părere va,
fi impărtășită, de colegii mei
, dacă va, găsi susțiitori intre D-voastră, eu 'mi Propun
să o transforră in proiect
de lege.
ăi
|
Părerea, mea este : că, ar tre
bui să obligăm prin lege
pe agricultori să semene nut
reţ in proporțiune cu nuinsrul vitelor pe cari le au.

Vă aduceţi aminte că, legea, cea,
veche a. clăc

ii, da,
fruntașului 11 pogoane, dar
nu i le da, să facă ce vrea,
cu ele, ci 6 pogoane pentru
hrană și 5 pogoane pentru
nutreţ
. Se socotea un pogon de vită,
și să, da. fruntașu-

lui 5 pogoane, ca să aibă pen
tru

patru boi

de muncă
Și o vacă de hrană. Asemenea,
se da, mijlocașului 7 po-

goane, adică: patru, pentru
hrană și trei, pentru pășunatul a doui boi şi o vacă. Ei
bine, această, idee so aplicăm măcar in parte, și să
obligăm pe cel cu doui boi,
de exemplu, să semene o jum
ătate. ectar 'cel; puţin de
nutreţ, și pe cel cu patru boi
să, semene cel puțin un

ectar de nutreţ. (Aplause prelungite).

Li

|
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“Cu chipul acesta, vom putea, şi noi să avem 'vite de
muncă. Știţi bine că acum, de exemplu primăvara, nu
„putem să arăm de căt foarte tărziu; după ce se face

iarbă, și atunci trebue să inșirăm. căte 8 și 10 vite ca,
să sgărie abia, păm&ntul: Este intristător, este umilitor

să. vezi vitele noastre primăvara, și este datoria, noastră,
să facem ceva pentru a, ne ridica, din această stare.
|
„ “Bu sunt sigur că, indată ce se va pune fie-căruia obligaţiunea, de care vorbeam mai sus, agricultura, noastră va face un mare progres şi vom deslega una din
cele mai grele probleme ale agriculturei noastre (aplause),
problemă care ia proporțiunile unei cestiuni sociale.
Ştiu bine că aceasta nu este totul, că nu trebue să

ne mărginim a da hrană, vitelor noastre; dar că trebue
să căutăm și reproductori.
Fără, indoială, aceasta, trebue să fie una din preocupările cele de frunte ale guvernului. In ceea ce mă

privește, am stăruit chiar de la, venirea mea in capul
ministerului agriculturei,
să puiu in studiu această grea,
problemă și sper că, chiar in legislatura, aceasta, voiu
avea, măsuri practice de propus in această, privință.

Or cum

ar fi, domnilor, fiţi bine

incredințaţi

că

gu-

vernul și va face datoria, el va, căuta să studieze și să,
rezolveze toate problemele cele mauri ce ridică propăşirea, agriculturei noastre, și va lua, la, timp, măsurile ne-

cesare după, mijloacele de cari dispunem. Pentru aceasta aveţi un garant sigur, aveţi pe M. Ș.
Regele, președintele de onoare al societăţei D-voastră.
EI se preocupă de progresul agricultiirei noastre, precum se preocupă de toate interesele cele mari ale ţării;

—
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Și nu numai prin poveţe, dar și prin exem
ple ne indeamnă, neincetat spre progres. De aceia, termi
năind, mă
simţ dator a striga, .
Să, trăiască, Romănia,
Să trăiască M. S Regele, preşedintele societăței
agri-

cultorilor din Craiova,
|
Să trăiască M. S.:Regina, -

Să trăiască A. S.R. Principele Ferdinand.
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D-le preşedinte, D-lor, :
Anul trecut, tot la acestă. epocă, am avut mulțumirea,

de a, presida, cea dăntăiu exposițiune

și cel d'ăntăiu

„congres ce aţi organisat. Mă felicit că am putut veni

incă o dată să iau paste la o serbare tot atăt de frumoasă și de folositoare, la, o nouă, sărbătoare. a, muncei
inteligente.
ȘI vă mulțumesc

că'mi aţi dat ocasiunea, tot-d'a-una

dorită, de mine, ca să viu in mijlocul populațiunei Olteniei, in mijlocul acestei populaţii muncitoare inteli- gentă, patriotică, care ia iniţiativa, tutulor intreprinde- |

rilor folositoare ţărei.
Anul trecut vaţi ocupat de grău;

pai est-timp de vinuri.

aţi voit să vă ocu-

Domeniul nostru viticol este in adevăr foarte insem1) Acest discurs nu are relaţie cu chestia țărănească ; am crezut însă că
e la locul lui într:o Iuerare care. studiază chestii agricole.

—
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nat, și, dacă vinurile sunt departe de a avea insem
nă.-

tatea, cerealelor, totuși ele formează, una, din ramurile
„cele mai insemnate de producţiune.
Si
Romăni
a figur
aat in adevăr tot-d'a-una și figurează

și astăzi, nu numai printre țările productive de
vin, dar chiar printre ţările exportătoare.

Altă-dată, podgoriile:

noastre alimentau Ungaria și Rusia; vinurile noast
re
treceau

Acum

munţii in Transilvania, treceau Prutul in Rusia
-

bariere netrecute s'au așezat și la, Pruţ Și la,
Car: -

paţi și vinurile noastre, oprite in aceste
două părți, sau!

indreptat aiurea, au luat; calea,

Belgiei și Angliei.

depărtată a Franciei, .

a

Dar cu toate că, producţiunea, noastră este
incă mars,

Știți cu toții că un vrășmaș puternic ameninţă,
să, distrugă această podoabă, bogată ă dealurilor rioastre.
La noi, vă aduceţi aminte cum a, inceput: cam

prin

1882 sa văzut priimele viţe uscâte
; dar cormisiunile in

sărcinate de guverh ca să studieze răul,
nu găseau nimic; ele căutau vițele uscate din care
filoxera, fugise, Și
3

natural nu puteau să, o descopere. Ri n'au
descoperito
de căt cănd, alături de vițele acbstea, au
căuta; rădăci„mele vițelor verzi și incarcate de struguri.
Comiţiul agricol

din Prahova a, dat cea dăntăiu alarmă,
și pe căt stiu

d-rul Garoflid a, văzut cel dăntăiu filoxera.. Ori-cum,
la, :

1884 dobăndiseni siguranţa, că, răul care 'și făcu
se aparițiunea, in podgoriile noastre era, filoxera
vastatriz.
„Dar, la, acea, epocă; credeam că von putea
, să! stărpim curând prin măsuri energice, Și legea,
care s'a făcut"

la 1885 are un caracter cu totul provisor
iu ; ea, e făcută,
cu această, idee ca, să distrugem filox
era; in patru-cinci

„ahi și să inceteze efectele ei. De acea,
agenţii filoxerei

incepuseră, să scoață, viile și se făcu
vestită experienţa,

—
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cu naftalina, care ne costa un milion, și nu isbuţi, de căt

să grăbească, distrugerea viilor, unde s'a, intrebuinţat.

Peste puţin timp toată, lumea, se-convinse că filoxera,
nu se poate sterpi, că nu se poate distruge Şi că singurul
mijloc ce ne rămăne este. să intărziem, căt se va putea

mai mult, invasiunea, flagelului.

|

|

In adevăr, boala, se respăndi ca un părjol in toată,
podgoria, Prahovei Și, in timp de douiani, mai toate viile .
fură, distruse in Dealul Mare. In acelaşi timp părjolul.

isbucnea, in Muscel, in Botoșani și in Mehedinţi. Est-timp

chiar sa ar&tat in Odobeşti și in Cotnari. Așa in căt, din
toate podgoriile insemnate, n'au rămas scutite de filoxeră, de căt Drăgășanii și Nicoreștii. Nu este vorba, afară, de Dealul-Mare, unde uscăciunea, sa, inţins peste
vr'o 16,000 de hectare, in cele-Palte podgorii uscăciunea
este puţin intinsă. Dar am văzut din experienţa de pănă,
acum că, indată, ce a isbucnit; focul intr'o podgorie, se
intinde repede imprejur și devastează, podgoria intreagă.
A trebuit dar să dob&ndim convingerea, ori-căt de
neplăcută, este, că nu putem se sterpim filoxera, că nu
putem nici măcar să o oprim pe loc, ca, incetul cu incetul, dar intr un timp relativ scurt, toate viile noastre
vor cădea, prada, acestui flagel.
Aceeași convincţiune au dobândit-o toate țările Europei. Lăsănd la o parte Franta, Italia, Ungaria, cari au
făcut sacrificii enorme și n'au cruțat nimic pentru a
stinge tocul, ȘI nau: isbutit nici măcar să-l mai oprească,

lăudam cu toţii energia-cu care Rusia a distrus toate

viile atinse de filoxeră, Şi severitatea, cu care aplica, toate
mesurile recomandate pentru a opri intinderea, r&ului.

Şi care a, fost resultatul ? După ce a distrus toate fo-

carele,

după

ce a desinfectat locul, cănd credeau că au
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scăpat de filoxeră, sa pomenit cu
filoxera in toate pod:.
goriile! Asemenea toţi lăudau cantoane
le elveţiane căa,
putut să scape de nenorocire prin chelt
ueli, prin energie,
prin măsuri strașnice. Dar chiar esttimp cantonul Neu-.
châtel a, trimes o comisiune de 11 memb
ri in Franţa ca

să studieze plantaţiunile americane. S'au
dat și. ei r&-.
mași, au perdut şi ei ori-ce speranță
de a mai: lupta:

contra, flagelului,

Și aleargă,

ȘI. ei, ca francesii, ca, ma

ghiarii, ca, ruşii la, plantațiuni
de viţă, americană,
Trebue oaze. să zicem că numai ne
rămăne nimic

de

făcut ? Trebue să ne incrucișăm braţele
și să ne uităm.
cuin se mistue această, avere, această
podoabă, a, ţării?

Nu, fără indoială.! Este datoria, noas
tră ca să facem tot
ce putem pentru a feri podgoriile noas
tre şi, daca nu putem să le scăpăm cu desăvărșire, pute
m cel puţin să, le

mai ținem. Daca vom isbuti să ţinem
incă zece ani,

cinci ani măcar, podgoriile noastre:
cele mari

din: Cot- nai, din Drăgășani, din Nicorești, ei
bine, vom fi făcut,

un serviciu important ţărei, vom fi
păstrat, căt-va, timp

incă, una, din bogăţiele ei. Aceasta și
facem. Țara, este

impărţită in 16 regiuni viticole
și in fie-care regiune,
căte un agent cată să vază unde
Sa mai ivit filoxera,
In dată, ce se descopere vre-un foca
r nou, puţin. intins

și de cur&nd format căutăm să]
distrugem,

ca, cel pu-

ţin din acel focar să nu se mai
imprăștie boala.

Ast-

fel
sa descoperit și s'a, distrus est-timp:
mai. multe focare
in comunele 'Pudora, Storești și
Coşula, din ' Botoşani,
Fru
mușeni şi Lungești

din Vâlcea,

Cocoreşti Şi Cepari

din Romanați și Vărsătura, din Putna.

In acelaşi timp ne pregăţim
să, replantăm

Aa

podgoriile

uscate de filoxeră, și acelea, ce
se vor mai usca,

Incă din anul 1888 se hotărăss
e.a, se forma, pepiniere

.
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de: vie americane Și, in acest Scop sa
trămis doui agenţi ca să, studieze școala, de la, Montpellier. Se
infiinţează, pepinierele de viţă, americană, de la
Strehaia, in
Mehedinţi şi de la Pintea iin Prahova; se formează
, asemenea, o pepinieră, de viţe indigene in nisipurile mișc
ătoare
de la, Ciuperceni și să trimite noui agenţi ca, să visit
eze
plantaţiunile de viţă americană, din Sudul Franc
iei. In
anul 1889 se formează, o nouă, pepinieră de viţă
americană, la, Botoșani. Anul'acesta, in sfărșit am
dat; o impulsiune mai mare plantaţiunilor americane
și am luat
măsuri ca, să se formeze o nouă. pepinieră, de
viță, americană in terenurile. calcaroase de la, Urlaţi. Acea
stă din
unnă, pepinieră, fiind. in apropiere de Oraș,
este destinată, a; deveni 0 şcoală, pentru plantarea, altoi
rea, Și cultura, vițelor americane.
:
e
Este o idee râspăndită, in. lumea, intreagă, că
ori-ce
rău 'şi are partea, lui cea bună. Ceea, ce este.
şigur,
este că:nu e nici.un r&u pe care. inteligenţ
a să nu-l
poată, intoarce spre. binele omerirei. Să indr
ăsnim a
spera că poate eși. ceva bun şi din flagelul filo
xerei?
lată ce mi-a inspirat această, refiecţiune.
Vă vor-.
biam adineaori de o: comisiune. plecată, din Neuc
hâtel
ca să visiteze plantaţiunile americane din Sudul Fran
. .

„Bi bine, in. Bordelais, adică tocmai in localităţile

de se produc vinurile ceie mai bune Și mai căuta
te,
membri comisiunei. au: fost: surprinși de această idee
a
podgorenilor francesi, că; ei, şi dacă, n'ar mai fi
filoxeră,,
tot viță americană altoită ar planta, de oare-ce
această,
viță dă vin tot atăt de bun Și mai mult;:de
căt dau
viţele francese, inainte de ivirea, filoxerei.
La noi sar putea asernenea, ea vița americană să
intreacă, vița indigenă, atăt in vigoare căt și in rod;
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dar acest folos este secundar.
Folosul cel mare este
că flagelul filoxerei ne atrage cu
putere luarea, aminte
asupra, culturei viței și asupra, .cui
turei vinului. Vom

incepe să, studiem cu toţii

unde și ce speţă de viţă

trebue să plantăm, şi cum trebue
să ingrijim atăt
vița, căt și vinul pentru ca să, ne
folosim de bogăţia,
aceasta a pămăntului nostru.
|
Ceea, ce este sigur, este că Statul se
ocupă de aceste
cestiuni. Incă din anul trecut serviciu
l filoxeric sa transformat in serviciu viticol : el se ocup
ă, nu numai de

filoxeră, dar de toate boalele viței și de
cultura ei Și a

vinului şi, nu numai de vie, dar de toat
e fructele. Astfel agenţi speciali, dintre cari Căţi-va
din cei mai distinși sunt intre D-voastră, studiază
toate cestiunile relative la, perfecţionarea acestei culturi,

Dar inţelegeţi bine, că ori-care ar fi munca,
Și ardoarsa,

serviciului viticol, nu vom putea dobăndi
nici un resultat fără concursul tutulor celor interesa
ți. Cum va,
ajunge să descopere un singur om foca
rele acestea, in
două sau trei judeţe, daca proprietarii
, daca, ingrijitorii viilor nu-i vor chema, indată la,
cea, mai mică,
bănuială ? Cum vom putea, imprăştia
invăţămintele
necesare pentru cultura viței americane, dacă
proprie-

tarii nu vor căuta să inveţe in ce pămănt se
cade să

planteze cutare speţă, de vie, cum să plan
teze,
altoiască, cum să cultive ?

cum să

Și, din acest punct de vedere, aţi făcut bine
de aţi

alăturat pe lăngă exposiția, D-voastre de vinu
ri Și un
congres viticol. Acest congres provoacă
pe oamenii

competinți să studieze şi să, expue deosebitele cest
iuni
relative la cultura, viței și a vinului ; dar interesu
l lui

cel mare

este că

chiamă luarea,

aminte a tutulor cul4
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tivatorilor de vii asupra

acestor

cestiuni și imprăștie,

mai bine de căt ori-ce,. cunoştinţele folositoare.
Dar am zis destul despre vii și voiam să adaug
un singur cuvănt despre rachiu.

Vă aduceţi

aminte că

această ramură de producţiune era, sdrobită de greu-

tatea, impositului. Corpurile legiuitoare, auzind plăngerile celor interesaţi, a uşurat impositul transformăndu-l ;
şi, cu chipul acesta, a dat un avânt de care cultura, ra-

chiului se va. folosi.
Ast-fel, ori-ce cerere dreaptă, ori-ce sforţare folositoare
găsește ascultare in corpurile legiuitoare şi in guvernul

de astă-zi; ele intălnese mai ales protecțiunea înaltă, a

M. S. Regelui, care nu pierde nici o ocasiune de a arsta

solicitudinea, sa, pentru binele patriei. El imbărbătează,

el susține toate incercările de muncă, naţională, el incarnează toate dorinţele, toate speranţele acestui popor, el este președinte de onoare al acestei societăţi.

"Să trăiască M. S. Regele!
Să trăiască M. S. Regina!
Să trăiască A. S. R. Principele Ferdinand!

De mult timp ajunsesem la convingerea că, singurul mijloc de a ridica economicește pre săteni, este
un bun sistem de tocmeli agricole şi cănd Pr. Ştirbey a depus proectul de lege de tocmeli agricole al
d-lui Carp, am depus și eu un alt proect care ţintea,

la, tovărășia pe

producte și pe

care lam insoțit cu

alăturata, expunere de motive :

EXPUNERE DE MOTIVE
PROIECTULUI DE LEGE

PENTRU TOCMELI AGRICOLE

„DIN

1889

_ Domnălor deputaţi,

De căte ori din trebuințe reciproce ale

cetăţenilor

se nasc intro societate relaţiuni juridice numeroase,
cari se pot aşeza, in aceeași categorie, legiuitorul este

dator să reglementeze acele relaţiuni,
contract-tip

să, creeze

un

ale cărui caractere esenţiale să isvorască

din natura juridică a trebuințelor, ce este chemat a
satisface, şi care să -arate, in mod lămurit, ceea-ce au

„voit. a face părţile. Așa in căt contractul să se poată
ințelege și executa, cu dreptate chiar atunci. cănd

—

părțile

nu

au
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prevăzut intr'&nsul tot ce trebuia să, pre-

vază, sau cănd din nesciință au exprimat; rău voinţa,
lor.

Ast-fel vedem in toate legislaţiunile, reglementate
de legiuitor, contracte cele mai obicinuite: vinderea, și
cumpărarea, arendarea și inchirierea, societatea, etc.
Cănd insă relaţiunile juridice de cari este vorba,
„interesează intrun grad oare-care societatea, întreagă ;
cănd ating, prin insemnătatea, lor, buna armonie intre cetăţeni sau prosperitatea generală, atunci legiuitorul este dator să ingrădească acele contracte cu

garanţii speciale.
Ast-fel avem in toate legislaţiunile reguli speciale
pentru contractul de căsătorie, pentru contractul de
ipotecă, etc.
In societatea noastră romănească, nici un contract
nu

presintă mai

multă

insemnătate, de căt contractul

care stabilesce relaţiunile dintre proprietar sau arendaș cu cultivatorul, sau muncitorul.
|
Acest contract regulează, raporturile zilnice intre
cei duoi factori principali ai producţiunei noastre, Şi
deci interesează de-a-dreptul prosperitatea generală,

a țărei și buna, inţelegere dintre cea mai mare clasă,
a, producătorilor noștri, adică, intreaga, ordine socială.
De aci datoria pentru noi de a trage cu o mănă,

sigură regulele esențiale

cari

trebue

să

cărmuiască,

aceste relațiuni.
Fără indoială nu e vorba nici aci, ca nicăiri aiurea,
de a atinge dreptul in sine; dreptul fie-căruia de aşi

preţui lucrul sau munca,
remănă ast-fel;

este inviolabil şi trebue să

dar acest principiu stabilit, forma, con=

tractului: este de domeniul legiuitorului, şi in această,

— 165 —
“privință are datorii pe cari nu trebue să le uite. nici-odată, şi de cari mai vertos trebue să Şi aducă aminte
in impregiurări grele ca, acelea, prin cari trecem.
Și mai ăntăiu legiuitorul este dator să, stabilească,
buna, credință, in relaţiunile. ce reglementează; căci
daca, de o parte, este constatat că libertatea muncei
libertatea convențiunilor este cel mai mare agent de
prosperitate al societăţilor omenesti, de altă parte.
este tot atăt de constant că, legiuitorul este dator
să ia toate măsurile pentru ca să inlăture, pe căt
este omenesce posibil, din convenţiuui, surprinderea,
frauda, și sila sub toate formele sub cari se pot presenta. Şi aceasta, tocmai pentru a, asigura, libertatea,
convențiunilor, tocmai pentru a pune pe fie-care in
posițiune de a, contracta liber, adică in deplină cunoscință, de ceeace face Și avănd. putinţa de a face
sau nu:
Dar pe lăngă datoria, de a, asigura libertatea deplină fie-cărei, părți in contractele: ce face, legiuitorul
mai are incă, una, tot atăt de invederată, aceea
de
„a depărta din deprinderi acele convențiuni cari implică, sau favorisează, uzura, asuprirea, uneia, din
părți
in favoarea, celei-alte, și cari pentru aceasta, inăspresc
raporturile dintre părțile contractante și sunt isvoare
nesferșite de şicane, de greutăți și de turburări,
și
de a recomanda, de a, ingrădi cu garanţii speciale
acele convențiuni cari asigură egalitatea, părților contractante și prin aceasta, aduce indulcirea, raporturilor intre cetăţeni, armonia, şi liniștea in societate.
Și in toate casurile, legiuitorul nu trebue să se
mărginească la, interesele părţilor contractante ; el tre“bue să 'şi intinză, Privirea asupra, intereselor generale
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ale societă ei, asupra producţiunei generale, asupra
prosperităţei generale, și să acorde favoarea sa numai acelor convențiuni cari, pe lăngă interesele părţilor contractante, servesc interesele generale ale societăței.
Legea de tocmeli agricole astăzi in vigoare este de-

parte de a, indeplini toate aceste cerinţe.

Legiuitorul din 1872 ca, şi cel din 1882 sa
cupat

de două

idei: 1) Că proprietarii

nu găseau in dreptul comun

şi

preo-

muncitorii

nici un mijloe de

a-și

constata contractele ce făceau ; '2) Că aceste contracte
cer, prin natura lor, o executare repede.
Și atunci legiuitorul a căutat să, răspunză, căt mai
bine, la aceste tr ebuinţe, instituind un sistem de auten-

tificare, special pentru tocmelile agricole, și un mod de
executare asemenea, special.
|
Cu aceasta legiuitorul a făcut de bună seamă un
mare bine, dar binele pe care 1 a făcut a fost amestecat cu oare-care rău.
Și în adevăr el a executat de urgenţă şi fără judecată, nu cutare sau cutare contract arătat de dănsul şi
cunoscut lui, ci toate contractele, ori cum ar fi voit

“părțile să le facă.
Dar cu aceasta, favoriza, cu ochii inchişi şi binele și
_x&ul, și lua, de exemplu, sub protecțiunea, lui și executa,
cutare convențiune, pe care, dacă ar fi cunoscut'o, ar fi interzis'o.

De aci multe abusuri şi raulte plăngeri.
- Experienţa ce-am făcut trebue să ne inveţe a nu mai -

„protege, de căt acele tocmeli,

cari merită solicitudi-

nea noastră.
E
Trebue să căutăra, intre diferitele invoeli, cari se obici-
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nuesc în ţază, cari sunt acelea, cari, prin
clud abusurile și cari pot desvolta, atăt
lidarităţei comune, căt şi producţiunea
ei, şi pe acelea, să le regulamentăm, să

natura, lor, exsentimentul sogenerală a ţăle recomandăm

cetăţenilor şi să le executăm fără judecată.
Ta Tocmelile cele nai obicinuite in Romănia, de dincoace .
de Milcov consistă în aceea, .că, proprietarul dă, cultiva
|

|i torilor o bucată de pămănt spre cultură, din care cultivatorul dă o dijmă oare-care : dar, pe lăngă, această, dij|

i
!

j

|

i
i

mă, cultivatorul se obligă să muncească, deosebit și mai .
ăntăiu, pentru proprietar, o altă intindere de pământ.

Ce se int&mplă cu acest sistem ?

|

Cultivatorul este indatorat să. are pentru proprietar
mai ăntăiu, rămănănd ca, in urmă, să are și pentru d&nsul, cănd va avea timp şi dacă va mai avea timp.

Cultivatorul seceră pentru proprietar două trei pănă:

la cinci şi şease pogoane, pe cănd grăul lui stă, nesece-

rat și se scutură.
Cultivatorul cară la arie grăul proprietarului, 71 tieeră, 1 transportă, iar giăul lui stă pe cămp. expus la
ploile cele repezi ale verei.
În asemenea condițiuni, executarea administrativă,
i
ș
i
i
4

devine din ce in ce mai grea, toemelile ce execută din
ce in ce mai in silă, și nu e departe timpul in-care ele nu. se vor mai putea executa, de loc.
ÎLL
ȘI ce e mai rău, -se intămplă adesea acesi resultat,
i asupra căruia, trebue să cugetăm

cu toţi, ca

proprieta:

i vul să aibă o recoltă, frumoasă, și bogată, pe cănd ţăranul, după o muncă, grea, şi indelungată, să, 'şi piardă, rei colta. din causa, intemperiilor.
i
„De aceste neajunsuri cultivatorul şi răsbună cum.
,
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poate : ară, rău, seceră, prost, nu prăș
ește de loc, mun„Cesce, cum se zice, de clacă, Şi aceas
ta, nu atăt din T6u-

jtate, căt să isprăvească repede și să "i
rămănă timp și
'pentru munca, lui.

Și

|

toate acestea, vin in paguba, producţiunei gene
rale

in paguba. prosperităţei generale.
|
„Cu un cuvânt, acel sistem, dacă
are pentru proprie; tar folosul de ași face munca. inai
nte : dar are acest
„ neajuns că cultivatorul este interesa
t să, muncească, căi

: mai prost, Și, in tot casul, devine
din zi

i voe de executa.

in zi mai

ane-

Ast-fel de tocmeli pun, in fie-care Zi, faţă,
in faţă intei resele proprietarului Și pe ale cultivat
orului ; stabilesc o
„+ luptă zilnică intre unul Și altul,
care să apesse pe cel„alt, care să inșele pe cel-alt.

' desce cu timpul dușmănia,

Și această

in sufletul

găsesce mai slab in această, luptă,

luptă

omului

grămă-

care

să

Da

In Romănia, de dincolo de Milcov se
obicinuesce in„voelile pe bani. Acolo proprietazul impa
rte bani de cu

iama cultivatorilor, și aceştia, se oblig
ă să. muncească,
vara,
|
Acest sistem cere un mare capital mișcător
, ceea-ce
pentru o ţară, in care dobănzile sunt
grele, este o causă de ruină: ajung duoi ani răi, ca
să se cletine
chiar un proprietar muncitor ŞI intel
igent.
Aceasta explică starea, precară, a
proprietăţei din

Moidova, alăţuri de prosperitatea uzuraril
or.
Sistemul acesta, este și: nai r&u pentru

|
ţărani. ŢE-

ranul, mai ăntăiu, vinzăndu-și munc
a, iarna, cănd stă,
neocupat, o vinde cu preţuri mult
mai reduse, de căt

acelea ce' le-ar putea, lua vară, în timpul
muneei.

—
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Afară, de aceasta, este ispitit vara, să
nu se ție de

invoială,

şi să se ducă,

să

muncească

la, altul

care'i

plătesc peșşin și îi plătesce mai bine,
așa, in căt executarea administrativă, devine impo
sibilă,
Dar,

ceea-ce e mai rău

este

că

acest

sistem

im-

pinge din ce in ce pe cultivator in
proletariat. Se invață, să nu muncească, pentru ei,
să nu caute a se
ridica, prin energie și prin economie
şi să mănănce sau

măi bine să, bea, iarna, munca, vesei
, tot-d'a-una inainte!
Amă&ndouă aceste sisteme presintă
acest mare ne.

ajuns pentru societate, că numaj
0 parte din producţiunea, ţărei este frumoasă, Și - căut
ată pe pieţele.
“de desfacere, aceea, a, proprietarilor
; iar cea mai mare
parte, producțiunea ţăranilor este
proastă, de oare-ce
nu e muncită la timp'și nu e munc
ită bine şi nu

este din sămânță bună.

Dar, intre tocmelile agricole ce se.
obinuesc este
una care nu presintă nici unul din
neajunsurile de
cari vorbirăm și care presintă, in cel
mai mare grad.
cele două foloase ce căutăm into
bună, lege de toc

meli agricole, ridicarea stărei cultivatorul
uj și imbu- -

nătăţirea producţiunei generale a ţărei
.
Voi să vorbesc, de arendarea pe parte din
producte,
invoiala prin care proprietarul dă cultivat
orului o intin„ dere oare-care de păment, pe care culti
vatorul o muncește, și amăndoui impart produsul in propo
rțiuniie stabilite prin contract. Acest; sistem este pract
icat, de mulţi
proprietari, și toţi se felicită, de resultatel
e ce 16 dă, atăt
din punctul de vedere economic, căt și
din punctul de

„vedere. sociai.

Acest sistem

stabilesce

o tovărăşie pentru
:

binele -

.
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amăndorora : proprietarul punănd la, mijloc ceea-ce are
pământul, cunoscințele și creditul său; ţăranul, ceeace
poate da, muncă cinstită și stăruitoare. In acest sistem
contractul, odată făcut, interesele proprietarului și ace-

lea ale cultivatorului nu mai sunt faţă, in faţă, in luptă,
4
]

ci se injugă, și se armonisează; proprietarul nu mai are
interes să, apese pe cultivator, mă&surăndu-i mai mult,
și cultivatorul nu mai are interes să inșele pe proprietar, muncind prost.
Proprietarul este interesat; ca, cultivator ul să aibă
instrumentele de muncă cele mai perfocţionate şi vite

frumoase, şi la trebuință, să i 16 procure el; ţăranul este
interesat ca proprietarul 'să aibă şi. avere şi credit,
și amănduoi sunt interesaţi să, și pună toate puterile
ca, producțiunea, să, fie căt mai frumoasă, căt mai im-

belșugată, căci aceasta, este a, amândurora.
In acest sistem, executarea administrativă

j

nu mai

este un mijloc de asuprire, ci ian indemn, o povaţă, de
oare-ce ea, interesează, mai mult incă pe cultivator de
căt pe proprietar. Şi proprietarul şi administraţiunea,
devin, ceea-ce nu ar fi trebuit nici-o-dată să, inceteze
de a G,. -părghia, cea mare pentru ridicarea, stăzei economice a, sătenilor.
Axendarea, pe parts din producte seamănă cu retea
jul obicinuit şi astă-zi in mai multe țări ale Europei, și .

in special in Italia și Francia, .
Ei bine, meteiajul a avut tot-d'a-una, partisani

|
con-

vinși. Ast-fel Sismondi declară „că este una din institu-

țiunile cari au contribuit mai mult a, răspândi fericirea,
in clasele de jos, a aduce pămăntul la, cel mai inalt grad
de cultură și a grămădi pe dânsul mai multă bogăţie. «
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Este adevă; cat că meteiajui a. fost, la inceputul secolului nostru, obiectul multor critice, mai ales din partea, teoreticianilor individualismului, cari căutau inainte

de toate modul de a, face ca pământul să producă, căt
“mai mult şi cari vedeau, in inchiriarea, pe bani, un fel

de ideal.

|

Criza, agricolă insă, care băntue Europa de căt-va,
timp și miseria, crescândă a muncitorilor de pământ, a
deschis ochii la toți, și astă-zi şi oamenii practici,. și
economiștii pledează in favoarea meteiajului.
D. Baudrillard, resumănd conslusiunile unei mari anchete făcute de societatea, agricultorilor “din: Francia,
zice :
|
„Ceea-ce reeze din această, anchetă, este o intoarcere
hotărită, a, opiniunei (în favoarea; meteiajului).
Şi D. Lecouteaux, un economist distins și om de practică in acelaşi timp declară meteiajul :
„Unul din cele mai bune tipuri de organisaţiune TUrală, unul din mijloacele cele mai serioase de'a imbu- nătăți pămentul, imbunătățind stareu acelora cari
'! exploatează.“
Arendarea, pe parte din producte seamănă. cu meteiajul, in aceasta, că, stabilește o tovărăşie intre posesorul
pămentului și muncitor ; dar se deosibeşște de dănsul, in
aceasta, că țăranul nostru, avănd casa lui,-nu este in
absolută, dependință a proprietarului și nu imparte cu
d&nsul toate micile lui căștiguri, găini, ouă etc., cari
sunt mai mult produse ale economiei casnice, de căt ale
muncei pămăntului. |
"Sistemul acesta presintă prin urmare toate foloasele
meteiajului, fără a avea, nici unul din neajunsurile lui.
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In ţara noastră, singurile publicaţiuni cari se ocupă
de agricultură. recomandă asemenea. arendare pe parte din producte.
Ast-fel Revista agricolă, or ganul societăței agricultorilor din Craiova, zice in No. ... din 15 Septembre 1888:

„lată unde ar trebui să se concentreze storțările tutulor : Proprietarul să contribue cu pămăntul, s&m&nţa,

mașinele și islazul și să fie dascălul țăranilor ; și ţăranul
să contribue cu munca sa şi cu vitele la o asociaţiune
onestă și conștiincioasă.

Și D. Aurelian, in Convorbirile economice, adaogă :
„Remediul nu se poate găsi de căt intro asociaţiune
la, bine și la rău, la mult și la, puţin; intre posesorii pămă&ntului şi cultivatori“.
Acestea sunt cuvintele cari ne-au condus a. vă propune
ca, declarănd in principiu că toate invoelile sunt libere,
să indrumaţi societatea, către un sistem de to vărășie, in
care proprietarul să, aducă pământul, inteligența și creditul său, iar ţăranul munca lui, pentru binele comun al
amândurora,
Aceasta, este ideea, pe care a căutat să o traducă pro-

iectul de lege ce vi se presintă,.

Acest proiect de lega se compune din două capitole:
Cap: I se ocupă de tocmelile agricole in general. Aci
am depus principiul cel mare al libertăţei convenţiunilor,
principiu cae domină, toată legislațiunea noastră, care
prin urmare stă, in picioare, chiar dacă legea n'ar fi zis

nimic, dar pe care am crezut că este bine să amintesc
ca, să inlătur ori-ce nedomirire.
.
|
In acest capitol ar putea lua, loc ori:ce. alte disposi-
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țiuni sar găsi cu cale a se introduce in privința tocmelelor agricole in general.
Cap. II se ocupă de arendarea, pe parte din products,
pe care am numito tovărășie pe producte, ca, să arăt
lămurit; ceea, ce este lucrul.
Acesta, este contractul de drept comun, acesta, este
contractul stabilit de lege și care pentru aceasta nu are
nevoe să fie stipulat anume, ci se aplică de căte-ori părţile nu "1 au depărtat prin convenţiunile lor.
Părţil», de căte ori n'au făcut alt contract,

sunt pre-

sumate că au adoptat contractul ce se găsește gata făcut in lege. (2)
|
Se ințelege insă că, acest contract se aplică numai la
pămăntul muncit de cultivatori. Proprietarul, chiar im.-

brățișănd acest sistem, rămăne in drept să cultive, cu

propriele lui mijloace, ori căt pămănt ar vrea din proprietatea, lui. Și este chiar de dorit ca, in proprietăţile
cele mari, proprietarul, care are mijloace, să- Și păstreze
ori-care intindere de pămănt, pe care să o muncească
sistematic cu instrumentele și vitele lui proprii. O asemenea, cultură ar constitui un fel de cultură model, in .
toate proprietăţile cele mari, care ar servi de scoală, micilor cultivatori.

Regulele privitoare la, tovărăşia, pe producte sunt impărțite in şease secţiuni:
Secţiunea, 1 dă, definițiunea tovărășiei pe producte. In

țările unde există meteiajul, se discută cestiunea de a
şti daca,

arendarea pe parte

din

producte este o aren-

(|) Această idee a dispărut din proectul definitiv.

—
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dare sau o societate. Am voit să tai această controversă
atăt prin numele ce am dat contractului, căt; şi prin definiţiunea, lui.
In sistemul nostru, avendar ea pe parte din producte
este o societate.
Proprietarul aduce pămăntul, cultivatori pune munca,

și amăndoi impart; pruductele.

|

„In ce proporţiuni? Noi nu putem stabili aceasta, prin
lege : pămăntul și munca, sunt valori variabile cu loca.
litatea.. Părţile dar vor stabili, prin bună inţelegere, proporția, in care au să impartă, productele : in localităţile,
in cari pămăntul este puţin căutat, proprietarul va lua,
din patru sau chiar din cinci una; aiurea, din trăi una,

și chiar, in une locuri, invoiăla, va, f una și una.
Nu puteam insă -să nu prevăd casul in care părţile
nar stipula. anume proporţia in care au să impartă, și,
pentru acele casuri, am hotărăt din trei una. Aceasta
este in adevăr proporția, adoptată de ordinarin locurile,

undese obicinuește acest sistemde invoeli.
Se ințelege că societatea; aceasta, este incompatibilă,
cu ori-ce altă obligaţiune se mai pune cultivatorilor prin
cele alte feluri de invceli.
In această invoeală nu intră, de căt, locurile de muncă,
Am lăsat de c parte islazurile. Islazurile, in adevăr, tind
să dispară, din ce in cemai mult, din obiceiurile noastre,
„pentru cuvântul că, pământul se strămtează, şi nimenui
nu! i mai dă măna să lase locuri nearate. Incolo este cu- noscut că islazurile sunt cel mai bun mijloe ca să nu avem. vite bine hrănite.

Pășunile, de acum inainte, trebue să fie artificiale şi
de aceea

credem că singura

zurilor este

de a obliga

soluţiune a, cestiunei isla-

pe foștii

clăcași să semene pe
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fie-care an nutreţ, in parte din pământuri'e ce li sau
dat prin legea, rurală. Este invederat că vorbim aci de
cămpii, unde tot pămăntul poate îi muncit. Este invederat că islazurile vor rămănea in localităţile muntoase
sau chiar păduroase, unde cea, mai mare parte a pă-.
m&ntului este impropriu la cultură.

„Secţiunea II arată, cari sunt obligaţiunile proprietazului. El dă pământul și nu are drept să/l schimbe in
toată durata, contractului. (1) EI dă, și sămânţa, pe care in
urmă, 'și o prelevă, din productele culese. El procură, incă,
instrumentele agricole cele scumpe, cum este locomotiva, şi batoza, pentru treerat. Mai presus de toate, el are
direcţiunea, muncei cămpului, şi regulează, atăt felul semenăturilor, căt şi epoca muncei şi modul de a munci.

Secţiunea III se ocupă de obligaşiianile cultivatorului.

El este daţor să, muncească

in mod

onest

Și conștiin-

cios. Pentru aceasta, este dator să aibă, Şi vite și unelte
bune și, lipsinduii, să primească, de la proprietar cu con-

diție de a i le plăti. El

este obligat să, urmeze direcţiu-

nea, și instrucțiunile ce i se dau in interesul comun.

Secţiunea IV vegulează impărțirea, productelor. Pănea,
(1) Aşa
definitiv.

era proectul primitiv ; dar şi această idee a dispăru
t din proectul
:

„—
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albă şi rapiţa. se impart după arie : proprietarul prelevă
,
s&mănța, și restul se imparte in proporțiile hotărite.
Porumbul (păpuşoiul) se imparte de pe cămp, formăndu-se atătea, grămezi, din căte una, ia proprietarul
.

Am

hotărăt ca porumbul să, fie despărţit,

după gradul

lui de coacere, in trei categorii ; căci acesta este cel
mai
bun mijloc de a, feri satele de fiagelul pelagrei. Porum
-

bul verde de tot se dă Ia vite, porumbul mijlociu se pune

in casă pe lăngă, sobă și se mănăncă inainte pănă
nu
apucă, să se strice și numai porumbul compt bine se

așează in pătul.
|
|
Cu ocasia, impărţelei am crezut că, este bine să se
destacă și datoriele ce pot avea, cultivatorii către pro-

prietari
pentru
datorii
oprind

pentru vite sau instrumente de muncă sau chiar
lipsa, de la. lucru Și am afectat la plata acestor
productele cele mai preţioase, grăul și rapiţa,
și din aceasta, chiar jumătate cel puţin pe seama,

cultivatorului. (1)

Am crezut că este cel mai mare interes să, asigurăm
cu desăvărşire sumele ce proprietarul imprumută,
țăra,nului, ca să/l tragă inima, săi vie in ajutor de căte
ori
cultivatorul nu are vite, ori plug, ori alt instrument
de

muncă, și chiar in cas cănd țăranul ar lipsi de la, datoria, lui; căci tot e mai bine pentru dănsul să pearză
parte din recoltă, de căţ să fie isgonit; din moșie.

Secţiunea, V prevede executarea. Este in interesul bine

ințeles al cultivatorulul ca, executarea,
eficace.
(1) Şi această idee s'a suprimat,

să fie severă şi

— 177—
Această executare, avănd de scop de a
face pe cultivator să lucreze bine pentru d&nsul, nu
are nimic uri-

cios și devine un indemn al autorităţei
pentru binele

fie-căruia.

Ă

Nu toți ţăranii in adevăr iși cunosc

|

interesul, şi este

de temut că parte din ei să, nu se dea
la, lene sau chiar

la, beţie. Asemenea, oameni de ordinar sunt
isgoniţi , ni-

menea, nu le mai dă, pământși cad in
miserie. Este mai
bine, mai uman, mai folositor societăţei
ca nici asemenea oameni, nărăviţi r&u, să nu fie arun
caţi in miserie,
ci mai vărtos îndemnați şi chiar obligaţi
să se regenereze prin muncă.(!) .
|
a

Secţiunea VI stabileşte durata, tovărășiei și araţă,
mo-

dul de lichidare in casul in care incetează
lui agricol.
E
|
|

in cursul anua

Este de dorit ca tovărășia aceasta, să fie
căt mai
lungă. Este un rău, intrat in moravurile noast
re, ca, totul să fie provisoriă. Desele schimbări prin cari
am trecut, noroacele repezi la, cari ajung mulţi, fie prin
muncă,
fie prin politică, ne-a, deprins pe toţi să ne
considerăm

ca intrun fel de provisoriu și oare-cum in adăst
area,
perpetuă a unei schimbări fericite, mai coriformă cu as-

pirajiunile noastre fără, margini. -

IE

'Povărășia; pe produete este in principiu perpe
tuă,

ori-ce societate care riu are un obisct mărginit, :

ca,

.

ărţile pot insă, să o denunțe conform legei civile.In

tot casul insă ea; nici nu se poate contracta pe mai
pu(1) Această

secţiune a dispărut asemenea.

;

12
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ţin de 5 ani şi durează cel puţin 5 ani, in casul in care
pănţile n au prevăzut nimic prin contractul lor. (î)
Este bine înțeles că acest proect nu coprinde și. nu
poate să; coprindă,de căt principiele esenţiale ale : contractului
de tovărăşie pe producte. Rămăne ca părțile
să adaoge acela imbunătăţiri cari să] facă aplicabil in

toate localităţile și: căt mai folositor, in. fie-care localitate. Ast-fel este de dorit ca părţile-să prevadă .rotajiu-

nile, atăt de preţuite in ţările inaintatein cultură, și cari
fac ca pămăntul să se odihnească producănd inereu,
sau chiar să dea două recolte pe an, din cănd in cănd
Ar fi asemenea, de dorit ca să se pună cultivatorilor
obligaţiunea de a planta un număr oare-care de copaci
la. capitele locurilor, lucru atăt de trebuincios, nu numai

pentru

frumuseţea; și imbunătăţirea,

pămăntului,

dar

mai ales pentru sănătatea muncitorilor expuși zile intregi, şi pe alocurea, săptemăni intregi la arşița,

soare-

lui. Dar toate aceste lucruri, şi altele multe, nu puteau

găsi loc intrun proiect de lege.

|

Acestea, sunt, d-lor. deputaţi, principiele către. cari
am erezut. că e bine să indreptăm societatea romă.nească. Convincţiunea, noastră adăncă este că ele vor
face să inceteze abusurile și plăngerile; vor aduce pentru ţărani,

o stare de prosperitate de natură a inlătura,

ori-ce instigaţii și ori-ce ademeniri, şi vor imbunățăţi
proprietatea, care acum se exploatează pe alocurea fără

nici o prevedere și oare-cum fără, milă.
(1) Şi această idee a fost părăsită.

—
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Mai pre sus de toate acest sistemva mări Și va
imbunătăţi producţiunea generală a țerei și va
contribui,

mai mult de căt ori-ce alt, la prosperita
tea, societăţei
noastre. “

Dr. Severeanu, D. C. hurcă, Gr.
Q. Păucescu,
Gh. Apostoleanu, A. Vericeanu, D.
Bădescu- Roși071, I.: G. Săndulescu- Nenoveamu, A..D.
. Mavrodineanu, : Laz. Nicolescu Voitineanu, G.
Dem..:'Teodorescu, C: G. Vernescu, D.C. Popescu,
loan M.
K. Epureanu..
Date
E
aa

„Proectele de lege atăt cel depus de guvern căt; şi cel
depus de noi, s'a, luat; in considerare “de secțiunele Camerei cari au numit delegaţi cu insărcinarea, de a le
combina pre amândouă. Delegații ne au însărcinat, pre
„D. Lascar Katargi, Mihail Cogălniceanu Şi pre mine
/ ca, să studiem modul de a combina, ambele proecte
după mai multe consfătuiri, am fost insărcinat eu

și,
cu

redacțiunea, proectului definitiv.
lată expunerea, de motive cu care lam insoțit in anul 1890.

“EXPUNERE DE MOTIVE
DIN

1890

Guvernul D-lui T. Rosetti a depus in

camera

Depu-

taţilor, in sesiunea, Corpurilor legiuitoare 1888—1889

un proect de lege asupra, tocmelilor agricole, prin care
se aducea, modificări la, legea, ce este in vigoare.
De altă, parte un proect de lege asupra aceleași ma

terii sa depus

pe biuroul Camerei

din inițiativa mai

multor deputaţi.
|
Ambele aceste proecte de lege au fost luate in
considerațiune de secţiuni și comitetul delegaților a
fost insărcinat să le combine pe amândouă.
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Din

această. idee a, eșit proeotul de

presintă,

„El

coprinde

lege ce -vi

se.

disposiţinile esenţiale din proectul pre-

sentat de Guvernul D-lui

7.

Rosetti, și disposiţiuni

din proectul venit, din inițiativa parlamen
tară.
Atăt numai că proectul de față, pe lăngă
, acele disposițiuni, coprinde mai multe regule cu
totul nuoi, şi
deosebitele disposiţiuni ce “i compun sunt
aşezate in
ordinea, consacrată de legea, civilă Și
puse cam sub
aceaşi,i impărțiri.

Proectul prevede trei feluri de tocmeli agric
ole, axendarea pământului, inchirierea, muncei și
tovărăşia, pe
pioducte și trage regulele fie-căreia din acest
e trei
feluri de tocmeli, după ce stahilesce căteva, disposițiuni comune cător trele.
- Aşa, fiind csa d'ăntăiu intrebare, la care dă,
naștere,
este de a, sci, dacă nu pot fi și alte feluri de
tocmeli

agricole,

afară

de

aceste trei,

şi, in

special, dacă

nu

poate să fie tocmeală agricolă, un contract,in care
sar
amestecu căte trele aceste tipuri de toemeli.
+ Dar r&spunsul este neindoios : Contractul de “tocm
eli
- agricole nu este alt-ceva, de căt contrăctul. de locaţ
iune;
jar contractul de tovărășie:pe producte un cont
ract de
societate in participaţie, şi regulele lor fundamentale
decurg in mod logic din natura lucrurilor, din noțiu
nea
juridică ce servă, de principiu fie-căreia, din aceste
instituţiuni. Aceste reguli nu pot prin urmare săfie schim
-

bate in mod arbitrar.
Aa
ae
- Fără indoială părțile pot, in virtutea, libertăţi GOnven-

ţiunilor,

se

modifice,

Ori-Cum : voese, invoelile lor ; să,

—
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adauge sau să suprime ori-ce -stipulaţiuni ar vrea. Şi
contractul combinat ast-fel, după convenţiunile fie-că„ruia,
este valabil inaintea, legei, intru căt nu este convrariu vre-uneia, din prescripțiunile de ordine publică, cu-

prinse in această lege sau in legea civilă. Dar un asemenea, contract face parte din categoria nesfărșită a,
contractelor fără nume, numai este contractul
de societate, aşa cum la, consacrat legea civilă.

Şi de aceea nu ne-am ocupat de asemeni combinaţiuni ; nu ne am ocupat și nu puteam să ne ocupăm, de
că de contractul de locaţiune propriu zis, adică de

arendarea pămăntului și de inchirierea

muncei și de

contractul tip de asociaţie in participaţie, intru căt se

pot aplica, la relaţiele dintre proprietari și muncitori. -

CĂt
ele au
motive
binare

pentru: ideile cuprinse in acest proact de lege,
fost, in: mare parte desvoltate prin expunerile : de
ale celor două proecte de lege, dina căror coma eșit;. Ne referirn la, d&nsele.

Totuși trebue să, adăogăm oare-care scurte lămuriri.
"In. ceea ce privesce forma contractului, legea de
meli agricole, astă-zi lucrăţtoare, introdusese două
gaţiuni la dreptul: comun ; una in ceea ce privesce
ţionarul competinte de a proceda la, legalizare și

tocderofuncalta

in ce privesce forma legalizărei.
Legea, existentă in adevăr insărcinează cu legalizarea, pe consiliul comunal şi trage formele, cu care să; se
facă legalizarea.
„ Această, indoită derogaţiune la dreptul cornun 0 adoptase și proactul
de lege presentat de guvernul d-lui T.
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Rosetti. Noi ne am depărtat de la aceste derogajiuni și
am intrat cu totui în dreptul comun.
o
Astă-zi, cănd avem o lege destul de bună asupra autentificărei actelor, este. natural să, ne referim la d&nsa..
- Proectul decide dar ca legalizarea .să se facă după regulele dreptului comun, adică de către magistraţii cayi,
după acea lege. au competința a legaliza şi cu formele
prevăzute intr &nsa,

O controversă putea, să se nască asupra cestiunei de

a ști dacă, judecătoria, comunală, este competentă atunci
cănd

mai

mulți muncitori contractează prin acelaşi act

şi cănd suma, totală a tutulor obligaţiunilor trece de
competența, ei, și am tăiat-o în iinţelesul ca, ori câre
ar fi numărul părților contractante, și ori-care ar fi

valoarea; obligațiunilor, judsoăteria comunală r&măne *
competentă. -

Am

|

păstrat din legea existentă. inregistrarea, aciu-

lui, mijlocul cel mai bun ca părţile să și dea, seama
nu numai

de obligaţiunile ce voiește, să, 'și ia fie-care,

dar şi de acelea, ce poate să execute.

|

Pentru executare am reveriit asemenea, la : dreptul
comun.
Legea existentă, în “adevăr: are pretenţiunea, de a
organiza un fel de executare. deosebiti de executarea
de drept comun.
„Dar această paste a căzutin destebudine 2 mai preste
tot, unde nu a devenit un isvor de abuzuri. Am crezut că; trebue să revenim curat și simplu la. principiele dreptului, după cari obligaţiunea de a face să
resolve in daune interese și acele daune interese trebuesc lichidate de justiție.
|
:
ME
“Pentru că insă, de 0 parte, legea cere
c
somaţii ca
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să

se constate

neexecutareași,
, de

'altă

parte

este

trebuinţă, de preţuire, foarte anevoe de făcut după trecere de timp, am stabilit ca- somaţiele necesare, interpelaţiile cum le numește

proiectul de lege, şi prețuirile

să se facă, de autorităţile. comunale Și. îndată după reclamaţie: -

lacă in ceea, ce privesce forma,

Trec acum la fondul disposiţiunilor coprinse in pioect.

Cele mai multe au de obiect
de a lămuri obligaţiunile
reciproce, de'a face ca, ori-ce om, cri-căt de neinveţat,
ori-căt, de neexperimentat.

dă și ce ia.

să, priceapă cu inlesnire

ce

|

Nu facem, de căt să aplică cel mai mare principiu
de drept comun al materiei, dupe care ŞI lucrul şi preţul
trebuesc bine determinate.
O altă serie de disposiţiuni interzice acele clause cari

dau locuri la abuzuri și la; vexaţiuni: :
Experiența a dovedit în adevăr -că sunt oare-cari
clauze cari sunt atătea, isvoare de neinţelegeri, de jude-

„căţi, de neliniște. Legeaastă-zi lucrătoare coprinde că-

te-va din acele disposițiuni, cum este aceea, care inter-

zice stipulaţiunea, solidarităţii, Proeciul de lege presentat de guvernul D-lui Rosetti adăoga și aite prohibiţiuni,
Proectul de faţă veproduce și el pe cele mai insemnate.
|

Este datoria, societăței
să, facă, pe căt este omenesce
cu putință să domnească buna. credinţă
şi .echitatea,
, in

daraverile dintre oameni, buna, ințelegere și liniștea, in
societăţi ; și, ca aplicaţiune aacestei idei, legiuitorul interzice peste tot stipulaţiunile cari: inlesnesc, dolul, eroa-
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rea, sau violența şi pe acelea, din care isvorasce. neinţelegeri și procese.
Ast-fel legea; civilă declară nule unele obligaţiuni, și
unele legate. Legea tocmelilor: agricole este natural să,
adaoge la acele disposiţiuni prohibitive, de oare-ce dolul, eroarea, violenţa, sunt mai -ușor de prevăzut in relațiunile, pe cari le regulează această lege și procesele sur
mai străgănitoare şi mai primejdioase.

In ce privește in special arendarea pământului, n'am
adus de căt puţine regule, referindu-ne la, regulele coprinse in Codul civil.
|

Capitolul relativ la inchirierea muncei este mult mai
desvoltat.

|

|

Cu căt se desvoltă munca, in adevăr, cu atăt se simte
mai. mult trebuinţa de a se determina, cu precisiune,
obligaţiunile ce fie-care parte inţelege a lua. Această, regulare se face, in toate societăţile moderne, şi este, in cea,

mai mare pante, interpretarea, naturală a, voinţei părţilor,
ceea ce va să zică că; părțile pot deroga. la, dănsele prin

convenţiunile lor. Puţine disposiţiuni sunt de ordine pu- .
blică, acelea, cari privesc la sănătatea, sau la, inoralitatea,
muncitorilor și la unele stipulațiuni ce dau loc la nein|
țelegeri şi procese.
„Ta special disposiţiunile relative la; inchirierea; muncei pe timp determinat, au de scop de a, vindeca 0 adevărată,
plagă socială. Relaţiunile dintre servitori şi stăpăni “au
devenit nesuferite : sa perdut, vechile obiceiuri de cre-

dință, de o paste, și de ingrijire părintească de alta, cari
ii
legau pe servitori de stăpăni lor.
Nu se mai ţine nici o normă, nimeni nu poată Îi siLi

—
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gur de; ziva de măine, servitorul intră, in serviciu şi ese
cănd vrea, stăpânul bagă și gonesce fără seamă, fie-care
inșală cum. poate și justiţia, eprea departe şi prea, tărzie.

Din această, pricină multe ramuri agricole suferă ; in

prima, linie creșterea, vitelor. 'Toţi agricultorii se plăng
că nu pot crește vite, din causa slugilor; Şi ori se lipsesc,
de-a exploata această, ramură, de activitate, atăt de folositoare, ori se aduc din străinătate oameni crescuţi in

străjnicie și credință, către stăpăn, cari și aceia se strică,
după căt-va; timp, din causa disoluţiei ce sa, introdus

la, noi.
NB. Disposiţiunile de care se vorbeşte aci. au devenit
inutile după promulgarea, le gii servitorilor şi de aceea,
sa suprimat.

Cu totul de altă natură sunt disposițiunile relative la,
tovărășia pe producte. Ele au de scop de a reglementa,
un contract foarte obicinuit in ţara noastră, Şi care “a
rămas pănă acum nebăgat in seamă de legiuitor de şi
este folositor din intreitul punct, de vedere politie „ social
ȘI economic, :
„Societăţile: moderne ; sunt in adevăr fraămăntate de
lupta .ce se incinge, tot mai aprigă,

intre clase și care

amenință, peste tot ordinea stabilită.
„De şi mai puţin de căt ori-care altă, parte a Europei,
la noi se 'simte intre clasele producătoare oare- care antagonism, pe care reaua credință poate să-I exploateze
cu. inlesnire.
“Legăturile de- proteoţiun, de o parte, de asculta: e, de
alta sau rupt din causa, preocupărei egoiste de a-și vedea, fie-care de binele său Şi direcţiunea, claselor munci-

—
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toare scapă, din măna. proprietarilor, pentru -a, rece in
măna, unor oameni nepregătiţi.
-"Tovărășia: pe: producte: este menită să;- sestabilească
vechile legături intru căt erau folositoare și drepte. Ea
leagă, prin legături strănse de interes pe proprietari şi
pe muncitori, imbina, interesele lor, puind binele panticu-

lar al fie-căruia, in binele comun al am&nduror părţilor.
Nu mai puțin importantă, este această instituţiune din
punctul de vedere social. Ea, obligă in adevăr pe proprie-

tari să se ocupe de ogorul ţăranului,

de vitele lui, de

sămănţa, lui, de producţiunea, lui.

Proprietarii sunt transformați in atăţi funcţionari publici, cari să lucreze pentru prosperitatea țărănimei, cu
atăt mai mare răvnă, cu căt sunt plătiţi, pentru aceasta,

cu propria lor prosperitate.
In sfărșit din punctul de vedere economic, acesta, este
singurul mijloc de a avea in țară o producţiune din ce in

ce mai bună şi a nu seca bogăţia pămăntului. Acum în
adevăr, producțiunea proprietarilor și arendașilor este
de calitate destul de bună; producţiunea, ţărănească,

insă, este așa, de proastă in căt strică şi numele bun ce
ar putea, să aibă cerealele celor dăntăiu.
Această interioritate va dispărea, indată, ce se va introduce tovărăşia, pe produote. Cerealele muncitorilor vor

fi una, cu ale proprietarilor și vor fi toaţe de bună, calitate, căci proprietarul dă. săm&nța.

Afară, de aceasta, exploatarea, ce se face astă-zi in cea,
mai mare parte a ţării, seacă puterile productive ule
pămăntului. Exploatăm fără, prevedere și oare-cum fără,
milă. Stoarcem pămăntul,

pare

că

am vrea să băgăm

intrun an, in pungă, toată avuţia ce coprinde.
Tovărăşia, pe producte va, contribui ca să așeze socie-

—

tatea romănească.
țească

intrun

Nimeni
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nu va putea să se imbogă-

an, nici să sărăcească intrun an Și, tre-

buind să se găndească mai departe, va, căuta,
să, pregătească pământul așa, ca să-i producă tot-d
'a-ună.

GR. 6. PEUCESCU, Ministrul. domenielor.

Văzănd că. D-nu Carp depune proectul de lege primitiv al D-sale, m'am crezut dator să depun: şi eu proectul elaborat de mine şi la, expunerea din 1389 am
adăogat ce urmează, :
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* Toţi aceia cari au studiat sta
starea populaţiunilor noastre

rarale, din deosebite părţi ale ţărei, atăt din

puntul

nătăţire.
Nu e vorba, fără, indoială, de â ne amesteca,

i
in mod

de vedere economie, căt Şi din punctul de vedere şocial, au rămas convinşi că legiuitorul, in amândouă privințele are datorii mari de indeplinit, şi. faptele petrecuţe supt ochii nostri dovedesc că momentul este venit
pentru a săvărși sau măcar pentru a incerca o imbu-

silnic, in reiaţiunile dintre proprietar și muncitor;
asemenea,

amestec,, contrar și

moravurilor

un

și legilor

noastre, -ar fi respins -de toţi.
Dar trebue mai ăntăiu să aiătăm lămurit rebulele
„fie-cărui fel de contract, așa in căt fie-care să
vadă,
limpede ceea, ce: dă, şi ceea, ce ia.
Şi pe urmă să nu mai prelungim in silă o , stare de
lucruri păgubitoare ȘI pentru proprietari Și pentru muncitori și pentru prosperitatea, generală a țări; ci
mai
vărtos să călăuzim societatea, romănească, către un
soiu
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de tocmeli care să concilieze imbunătățirea

economică

a am&ndoror factorilor producţiunei agricole, cu prosperitatea, publică și cu interesele superioare ale ordinei
sociale.
Intr adevăr sa introdusin 1866 in legislaţiunea, noastră,
o idee foarte nedreaptă, contrarie echităţii și contrarie
dreptului comun: executarea, tocmelelor agricole de că.
tre administraţie.
|
Este. un, articol, care. la prima vedere nu zice nimic, Și
care zice mult pentru cine știe să-l facă să vorbească.
Ascultaji ce blând este: „Primarul va chema, pe cultivator la muncea, pentru care sa tocmit.“
Această, disposiţie nu zice nimic pentu omul pacinic
și drept. Pentru acela, insă, care. știe, cum „se fac trehuzile, aceasta insemnează, că obligațiunile de a munci să
se execute manu militari, cu mâna. armată.
Această, măsură, a, putut, să, fie necesară atunci, cănd
sa introdus, dar astăzi nu mai are nici un cuvânt de a
fi, ea esteexorbitantă și barbară din punctul de vedere al
dreptului, şi dezastroasă, din punctul de vedere economic.
Şi in adevăr, de mult, din vremea, Romanilor principiile dreptului nu mai admit. ca un om. să. fie
silit
a face, numai admit să se exercite constrăngere
a“supra, persoanei. Şi, de cănd sunt legi in lume, nici
o
dată, nu sa admis ca, dintre obligaţiunile: ce resultă, din
același contract, numai unele să fie executate; iar » celealte nu.
|
Cănd țăranul nuși execută obligaţiiunea, de a munci,
după, legea, votată, de Senat, primarul "| execută
manu
„Militari. Dar cănd proprietarul nu și execută obligaţi
unile lui, de a-i da pămănt de muncă, or de pășune,
la,
cine să. alerge muncitorul ? Şi, de şi legea. prevedea
ca,

-
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primarul să execute și unele din obligaţiile proprietarului
câtre muncitor, această parte a, legei 'este literă moartă,

căci primarul, a, tot puternic față de ţăran, nu indrăsnește să, execute pe proprietar. Și, fiind că ceea, ce silește pe una din părţi să-și” indeplinească. obligaţiunea,
este tocmai trebainţa ce simte ca cea, altă, parte să-și
indeplinească, pe a sa, proprietarul, avănd puterea, de â

sili pe muncitor să-și îndeplinească, obligaţiunile luate
către dânsul, fără, să justifice că și-a indeplinit, el ăntăiu,
obligațiunile către muncitor, resultatul va,fi că muncitorul și va indeplini obligâţiunile pe cănd proprietarul, nu.
lacă la ce se reduce in ultima; analisă principiul silei
introdus in legea, tocmelilor agricole,
Din punctul de vedere economic executarea, silită; este
vătămătoare. Şi in adevăr toemelile agricole nu sunt de

căt contractul de locaţiune aplicat la, relaţiunile: dintre
proprietarul pămăntuluiși muncitorul manual.

Ei bine, contractul de locaţiune presintă, două tipuri :
or ei pămănt cu arendă și-l cultivi tu, or inchiriezi munca,
ta altuia, ca să cultive el, arendarea. pămăntului și locaţiunea. munci. Din aceste douătipuri cel mai favorabil
pentru sătean este fără indoială arendarea, pământului :
arendarea, păm&ntului facepe muncitor arendaş gospodar, de oare-ce inchirierea, muncii "| face uvrier, proletar.
Și pentru proprietar tot arendarea, pămăntului este
mai favorabilă, pentru că munca, cu oameni plătiţi cere
capital mare și-l dă victima usurarilor.
Și pentru prosperitatea. țării tot arendarea, este mai

favorabilă, pentru că imbogăţește pe țărani și, acolo unde
sunt ţărani bogaţi, pămăntul are valoare mai inare.
Ei bine, dreptul de a executa pe țăran

vorizează, tocmai

tipul care-l

la muncă.

aruncă pe muncitor

fa-

in

—
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proletariat și pe proprietar în măna. usurei
Și, cu căt favorizează tipul cel rău, cu atăt gonește din depri
nderi
tipul care va face pe muncitor gospodar, și
care dă va.loare pămăntului.
Și acesta este foarte lesne de inţeles:
Cănd arendezi pămănt, n'ai trebuință de nici
o silă.
Ţi-ai luat; banii puţin ţi pasă cănd '$i va face
muncitorul munca, lui.
Cănd ai trebuință de executare silită, de prima
r, de
sub-prefect etc.? Cănd te-ai tocmit cu oameni să.
vie să
muncească la tine și cănd nu vor să vie.
In această formă, de. locaţiune, in inchiriere
a, muncii,

ȘI incă, in cea, mai rea, formă, in inchirierea

muncii

cu iarna, ai. nevoe de executare. administra
tivă,

de

- Dar toemai acest tip de contract nu merită să
fe iiiD-

curagiat, necum. menținut cu sila,

|

Și cănd nu va mai fisila, atunci proprietarul va, căuta
,
un tip de contract in care să-l tragă ȘI pe ţăran
inima,
Să muncească,
Și fiind că, dintre toate tocmelile ce se obicinuesc in

țară, cel mai ademenitot pentru muncitor este
tovărăşia,
pe: producte, vor căuta, să, introducă, tovărăşia,
pe pro-

ducte. Aceasta, este soluţiunea, cea bună.
Tovărășia pe producte constitue părghia cea mai
puternică pentru ridicarea, economică, şi a proprietarilor şi mai ales a sătenilor, și in acela
şi
timp cel mai puternic instrument de producți
une

şi cel mai bun mijloc de infrățire.

Este datoria, noastră să, căutăm a, introduce peste tot
acest fel de contract, care dă atăt de bune rezultate,
in
-părţile unde se practică.
Această, datorie ne-o indeplinim depuind proectul de
față,

—
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Or căt de favorabilă, este tovă
rășia, pe producte, părerea, noastră nu este cu toate
astea ca, ea să fie impusă,
Intro ţară mare agricolă nu
e cu putinţă, să se
schimbe de azi pe măne deprin
deri vechi, izvorănd din
moravuri și căte o dată din legi
slaţiuni deosebite.
Nici nu trebue legiuitorul să, imp
iedice diversitatea,
combinaţiunilor pe care intelige
nța, și interesul cultiva.
torilor le poate născuci pentru
folosul lor. Şi e sigur că,
libertatea, este cel mai puternic
factor al bogăției.
De aceea, proiectul de lege ce pre
sintăm, pe lăngă tovărășia, pe producte, prevede şi
cele-alte două forme de
toe

meli agricole, arendarea

muncii, și le deosibește

esențiale ale fie-căruia,

cu

pămăntului
ingrijire

şi inchirierea

și arată

regulele

Acestea, sunt; principiile depuse in aces
t proect de lege.
EI are de scop de a arăta cum cere
dreptatea să fie
făcute și executate tocmelile agri
cole, şi să oprească,
unele clause cari dau loc la, abusuri,
Scoate din legea existentă, un prin
cipiu nedrept, care

stabilește neegalitatea, intre cei duoi fact
ori ai produc-

țiunii agricole, principiu care a putut
aduce oare-care foloase in momentul cănd s'a, introdus,
dar care acum nu

poate fi de căt vătămătoare economicește
, și primejdios
din punctul de vedere social.

ȘI, introducând dreptatea, în relaţiunile dint
re pro-

prietar și muncitor, indrumează, prin acea
sta, chiar, so-

cietatea, către acele tipuri de invoeli care sing
ure ne pot
da, prosperitatea, și infrăţirea,
Da
IN

GR. G. PEUCESCU.

„_ PROIECITDE LEGE
DESPRE

TOCMELI

AGRICOL E

“CAPITOLUL |
Despre toemeli agricole în generali
SEOTIUNEA |
„Disposiţiuni generale

art 1. 'Pocrnelile agricole sunt invoeli intre proprietar
sau arendaș cu muncitorul manual al pămăntului, in
„vederea. unei producţiuni agricole.
Art. 2. Toemelile agricole sunt de trei feluri :

a) Arendare de pămănt;.
b) Inchiriere de muncă.;
c) Tovărășie pe producte.
Art. 3. Arendarea de pământ se poate face pe 5 ani
cel mult..
Inchirierea, de muncă, cel mult pe un an.
Tovărăşia, pe producte pe timp ori căt de lung.

Art. 4.-Nici o tocmeală, agricolă nu se poate incheia,
de căt pentru anii ce urmează imediat.
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Ari. 5.. Cultivatorul este. in drept a pășuna , locul ce
i sa invoit, dupe ridicarea bucatelor, pănă la. noua, arătură.
Art. 6. Clausele penale și acelea de solidaritate sunt

oprite.

-

“76: 7. Anul agricol iincepe la, 1. Mantie,
Art. 8. Arendarea,. pământului şi! inchirierea, muncei
sunt guvernate prin regulele stabilite de legiuitor pentru
„contractul. de locaţiune, afară de modificările coprin
se .

in legea, de faţă,
Tovărășia pe

producte

este - guvernată numai prin

disposiţiunile legei de faţă. :

SECŢIUNEA U
Despre forma contractului

Art. 9. Inserisul constatănd invoelile agricole, se va,
adeveri contorm regulelor stabilite de legea pentru au-

tentificarea actelor,

Ari. 10. Judecătoria comunală, este in drept a legalisa tocmelila agricole și cănd valoarea, obligaţiunil
or
reciproce trece peste: competința acelei instanţe (300
lei).
Martorii nu sunt, necesari de căt atunci cănd nu
se
găsesc intre muncitori cari contractă, cel puțin duoi
cu
cunoștință, de carte..
Art. 11. Inscrisurile pentru tocmelile agricole legalisate, se vor:trece intrun registru special, numerotat
ȘI
sigilat de judecătorie.
Ari. 12. Registrul tocmelilor agricole 'se va, inchei
a,
pe fie-care an la 15 Aprilie de către consiliul comun
al.
Ari. 13. In iipsa unui contract, alcătuit in formel
e
„arătate mai sus, de căte ori un cultivator va
munci pe
o proprietate străină, fără, opunerea, propriecarul
ui, se

—
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supune prin aceasta chiar la toate obligaţiun
ile la care
sau supus prin invoeli scrise sau verbale
cei-alţi consă-

teni și are aceleaşi drepturi.

Opunerea proprietarului se va constata prin
cererea,
scrisă a proprietarului adresată primarului
.
Art. 14. Acela care va, munci pe proprietat
e străină,
in contra voinţei stăpănului, va perde recolta,
; proprieta.rul pământului va fi in dreptsă o ia, după
ce insă va,

plăti muncitorului munca, Și s&mă&nţa,

Art. 15. Persoana, insărcinată de a administra
, o exploataţiune agricolă, este considerată, chiar
dacă n'ar
avea procură formală, ca avănd putere depli
nă pentru
a contracta sau a, se opune.

SBOȚIUNEA III
Despre

execuțiune

Ari. 16. Contractele de tocmeli agricole
se vor. executa, dupe r&ndul transcrierei lor in registru.
Proprietarul este dator.a, indestula, de păm&
nt, conform. invoelei, mai ăntăiu pe acei a căror
invoială, a, fost,
transerisă mai inainte, și numai după ce
va, indestula,

pe toți aceia, către cari sa, obligat prin invoeli
transcrise,
va putea da, la alţii.
|
Ari. 17.. Muncitorul este dator să. săvărșească,
mai

ănt&iu munca, la, care sa, obligat prin inscr
isul care a
fost transcris mai inainte in registru, şi
numai după ce
va isprăvi munca, la care sa obligat prin
invoeli tran-

scrise, va, putea. munci și la alţii.

Se

Art. 18. In cas de neindeplinirea, obligaţiun
ilor con-

tractate .printrun contract de toemeli agricole,
partea,

care voește executarea, va, vesti,

pe

partea, nesupusă,

—

să și execute
mărie.
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obligaţiiunea.

Vestirea, se face prin Pri-

Ari. 19. Dacă partea, nici in urma; vestirei nuși va, |
executa, obligațiunea, primarul, insoţit de doui martori

cu știință de carte și față, cu părţile, sau după ce le va,
fi chemat, va incheia procesul-verbal, constatănd neindeplinirea obligaţiunei și causa neindeplinirei.
Acest proces-verbal se va incheia in cele 24 ore de la,

cerere, fără a, se ţine in seamă sărbătorile.
Art. 20. Primarul va prețui prin același proces-verbal
paguba, incercată. Martorii vor servi de preţuitori.
Preţuirea, nu va, putea, nici intrun cas să, coprinză, de

cât paguba resultănd d'a dreptul din neindeplinirea, o-

bligațiunei, adică, sumă pe care trebue să, o plătească,
proprietarul pentru a-și procura indeplinirea obligaţiunei .
de către altă, persoană.
Ari. 21. Copie de ne acest proces-verbal se va. da
părței indreptăţite.
EI face probă, in justiţie pănă la, proba, contrarie.

Art. 22. Partea, indreptăţită va, putea săși urmă-

rească

despăgubirea.

inaintea, instanţelor competinte.

Art. 20 din legea, judecătorielor comunale de ocoale se
s
abrogă.
Art. 28. Dacă causa pentru care muncitorul nu și va
fi executat obligaţiunea suntimprejurări: întâmplătoare,
nu va fi dator DiCi O despăgubire,
SECŢIUNEA IV
Despre

Art. 24. Proprietarii
socoti pe

socoteli

sau

arendaşii

șunt datori a,

muncitori pe fie-care an cel mai tărziu pănă,
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la 1 Martie, sfărșitul anului agricol, şi a da
fie-căruia,
chitanţe tipărite dintrun registru cu matcă, în
care

se va arcta r&mășițele sau lichidarea...

„Art. 25.
urma, unei
„procede la,
dacă, nu se
va face; și

In cas: contrariu, judecătoria, comunală, în
interpelaţiunei făcute conform art. 18, va,
socoteala, in fața părţilor, sau ȘI in lipsă,
„va, presinta, veri-una dupe vestirea ce i se
va, încheia, proces-verbal constatăna lichi-

darea sau rămășițele.

Ari. 26. Proprietarul

nu va putea

pune în soco-

“teala muncitorului, pentru munca, săvărșită, -alte
sume
de cât; pe acelea ce și acesta, i-ar datori pentru
împru-

muturi făcute cu scop de a, 'şi cumpăra, vite sau instru
-

mente

de muncă, hrană ȘI nutreţ.

Aa

Ari. 27. In cas de neplata, rămășițelor respectiv
da-

torite, părţile se vor adresa, la, instanțele competinte.
Art. 28. Pretenţiile resultănă din tocmaeli agricole, se

prescriu prin doui ani de la epoca când trebuiau.
răfuite.

CAPITOLUL N
Despre arendarea

pământului

Art. 29. Arendarea, se face, ori pe bani, ori
pe muncă,

sau și pe bani şi pe muncă.
Arendarea pe

|

|

parte din producte ia numele de tovă-

zășie pe producte și se guvernează, de regulele

edictate

în cap. IV.
E
:
Ari. 30. Ori-ce inscris de arendare va, arăta
lămurit
intinderea pămăntului ce se arendează
și, pe căt se

poate, posiţia, locului, precum și suma, prețu
lui sau felul muncei și cantitatea, ei, sau timpul
căt va trebui

să muncească. Se poate asemenea, stipu
la că, pentru
atăt pămănt inchiriat, să, se săvărșească
atăta muncă.

—
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Ari. 31. Cănd se arendează pămănt pentru pășune,
prețul

arendei se poate

tăndu-se

stipula pe cap'de

vită, ară-

insă tot-d'a-una, măcar aproximativ intinde- |

rea pămăntului

destinat pentru păşiune.

Art. 82. Dacă nu sa arătat intinderea pămăntului
arendat pentru. muncă sau pentru pășune, proprietarul este dator să dea atăt pământ de muncă, căt
represintă munca la, care sa, obligat muncitorul, după
invoelile existente în localitate, şi atăt pămă&nt de

pășune căt se obicinuește în localitate.
Art.

38.

Este

nulă

invoiala

ca. toată datoria din pă-

şune să se facă în muncă.

Ari. 34. Nu se plătește nici un erbărit pentru vi-tele mari născute in cursul anului agricol ;.pentru mie
se plătește jumătate plata invoită. pentru oi.
Art. 85. Nu se poate cere nici o plată, pentru pă-

șunatul vitelor in vatra satului.
De aceea, vetrele satelor, de nu sant îngrădite, se
vor mărgini cu șanț, tras de proprietarul mărginaș,
Nefiind

şanţ, pășunatul

vitelor,

în marginea

satu-

ivi, nu dă, loc nici la plata de erbărit, nici lu globire.
Ari. 86. In cas de arendare pe muncă, muncitorul
esțe dator să săvărșească fie-care fel de muncă mai
ăntăi

la proprietar,

Și pe uimă

pe pământul

arendat.

Asemenea, proprietarul, după fie-care fel de muncă,
este dator să lase muncitorului timpul necâsar ca să
săv&rşească munca aceea, și pe pămăntul arendat.

Art. 37. Muncitorul nu poate să 'și ridice recolta,
de pe pământul arendat, de căt după ce va plăti prețul arenzii pe acel an, sau după ce va; fi îndeplinit
in natură, ori. va fi plătit în bani munca; din acel an,
care trebuia să, preceadă, recoltarea.
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Proprietarul nu are drept, insă
să, rețină recolta,
pentru altă datorie de căt prețul
arenzii din acel an,
sau. îndeplinirea muncei precedente
din acel an, ori
plata, ei in bani.
Art. 88. Dacă va perde toată. reco
lta unui an, sau
măcar jumătate dintr'&nsa, după
pămăntul arendat,
muncitorul are drept la un scăzăm
ânt proporțional
din preţ.
|
|
Ori-ce stipulaţiune contrarie este nulă,
CAPITOLUL

“Inchirierea

III

muncei
4

Art. 39. Sunt trei feluri de inchirieri
de muncă :

4) Obligaţiunea de a face-o lucrare
determinată ;
b) Obligaţiunea de a servi un timp
mărginit;

c) Obligaţiunea de a transporta.

|

Regulele privitoare la obligațiunea,
de a munci
timp mărginit sunt stabilite prin legea
, servitorilor.
SECȚIUNEA
Disposiţiuni comune

un

|

Ia. toate închirierile de muncă,

Art. 40. La, nici un fel de muncă, nu
șe vor primi :
1) Copii mai mici de 12 ani;
2) Femei cari lăptează, prunci mai tiner
i de trei luni.

Ari. 41. Ziua de

lucru se socotește de la răsăritul

pănă la apusul soarelui Ea, este numai de
10 ore pentru
copii de la 15 pănă la 12 ani. Ea copr
inde două repause de căte o oră la prănz și la amia
di.
Ari. 42. Dacă 'invoiala este ca, muncitor
ii să, fie
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hrăniţi de proprietar, hrana trebue să,
fie de aceeași
calitate și cantitate ca aceea a muncitor
ilor de con-

dițiune mijlocie din localitate.

SECTIUNEA

Pentru

obligațiunea.

de a face

II

o lucrare

determinată

Ari. 43. Proprietarul care intrebuințează,
pe mun-

citor la, o lucrare primejdioasă, este dator
să, ia mă

surile cuvenite pentru aji apăra, sănătatea.

|

Art. 44. Muncitorul este dator să, ince
apă lucrarea,
la care sa obligat indată ce va, fi vesti
t de proprietar
Şi să urmeze pănă o va, termina.
|
Art. 45. Proprietarul care, cu sciință,
va, inchiria,
munca, sai serviciile unei persoane a cărei
muncă

sau servicii sunt inchiriare prin contract legal
isat, şi

transcris in'regulă. este solidar răspundător
de paguba,
causată.
Art. 46. Proprietarul este dator să, plătească,
muncitorului salariul invoit, la, timpul hotărăt,
sub pe
deapsă de a plăti, ca, despăgubire, indoit preţu
l dilelor
de intărdiere pănă, la plată.
Art. 47. Refusul plăţei se constată prin
proces- verbal incheiat de primar conform art. 18..
Ari. 48. Este nulă de drept
ori-ce invoială de
muncă, care sar stipula pentru bani -datoriţi din
cărciumi și din alte daraveri, de căt, dia toemeli agric
ole,
şaii ca dobăndă la o sumă, imprumutată,.
.
Ari. 49. Toomelile de muncă nu pot fi indeplinit
e
de căt in localitatea, pentru care şa contractat,
saă,

dacă muncitorii, sunt domiciliaţi in altă comună, şi
in teritoriul comunei in care sunt domiciliaţi.
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SECŢIUNEA ÎI *
“Despre obligaţiunea

de'a transporta

Ari. 50. Cărăuşul este dator de a ingriji manfa, ce
i sa încredințat și răsdundător de pagubele prove-

“nind din vina, lui.
Art. 51. Cei ce cară producte ai dreptul de a fi
descărcaţi dupe 6 ore de la, sosirea in gară, sai
dupe 24. ore de la, sosirea, în obor sati in schele.
In cas contrarii, proprietarul productelor este dator
să, le plătească timpul perdut dupe prețul din localitate.
Ari. 52. indată dupe descărcare, cel ce a primit

marfa, este dator a libera fie plata, fie chitanța,

dupe

cum sa învoit.

Art. 53. Dacă în locul de descărcare nu există agent
judecătoresc, neîndeplinirea, veri-uneia, din obligaţiunile

de mai susse va constata,de autoritatea comunală, locală prin încheiare de proces-verbal.
"Acest proces-verbal face probă, în justiţie pănă la
proba contrarie, .
CAPITOLUL

IV

Despre tovărăşia, pe producte

" SECȚIUNEA |.
î

|

Disposiţiuni

generale

Art: 54. Tovărăşia, pe producte este o învoială prin
care proprietarul se obligăa, da ciiltivatorului o întindere de pământ 'oare-care, pe care cultivatorul se
obligă să o muncească, și amănduoi'să impartă, pro-

dusul in proporțiunea, cevor fixa, liber intre dânşii.
In lipsă de stipulaţiuni in această
tarul ia, din trei una,

privinţă,

proprie-
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Ari. 58. Este tovărășie pe producte și in casul in care
proprietarul dă cultivatorului o liveda pe care acesta, să,
o cosească, şi să imparţă fânul in proporțiuni determinate prin contract, :
Art. 56. Ori-ce altă indatorire și-ar” lua; căltivatorul
pentru pămăntul. de muncă or livezi de căt -aceeă de a,
da: din produse, partea, hotărătă prin contract, este re-putată nescrisă și nu mai cons ttue tovărăşia pe pro-

ducte.

|

|

Art. 57. Totuşi părţile pat să, se invoiască :
&) Pentru pregătirea, pămentului ce face obiectul contractului ;
b). Pentru pășunăâtul vitelor.
Ari. 58. Muncitorul carea contractat O tovărăgie pe

producte, nu se mai poate obliga, prin nici un alt contract
agricol pănă ce nu va termina

in tovărășie.
-_Yea

munca

pământului pus

Contractele ce ar face in urmă nu vor a

nici o putere.

SECȚIUNEA II
„Despre

obliga fiule proprietarului

Art. 59. Proprietarul măsoară; pe. fie- -care an intinderea, pământului invoit.
„ Această, intindere poate fi la un loc sau in ducă, ori
mai multe locuri, dupe felul semănăturilor.
Art. 60. Proprietarul ate Gireoţiunea lucrărilor agricole.
a
EI hotăraşte felul sernăniăturilor.
EI statorniceşte intinderea semănăturilor de pi rimă
vază şi de toamnă.
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EI determină epoca, cănd trebue să inceapă fie-ca
re
muncă, agricolă, și arată; cum trebue făcută.
Art. 61. Proprietar ul este dator să dea, toată, sămân
ța,
necesară. pentru semănatul pămentului, pe care are dreptul a o prelua. la, arie fără nici o adăugire.

Art. 62. Proprietarul este dator să procure maşin
e
pentru treeraţul bucatelor produse pe pământul pus
in

tovărăşie.

|

Pentru aceasta, el este dator să hotărască locul de
arie, indată, dupe inceperea, secerișului.
Cultivaţorul va, plăti treerișul obicinuit in localitate

pentru partea, lui din producte.

Art. 63. Proprietarul este dator să, dijmuiască indată,
ce se va, găti de cules fie-care lan sau tarla.
Art. 64. Proprietarul este dator a asigura grăul comun și rapița comună, contra grindinei, avănd drept, a,
cere de la, săteni partea, de premii cuvenită, pentru partea lor de producte.
SECȚIUNEA
Obligaţiunile

JI

cultivatorului

Art. 65. Cultivatoral este dator a munci cu vitele și
instrumentele lui pămăntul ce i sa dat de „proprietar
spre cultură.
„ Drept aceea, trebue să, aibă vitele bine ingrijite Și uneltele perfecţionate.
„Art. 66. Părţile se pot invoi ca. proprietarul “să. dea,
ori vitele, ori instrumentele trebuincioase pentru muncă,
sau și vitele și instrumentele.
Art. 67. Cultivatorul este obligat a urma, direcţiunea
ce i se va da, de proprietar. in interesul comun.

—
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Cultivatorul este dator:să iasă la muncă in dată ce:
va, fi vestit şi să muncească, in modul arătat prin

tract,

E

con-

n

EI este dator să care grăul sau secara, orzul, ovăzul,
rapițala, locul destinat de proprietar pentru aria, comună şi săl treere - impreună: cu cei- alți cu mașina
proprietarului și munca, lor.

Art. 68. Partea, proprietarului din oroduoteletreorătă;
este dator cultivatorul să, o care la magazia proprietarului.
Art. 69. Porumbul cules este dator cultivatorul să "1
desparţă, in trei părţi: por umb copt bine, porumb verde,
şi porumb de mijloc.
El este dator să care partea, de porumb cuvenită proprietarului la, pătulele pr oprietăţei.:
ă

SECȚIUNEA.

1V.

Sfârșitul contractului de tovărășie pe producte

|

Art. 70. Contractul de tovărășie pe product se sfărșeşte prin termenul invoit și prin moartea cultivatorului, Art. 71. Marină cultivatorul în mijlocul unui an agricol, moștenitorii lui vor indeplini luerările ce sunt de
făcut pănă, la finele anului. lar de. nu, proprietarul in-

grijește de terminarea acelor lucrări, remăind . să și ia,.
cheltuiala, făcută din vănzarea, productelor.
E
Ari, 72. Proprietarul are privilegiu. asupra, - productetelor, dupe pămăntul.pus in tovărășie și cuyenite.; culţi_vatorului, pentru toate sumele ce va avea să ia de. la:
cultivator, in puțerea contractului. de tovărășie.
El nu-va putea insă să pue in v&nzare. de căt aceea.
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ce va, prisosi peste trebuinţele hranei cultivator alui șia.
vitelor lui pe timp de trei luni.
e
Art. 73. In cas de neindeplinire a vre-unei obligaţiuni
de către veri-care . din „părţile contractante, primarul,
după. cererea, părței. interesate, va. procede conform -art.
18, 19 și 20. El va autorisa, tot.de o dată pe cea-altă.
parte să săvărșească, lucrarea, in -socoteala, părței indărătnice, dupe preţurile ce se platese iin momentul acelei
munci. :
DE
a
e
Da
Partea indreptăţită va putea, :să execute imediat acea;
lucrare şi să, urmărească prin justiţie. despăgubirea, sa. |
_Art. 74. In cas de abatere gravă sau rea voință, constatată, se va putea cere la judecătoria, comunală resiliarea, contrăctului de tovărăşie.

|

:

In acest; cas judecăţoria, va procede la. facerea socotelilor dintre părţi de o dată. cu pronunţarea, resilierei.
Sentința este supusă apelului la, judecătorul de ocol.
Art. 75. Proprietarul 'care va, goni pe muncitor, pre- !
cum și muncitorul care va, fugi, fără indeplinirea, formelor și afară din casurile prescrise mai sus, vor fi condamnaţi la, o- amendă care nu va;.trece peste două sute
lei, fără, prejudițiul daunelor interese.
Disposiţiuni generale

“Art. 76. Legile anterioare asupra, tocmelilor agricole
sunt și remăn abrogate; asemenea sunt abrogate ori-ce
alte disposițiuni contrarii legei de faţă.
Art. 77.:Un regulament, dat in forma, regulamentelor
de administraţiune. publică, va lămuri principiile depuse
in această, lege.
|

Gr. G. Peucescu, Al, Păcleanu, G.c. Burcă, Const. A Golescu,
7. H. Popp,:.Dem. Buteulescă, I. Comăneana, M. Balș, Z. Medigre
-
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G. Neceanu, Anghel I. Ulubeanu, G. I. Vlădescu, Dem. Orbescu,
e
Spirach
Macri,
Victor
Saditu,
7.
,
Popescu
C.
gulici, 7. Tutov, N.
scu, I. Tănase
Demetre
Mirea
Roșiori,
Bădescu
Dem.
cu,
Profires
D.
Ciuflea, V. VlăDimitriu, A. D. Mavrodineanu, G. Apostoleanu, I.
zin, K. St.
Cantacu
A.
u,
Epurean
K.
M.
1.
nu,
doianu, G. Rosnova
V. Sculy Logothetides, N.
Cezianu, St. Beloiu, 1. Christodorescu,

Burchi.

|

DISCURS
PRONUNȚAT

DE D-NU

GR. G. PEUCESCU
IN SEDINȚA DE LA 8 MAIU
Cu

1893

ocasiunea discuțiunei generale asupra proiectelor de lege de
Tocmeli agricole, unul depus de guvern, și altul venit din
iniţiativă, parlamentară.

Domnilor deputați,
Imi propun să vă dovedesc că starea actuală a, legislaţiunei noastre, in materie de tocmeli agricole, este rea:
este nedreaptă, din punctul de vedere juridic și asupritoare, din punctul de vedere economic: ea sărăcesce, atăt,
pe proprietar căt şi pe ţăran; şi, din punctul de vedere
social, ea seamănă ura, neinţelegerile, dușmănia intre pro-

nrietari și muncitorii de părnănt. 'Mi propun să vă dodesc că, proiectul da lege, care se aduce in discuţiune

adi, daca, indreptează, in parte căte-va amănunte; dar in
“sere face și mai rea, de căt este astă-di, acestă stare
„3 lucruri ; și că din contra, proiectul de lege, pe care
am avut onoare săl propunem vre-o 34 membri din

sinul rajorităţei, acest proiect aduce o reformă opor-

—

210—

tună, neapărat trebuincioasă pentru imbunătăţirea, stărei
agricultorilor și pentru prosperitatea, și liniștea Statului.
Şi, după ce voiu dovedi toate acestea, vă voiu propune să respingeţi proiectul de lege al guvernului și să
primiți pe acela, pe care am avut onoare săl propunem
noi, proiectul venit din inițiativa Parlamentului.
Dar, D-lor, mai "nainte de a, intra in aceste desbateri,
aș dori, incă, de la inceput, să inlătur o prevenţiune care

sa ridicat contra proiectului nostru de lege, să, răspund

la, o acusaţiune ce ni sa făcut, noă, subseriitorilor acelui
proiect de lege, in ceea ce privesce procedarea ce am
urmat.
|
Ni sa dis: chiardacă proiectul Vostru ar fi bun, acest
proiect, trebue să fie respins, pentru că aţi procedat rău,
pentru că aţi presintat acest proiect ca, o armă de duşmănie in contra guvernului, ca un instrument de dis-

cordie in sinul majorităţei.

|

D-lor, acei cari vorbesc ast-fel nu cunosc faptele
petrecute.
Iată, ce s'a, petrecut in această privință.
De multă vreme, mai mulți membri insemnaţi din partidul conservator au ideile, cari sunt depuse in proiectul,
pe care am avut onoarea săl presentăm noi. Aceste idei

au fost de mult; răspăndite de mulţi dintre noi. Eu, intre
alţii, incă inainte de venirea la, puterea guvernului conservator, căutam să vorbesc, și din țara romănească și
din Moidova, cu toţi oamenii,
luşiri asupra, stării țăranilor
studiez toate cestiunile ce se
agricole şi să lămuresc ideile,
proiect, de lege.

cari puteau să'mi dea desdin toate părţile ţări, să
referă la starea, tocmelilor
cari sunt depuse in acest

Şi am martori, intre alţii, pe D. Sturdza, Scheianu,
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cu, care am discutat in lung și in lat mai toate ideile pe cari vi le supun
partidului

conservator,

adi. După
incă, din

venirea; la putere a
cele

dintăiu

ședințe,

vă aduceți aminte că sa tratat cestiunea, de a se sci
care a, fost causa, răscoalei, mișcări țărănesci din 1888,

și, în acâstă, discuțiune, vorbind in numele majorităţei,
vorbind in aplausele majorităţei conservatoare, am
enunțat, am făcut să se intrevadă ideea care consti-

tue acest proiect de lege.
Şi mai tărziu, cănd
anchetă,

o cercetare

-

D. Theodor
in toată ţara,

Rosetti a făcut
am

o

venit din noă,

in această anchetă, cu ideile noastre. D. Rosetti a
insărcinat pe prefecţi să chieme pe agricultorii cei
mai cunoscători şi să-i intrebe asupra proiectului de
lege publicat de D-sa in apelul către ţară.
Atunci m'am dus intradins la Turnu-Măgurele și, în
mijlocul alegătorilor şi armirilor mei politici, in mijlocul
celor mai buni conservatori și celor mai buni agricultori,

am propus ideea, care o susțin și azi, și, după desbateri serioase, in timp de dau ședințe, părerea mea
a fost primită de toți. Nu sciu cine a redactat și cum
sa redactat

procesul-verbal

al acelor desbateri;,

sunt sigur că, in dosarul ministerului,

sească, dovadă

dar

trebue să se gă-

că agricultorii din Teleorman

cred că

e bine să se desființeze executarea administrativă, şi
să se indrumeze ţara către un timp de tocmeli agricole

mai folositoare

și intereselor.

ţăranilor și intereselor

proprietarilor.
|
Mai tărdiu, indată ce prinţul Ştirbeiu a venit
cu proiectul acesta, pe care "l-a adus şi D. Carp
noi, căți-va conservatori, am propus proiectul
pe care, cu puține modificări, 11 propunem și

in 1889
astă-di,
nostru,
astă-zi.
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Aceste proiecte amăndous, cel propus de prințul
Ştirbeiu și cel propus de noi, au fost trimise la, secțiuni, și amăEndouă au fost luate in considerare și
trimise la, delegaţi ca să le studieze pe ame&ndouă, să,

le concilieze și să, le combine
ŞI, intre delegaţi aleși de secţii, 'mi aduc aminte
că erau căţi-va, cari se găsesc și astă-zi in mijlocul

nostru. Dacă nu mă inșel, era, și amicul meu, D. Constantin Cezianu. Dar de sigur era repausatul Kogălniceanu și era, venerabilul nostru președinte al con
siliului.
Acești delegaţi au primit misiunea, din partea secţiunilor, ca să concilieze amă&ndouă aceste proiecte și
să infățișeze un proiect care să coprindă, disposiţiile

bune, dintrunul și din cel-alt.
Impregiurările politice, schimbările de guvern, ce au
urmat, nau permis ca să se dea urmare acestei. idei.
„Am avut totuși timpul să discutăm, in lungi ședințe, in comitetul delegaților, ambele proiecte de iege
şi să cădem

de

acord

asupra

multor

idei, cari. for-

mează mai tot proiectul, pe care "l-am infăţișat din
inițiativă . parlamentară.
Ce puteam noi să facem mai mult, care aveam o

idee pe care o credeam bună și folositoare? Ce puteam
să, facem mai mult, de căt să o anunţăm in Cameră,
pe cale oficială, so .presintăm in anchete, să o pre-

sentăm şi Camerei in formă .de proiect de lege. Vă
aduceți de sigur aminte că, atunci cănd am înfățișat
pentru prima, oară; proiectul nostru, ca, să se combine

cu proiectul prințului Știrbeiu, vă aduceţi aminte bine
că nu sa făcut nici o cestiune din aceasta : Sa dis-

— 913 —
cutat lucrul fără să se supere nimeni. lată cum am
procedat noi.
Cum a procedat D. ministru de domenii ? D. ministru, sciind toate lucrurile acestea, cunoscând că există,
un proiect de lege din iniţiativa membrilor partidului
conservator, proiect; care fusese admis în principiu de
Camera, conservatoare din 1889, la care luase parte in
discuţie

primul

ministru

de adi,

sciind

toate acestea,

nu ţine seamă de nimic şi depune tot proiectul din
1889, fără să ţină absolut nici o seamă de ideile cari
fusese emise din partea majorităţei conservatoare. Și,
ca să dea ochi cu noi căt mai tărdiu, depune proiectul săă mai ăntăiu la Senat.
Departe de mine ideea de a face imputae cui-va,
dar mi se pare că e foarte nedrept ca să ni se impute nouă, că nu am procedat bine, cănd noi am făcut tot ce era cu putință, ca să ajungem a face să,
se cunoască, ideile noastre. Nu e dar procedare rea din
partea noastră. Nu cred cu putință să se proceadă
mai bine, mai amical, de cum am procedat noi.
E adevărat că D. L. Catargi, președintele consiliului, ne-a imputat că ar fi trebuit să venim. cu proiectul de lege pe cale de amendament. Dar lucrul e
absolut cu neputinţă. Mam găndit mult la aceasta.
Nu se poate! Cine şi aruncă ochii pe amândouă proiectele de legi, vede că, dacă se poate foarte ușor ca,
proiectul guvernului să intre in proiectul nostru; dar,
pe de altă parte, proiectul nostru nu poate intra în projectul guvernului, pentru cuvăntul foarte simplu că proiectul nostru este mult mai larg conceput, de căt al
guvernului. Noi ne ocupăm de forma, contractului, de
executarea, contractului și de reguiele ds drept ale aces-

—
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toate: formele : Inchiriare

de

muncă,

locaţiune de lucru. De ce se ocupă proiectul guvernului ? De un singur lucru. De executarea, contractului
și de forma, lui exterioară. Va, să dică, proiectul guvernului nu coprinde, de căt o parte mică, din proiectul
nostru. Ei, cum o să bagi un mare tot, numai intro
părticică dintr'&nsul? Cum o să bagi o casă intro odae?
E lesne săbagi mobila dintr'o odae, in altă odae dintro casă; dar € cu neputinţă să grămădoşti mobila,
dintr'o casă, intro singură, odae.
Iată

pentru

ce nu

am

putut

asculta

povaţa

care

mi sa dat, ori căt ași fi fost dispus ca să o ascult.

Onor. D

ministru de domemenii 'mi-a făcut; o altă

imputare.
D-sa "mi-a, dis că trebuia, cănd am v&dut proiectul
depus de D-sa, să mă fi dus la D. Catargi și să mă
plăng de lucrul acesta, că nu se ţine seamă de ideile
partidului conservator.
D. P. P. Carp, ministru al domeniilor : Când ţi-am
făcut eu această imputare?
D. Gr. P&uceşcu: Are memorie scurtă, D. ministru
al domeniilor.
D. P. P. Carp, ministru al domeniilor : Cănd ?
D. Gr. Păucescu : La intrunirea, majorităţei din sala,
băilor Eforiei.
|
„D. P. P. Carp, ministru al domeniilor : Nici nu
am luaţ cuvăntul.
D. Gr. P&ucescu: Scie Camera intreagă că ai vorbit o oră,
,

D. P. P. Carp, ministru al domeniilor: Dar nu am
dis aceasta,
D. Gr. Păucescu : Ai dis și aceasta ca, multe altele,
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şi tot

cu

atăta

puțină

dreptate,

Și, ca

săți ajut me-

fel de om
moria, eu “ţi-am răspuns atunci: Dar ce
să mă plăng
mă credi D-ta, pe mine, ca să mă duc
el cu Dia?
la D. Catargi şi să îi cer să se certe
nu pun pe
Dacă este de ceartă, mă cert eu cu D-ta,
altul.
eu la
Dar ori cum: aşifi procedat, maș fi adresat
D.

Carp,

ori

sar

& adresat

D.

Catargi

la D.

Carp,

i
vesultatul era același.
D-voastră,
D Carp era, să răspundă: Cunosc ideile
coprinse in
dar nu le impărtăşese; am ideile mele
am venit la
programul meu publicat la 1838, şi nu
mele. Luminister să aplic ideile D-voastre, ci pe ale
-cru care era, foarte natural. (Aplause).
de proŞi atunci, vedeţi bine că cestiunea nu este
resulcedare: ori care ar fi fost procedarea, noastră,
iazul ar fi fost aceiași.
Este o cestiune mai serioasă, de căt procedarea,
de la 1888
este o diferință de idei intre programul
noastre,
al D-lui Carp, in această privință, şi ideile
avea 0aie partidului conservator, după cum voiu
noare să dovedesc. (Aplause).
susţină
Şi, dupe cum este natural ca D. Carp săși
noi să ne
ideile, tot așa de natural mi se pare ca
susţinem ideile noastre.
mijloc
Era un mijloc de a, evita un conflict, şi acest

și să alegem
era conciliațiunea, adică să stăm la vorbă

intre ideile d-voastre şi ideile noastre pe cele mai bune,
şi să facem o conciliaţiune “intre unele şi altele. Și acest
a
lucru noi lam propus. "L-am propus şi in 1889, cănd
mai
venit principele Ştirbeiu cu proectu Dv; L-am propus
deunăzi in secţiuni ; 7] am propus și alatăieri in comite-
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tul delegaților și aim fost tot-d'a-una, trata
ți cu aroganță,
cum suntem trataţi: noi, majoritatea, de
unii din D-nii miniștri, ca popor invins, par'că am fi
fost luaţi cu sabia!
D. G. Bobeica: Conservatori căzuț
i.
D. Gr. P&ucescu: Ceca ce rămăne de
făcut pentru
că, conciliațiunea, nu sa vrut, este să,
supunem intrun

mod
a

onest,

țărei,

la iudecarea,

Camerei

ideile noastre ; și Camera,

Și mai dincolo la,
D-voastră,

toți,

să

alegeți cari sunt; ideile cele mai bune,
acele pe cari le

am susţinut tot-d'a-una, noi, sau acele
pe cari le propune gnvernul prin organul D-lui Carp
, sau D. Carp prin
organul guvernului.

D.G. Bobeica,: A intrat casa, in odae.
(Risete).
). Gr. Păucescu: D-lor, acestea zise,
să'mi daţi voe

să intru in discuţiunea, proiectelor de
legi. Şi mai ăntsiu
două cuvinte despre ceea, ce sa, petr
ecut inainte, despre

istoricul acestei legi de tocmeli agric
ole, de care vorbim.
D-voastră, știti ce era, claca; era
o oblăduire foarte

blăndă, foarte omenoasă, dar care nu
mai r&spundea, cu
instituţiunile, cu ideile timpului, in
care trăim.
Proprietarul era, obligat, să dea, ţăranulu
i o intindere

oare-care de pământ, pe care să se hrăn
ească, e] Și fami-

lia. lui și, in schimb, ţăranul era, obli
gat să muncească,
un numer oare-care de zile, un mic numă
r de zile, pro-

prietarului. La, noi in țara, romănească, erau
22 de zile de
clacă. V& aduceţi aminte că țăranul trebuia;
să muncească,
7 zile primă-vara, 8 vara, și 7 toamna, atăt
şi nimic mai
-mult. Și pentru aceasta țăranul cu patr
u boi, fruntașul
primia șase pogoane de pământ pent
ru hrană și cinci
pentru nutrețul vitelor; cel cu doi boi,
mijlocaşul, șapte

pogoane

și toporașul

cinci.

Mai

mult

de

căt atăt,

EI nu avea grija viitorului; căci copii
lui, indată ce ajun4
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geau la majoritate, se duceau la, proprietar și imediat
li se da, pogoanele legiuite, fruntașilor 11 pogoane, mij-

locașilor 7 și toporașilor 5. Le era, viaţa, asigurată, cu

condițiune ca, să muncească, cu voie, fără voie, proprietarului dilele legiuite, 22 zile după, regulamentul organic.

Legea, aceasta, nu este așa, că era foarte blăndă, foarte
bună? 22 de zile intrun an! Acum căte zile credeţi că

se muncesc pentru proprietar, astă-zi, cu invoelile existente ? O sută de zile, o sută cinci zeci ?
Şi cu toate acestea, această, lege blăndă a trebuit să
fie inlăturată, fiind-că ea numai corespundea cu instituțiuniledomnitoare in kuropa, pe cari. țara, ls primise.
Ea, avea, două cusururi: robia, proprietatea şi robia munca;
Robia, proprietatea, fiind-că proprietarul nu era, stăpăn
pe moșia lui, nici țăranul nu era stăpăn pe pământul pe
care | muncea ; era, un fel de coproprietate, era, un fe! de
embatic in favoarea ţăranului, era un drept de emphiteosă:

fie-care bucată de pământ avea, doui proprietari : Unul,

care muucea și se folosea

de el Şi altul care 1 dijmuia.

«lată intăiul cusur al legei. Şi era un mare cusur, căci
sa dovedit și este o maximă recunoscută in toată, lumea, că proprietatea, ca, să ajungă la valoarea, ei adeverată, proprietatea, trebuia, să fie liberă, trebue ca fiecare om să, fie stăpăn pe bucata lui de pământ, ca să
poată, prin munca, şi ingrijire, să ducă, la, cel mai mare

grad de cultură și de bogăţie acel pământ, Iată, prima,

pante rea a
Claca, mai
Ce va, să,
omul, in nici
pentru altul,
muncă. Ei

legei clăcei.
|
avea o vină, căci robia munca.
=
dică aceasta ? Dupe principiile dreptului,
un cas, nu poate să fie silit să muncească,
nici intrun cas nu poate fi dus cu sila la,
bine, legea clăcei făcea aceasta: Invoia,
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omului, proprietarului, dreptul de a lua, pe muncitor cu
sila şi de al face să muncească. Acesta era cel de al
douilea, păcat de moarte al legei vechi. Este astă-di primit de toţi ca munca, pentru a fi roditoare, trebue să fie

liberă: trebue ca omul să se ducă la muncă de voia lui,
iar nu cu sila. Munca siluită este stearpă și degradează
pe om; numai munca liberă, produce și inalță pe om.
Pentru aceste două cusururi, legea clăcei a trebuit să

fie desfiinţată şi isgonită din legislațiunea, noastră : Trebuia să se proclame, ca in toată Europa, libertatea pă-

m&ntului și libertatea muncei.
Chiar inainte de legea rurală, o prima, incercare de a
se desființa claca a făcuto Regulamentul organic. El a
vrut; să, desființeze claca și să introducă libertatea, pro-

prietăței şi libertatea, muncei;

dar a, incercato intrun

mod nedrept, intrun mod favorabil numai proprietarilor şi asupritor pentru muncitor. El proclama pe proprietari stăpăni pe intreg pământul ţărei, şi pe locuitori
stăpăni numai pe braţele lor. Dar, cu chipul acesta,
ridica, in mod violent, dreptul ce aveau muncitorii asupra pămăntului legiuit, dreptul lor de emphiteosă : un
adevărat drept real.
lacă pentru ce incercarea făcută de Regulamentul
organic a rămas zadarnică.
A venit în urmă, legea, rurală, care a declarat pe muncitori proprietari pe pămăntul, pe care clăcuiau și ast-fel
a făcut proprietatea liberă și munca liberă; a desrobit
pământul şi a, desrobit braţele. Aceasta, este reforma,
cea mare ce sa făcut prin legea rurală.

Ce va să dică proprietate liberă? Ce va să dică
munca liberă ? Proprietate liberă va să dică că acela,
ce o are, să poată face tot ce vrea cu dănsa;

darnu
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poate nici el să stabilească, alte drepturi pe pământ, de
căt cele arătate in lege; in special embaticul, besmanul,

emphiteosa,

claca,

nu

se mai pot

stabili!

Munca liberă, nu insemnează, că eu nu mă pot obliga,
să muncesc pentru altul; din contra, convenţiunile
fiind libere și destinele omului, fiind să, muncească, cea,

mai bună, întrebuințare a libertăţei lui este să lucreze
Și să-și agonisească și prin urmare fie-care din noi poate
să, se oblige să muncească, și, indată ce există obliga-

ţiune, este o oare-care aservire, cum dicem noi, juriscon-

sulții. Și, in acest sens, ești obligat, ești dator să muncești.
Dar libertatea, 'muncei insemnează că acela, către care

m'am obligat, nici intrun cas nu are dreptul să, mă
aducă să, muncesc cu sila. Dacă voiesc să mă duc să
muncesc, bine; dacă nu, să mă tragă, în judecată, Şi să-mi
câră despăgubire. Aceasta va, să, dică libertatea muncei.
Şi sciți pentru ce nu trebue să mă aducă cu sila
la muncă, pentru că alt-fel muncesce un om, cănd

vine de bună, voia lui, și alt-fel muncesce, cănd

este

adus cu sila,
i
Și pentru ce incă ? Pentru că persoana omenească,
este săntă, şi pentru respectul persoanei omenesci s'a,
recunoscut in drept această axiomă, că nimeni nu poate
sili pe semenul său să, facă, ceea, ce nu vrea, să, facă, de
bună voia, lui.
lată ce insemnâză principiile cele două care sa intredus prin legea rurală: Libertatea muncei ŞI libertatea
proprietăţei :
Proprietarul stăpăn pe pământul lui; dar nici el nu
poate stabili asupra pămeăntului, de căt drepturile invoite de lege; nici el nu poate să robească, pământul.
Individul stăpăn pe activitatea lui, liber să se oblige

-
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să muncească pentru altul, dar nici el nu poate săși
aservească persoana ; nici el nu se poate obliga, ca să
fie dus cu sila, la muncă.
Dar, D-lor, cănd a venit legea, rurală, ţara, se găsea,
in timpurile cele mai grele ale existenţei ei contimporane.
Guvernul Cuza, atăt de folositor, sub alte puncte de
vedere, dar, in ceea, ce privesce administraţiunea din
răuntru, lăsa foarte mult de dorit; ea se afla intro mare

destrăbălare.

IN

|

Hoţia, se intinsese, intrun mod ingrozitor, in toată
ţara, mai ales hoţia de vite ; nesiguranța, averei şi nesiguranța persoanei era duse pănă la un grad nedescris.

La acestsa, in urma mișcărei care a provocat demisiunea, lui Cuza, s'a adăogat nesiguranța din afară. Nu
se scia ce au să facă puterile garante, dacă ele au să
recunoască, sau ba, starea, de lucruri care. se înființase.
La acestea su mai adăogat incă căţi-va ani nenorociţi: în anul 1864, inecuri, potopuri in toată țara, in anul

1865 aplicarea, legei rurale, și, pănă să se facă invoieile, țăranii nau muncit, şi in 1866 am avut in ţară
adevărata, foamete : Lipsă de hrană și. lipsă de nutreţ,
Lipsa de credit era mare, sărăcia, grozavă ! in aceste
impregiurări, ţara, fiind amenințată de foamete, sa, făcut legea, din 1366. Imi aduc amintede vorbele primu-

lui ministru și ministru de interne: patru judeţe sunt
in foamete complectă in Moldova, și, in țara, romănească,
in multe părţi oamenii mănăncă coaje de copaci!
In aceste impregiurări, cănd toată lumea nu scia

cum să potolească foametea și să facă, faţă, la nevoile
şi nenorocirile timpului, un bărbat sa ridicat și a dis
cuvăntul acestei situațiuni și acest bărbat este D. L.
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Catargi : „Cine are să, dee să, dee, cine are să iee să iee;“
cuvânt pe care la repetat și in discuţia legei de la
1872. În marea, nesiguranță, in care ne aflam, singura
scăpare era, creditul. Iată comentariul legei de la 1866.
Legea, aceasta din 1866 a venit să potolească foametea,
infiinţEnd creditul!
D. 1. Ghica a Qis in parlament: Am cerut un milion
și nu o să ajungă; m'am adresat la, proprietari și le-am
cerut să facă, ei credit țăranilor, să le dea; dar proprietarii mi-au propus: cu ce garantează ţăranii că
vor munci, căci de plată nuau cu ce plăti? Și atunci
a, venit legea din 1866, care afăcut un lucru . a hotă-

răt că țăranii pot să fie aduși cu sila la muncă; a desființat unul din progresele făcute de legea, rurală, a
introdus din nou in parte elaca, lăsănd proprietatea
liberă, ; a aservit din nou munca.
Legea, din 1866 a fost un mare bine pentru ţară, a
scăpat'o de foamete ; proprietarii sau grăbit să, dea, ţăranilor pănă la, cel din urmă bob de grău pentru hrană,
pănă, la, cel din urmă paiu pentru nutreţ ca, să scoată, in

primăvară pe oameni și vitele lor. Dar a introdus in legislaţie un principiu, ale cărui consecințe sunt rele; principiul acesta este : ca, omul să aibă dreptul să silească,
pe om săi muncească fără voe. Acesta este principiul
legei de la 1866.
Şi a fost un om, de altnintrelea nu prea, cunoscut in
-Tuptele n. „tre politice, dar "i aduc omagii, pentru că,
a murit in lipsă şi in obscuritate, carea pronunțat,
chiar 'curintul acestei legi.
Repausatul Petrache

Teulescu & „is: băgaţi de seamă, d-lor, că introduceți
elaca, din nou. Dar aceste vorbe sau perdut; au fost
inăhușite de nevoia de a scăpa țara de foamete. Și
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aceasta, a și făcut legea din ::366: a , scăpat lumea,
sărmană.
A făcut incă un bine mare, enorm, nu numai că scăpa,
populaţiunea, de foamete, dar scăpa pe oameni de ispaşe.

Nu sciu daca d-voastră, toți cunoaşteţi ce va să dică
acest cuvânt de ispașe. In ţara romănească, pe vremea,
aceeași inainte de legea, rurală și de legea tocmelilor
agricole, de căte. ori unui arendaş "i mergea rău, de căte
ori vedea, că nu poate.să plătească, atunci făcea ispașe,
pretindea ca, din causă că nu a, venit oamenii la muncă
la vreme, na, arat la vreme, v'a secerat la vreme din
această pricină i sa stricat recolta și a perdut căte o
kilă de grău de pogon, or căţe o kilă de porumb Și cu
ajutorul primarului, consilierilor și vinului, se făcea, ispașe de 50 kile, 100, 200 și punea pe țărani să plătească, solidaricesre. Aceste ispaşe ajunsese groaza,
satelor bogate. Multă lume a sărăcit Și ajunsese -un
strigăt general contra, acestor ispașe. Ei bine, legea din
1866 a desființat ispașele, obligănd pe ţărani să muncească : Proprietarul avea drept să'l aducă cu sila la,
muncă; cum mai putea, cere despăgubiri că nu a, venit?

lacă, bine-facerile legei din 1866 :.
Dar efectele cele rele ale acestei legi nu intărdiară,

a se simţi nici ele. Sa, simţit efectele rele

ale

legei

din 1866 indată și chiar in 1872 D. L. Catargi, mișcat

de relele urmări ale legei, a, venit cu o lege, prin care se
aducea oare-care indulcire. Dar se vede că, D. Catargi
nu a putut să, isbutească, și legea din 1872 a eșit, din
desbaterile Senatului, și mai rea de căt cea din 1866.
Sa, suprimat toate articolele ușurătoare, cu cari venise D. Catargi, cum e clausa penală Și altele, și comitetul delegaților a adăogat articole noui, cari nu erau
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pritoaze, Atunci sa dat drept primarului să ceară ajutorul subprefectului și să aducă pe un ţăran, daca ar fi
fugit, de peste nouă hotare și să silească să muncească.

Legea din 1872 sa făcut și mai rea, și mai asupritoare și mai violent silnică, de căt fusese, legea, din 1866.

Mai tărziu, 10 ani în urmă, in 1882, a venit Cos-

tache Rosetti ministru de interne și sa speriat de
progresul răului causat de principiul silei, pus in „legea din 1866.
|
Incepuse să se invedereze urmările nenorocite ale

silei administrative şi Costache Rosetti a, intreprins, in

jurnalul

Romănul,

o campanie

fapte numeroase, de fapte

puternică,

sfășietoare, prin

hrănită

de

cari

do-

vedea, că e nevoe să se desființeze principiul robirei
muncei, care sa pus in legea din 1866. Dar cu toată
puterea lui, cu toată voinţa lui de fer, nici Costache
Rosetti n'a isbutit pe deplin. Sa suprimat doar dorobanțul. (nde se zicea, că, primarul, cu ajutoarele, cu
consilierii, cu vătăşeii şi cu dorobanțul, a zis numai :
primarul cu ajutoarele să chieme pe om la muncă,
Sa suprimat executarea, brutală, cum se exprimă in
mod eufemic raportorul nostru de azi, dar executarea
administrativă

tot

a r&mas!

|

Cel puţin Costache Rosetti a putut să facă ceea,
ce nu putuse D. Catargi la, 1872, să introducă el im-

bunătăţirile, pe cari le propusese d. Catargi în 1872 şi
a introdus atunci-o mulțime de ușurări : 'Tocroelile
pentru inchiriarea muncei se fac numai pentru un
an și numai pentru anul următor ; se desființează, cla-

usa, penală, sa desființat solidaritatea, şi 's'a, făcut alte
căte va imbunătăţiri, tot atăt de importante.
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Dar incă o dată, principiul executărei. administrative r&mănea, şi. acest principiu e causa relelor, cari

băntue agricultura; pentru că el constitue o mare nedreptate socială !
„Să examinăm de aproape acest principiu şi să ve-

deți dacă nu este el causa mai tutulor relelor, de cari
ne plăngem.
Mai ăntăiu executarea administrativă introduce neegalitatea, intre cele. două părți contratante.
Facem un contractat; nimic mai naţural, de căt
ca

mijlocul,

pe

care]

ai tu

pentru ca să, mă execuţi

pe mine, tot acel mijloc să 'l am și eu, ca să te execut pe tine. Așa, de exemplu, dacă eu pot, prin pu-

terea administrativă,
Şi tu, prin puterea

mine,

să te silesc să muncești, să poți
administrativă,

ca să "ţi dau ceea ce țți-am

să mă

silesci

făgăduit.

pe

Acest

lucru nu | face legea din 1882 şi nici nu putea să
| facă. Şi de aceea, legea din 1882 execută pe acela,
care muncește, dar nu execută și pe cea-altă parte.
Se stabilesce o inegalitate inaintea. legei, intre .. cele
două părţi contractante.
Eu am contractat cu un ţăran să i dau 10 pogoane şi:să 'mi muncească trei. Vine vremea muncei.
Eu pot, prin puterea administrativă, să 1 silesc să
'mi muncească trei pogoane ; dar cu ce mijloc poate
țărariul: să mă execute săi dau 10 pogoane, pe care ii
le-am făgăduit in schimbul: munci lui. Acest lucru legea,
nu-l: hotăresce şi-nici nu poate: Ce lege ar putea să
dea, drept unui primar să vină in moșia mea să m&sore 'căte-va pogoane și: să; le dea țăranilor. Suntem

dar in fața, unei inegalităţi esenţiale.
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Alt-fel e tratat de lege muncitorul şi alt-fel proprietarul.
,
Urmarea, acestui lucru e şi mai rea. Dacă eu ți
dau ţie ceea ce ţi-am făgăduit, e ca să'mi dai
şi
tu mie ce 'mMi-ai făgăduit : Ceea ce mă indeamnă,
pe
mine

să mi execut obligaţia, este dorinţa, trebuinţa,
ce

am să-ți execuţi şi tu, pe a ta, Ei bine, cu legea, ce
avem proprietarul este pus in posiţie să nu dea ţăranu
-

lui, ceea, ce “i-a promis in schimbul muncei lui. Și in

adevăr, cănd eu pot să te execut să ţi indeplinesci
obligaţia, fără ca să fiu silit ao indeplini pe a, mea,

eu sunt ispitit ca să nu-mi execut obligaţia.

Aceasta se intămplă, foarte des.
Eu nu zic că lumea e rea, şi nedreaptă ; dar nue bine
ca, legea să pună pe oameni in situațiuni nefiresci, anormale, pentru că omul este om, și cănd poate să abuseze cu inlesnire, abusurile sunt mai dese.
|
|
Cănd vănd o casă, dacă mă lipsesc de casa mea,
ca-

usa, este că am trebuinţă de bani; și, dacă mă hotărăsc

să ţi predau casa, este că am

nevoe

să 'mi dai bani.

Dar, dacă te pot sili să 'mi dai bani, fără ca să “i pre-

dau

casa,

inşel ?

nu este așa,

|

că sunt pus

in ispită să te

Aceasta, o face executarea administrativă, : proprietaTul, putănd sili pe muncitor, este ispitit să nu'i dea tot

păraăntul de muncă, ce "i-a, promis, ori nu tot păm&n-

tul de islaz și munca, s'o ceară toată.
Și aceasta, se intămplă in toate zilele. Ast-fel, cel din
urmă, cuvânt al acestei legi, resultatul esecutărei administrative, este că rămăne la, bunul plac al proprietaru-

lui sau al arendașului ca, să execute intocmai obligaţiunile pe cari le are către țărani, sau nu.
15
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un

asemenea

regim, cu ase-

” menea lege mai stam şi cum stam. Este o laudă nespusă pentru proprietarii și arendaşii noștri, că, avănd
la, disposiţiune o asemenea, lege, incă lucrurile se petrec
cu atăta omenie, cu

atăta cinste.

Arendaşii şi proprietarii şi-indeplinesc obligaţiile

că-

tre ţărani, numai pentru că omenia, bunătatea lor i
face să, 'şi indeplinească, obligațiunile.
Dar căţi oameni abusează de această putere, ca, ei
să, siluească, pe alţii, fără ca nimeni să poată, să-i siluească pe ei?
_D-lor, un alt inconvenient are sacest principiu din
punctul de vedere economic; un alt neajuns mai mare
este favorisarea, proletariatului : impinge pe ţărani in
proletariat, in sărăcie,
D-lor, bine-voiţi a 'mi da puţină atenţiune,în privința
aceasta, căci cestiunea, merită, și este delicată.
Contractul acesta, de locaţiune are două forme : ori
arendezi pămă&nt unui om ca să-l muncească el, sau

“i plătești,

ca

să vină să muncească la tine: Aren-

darea pămăntului și inchiriarea, muncei.
Din aceste două forme, cari credeţi că este mai folositoare pentru țărani ? Fără indoială, arendarea pământului, pentru că aceasta, 1] face stăpăn de casă; trebue
să aibă boi, pătul, magasie ; este arendaș, negustor, gospodar, cănd ia pămăntul șil muncește pentru dânsul.
Dar, cănd vine la mine să muncească, nu mai rămăne
de căt un proletar; nu are trebuinţă de boi, nici de pătul ;
ceea, ce i trebue este o sapă ca să prăşească, o seceră

ca, să secere şi poate nici de acestea nu are ţrebuință,
căci i le dă proprietarul.
In acest tip de invoeli, n'are trebuinţă nici de casă.

*
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dincolo. Și familia '] incurcă şi mai rău.
Va să dică, contractul pe care trebue legea, să! favoriseze, dacă e vorba, ca legea, să favoriseze vre-un con„tract; este contractul de arendare de pămănt, care din
țăran face un om cu casă, cu avere, și cu copii, un gospodar; iar nu contractul de inchiriare de muncă, căci
acest contract "1 face pribeag, fără avere, fără familie,
"1 face proletar, 1 aruncă in miserie!
Chiar și pentru proprietar este mai bun contractul

închiriărei pămăntului. Intro ţară, unde dobăndile sunt
atăt de scumpe, este o rea, tocmeală, tocmeală care con-

sista in a face munca in bani, pentru că, fie proprietar,

fie arendaș, | aruncă in măna usurarilor, a capitaliştilor.
La, noi, in Teleorman, toți arendașii, cari.au incercat
munca in bani, sau ruinat.
Ca dovadă mare despre aceasta, este că, la, aceeași
oameni, la același popor, cu aceeași inteligenţă, in ţara,
romănească, unde se obicinuesce mai mult inchiriarea
pămăntului, și țăranii și proprietarii sunt mai bine, de
căt in Moldova, unde se obicinuesce cel-alt tip de invoeli, inchiriarea muncei.
Ei bine, acest principiu al siluirei, al executărei administraţiei, acest principiu nenorocit; favorisează, intrun
mod nefiresc tipul cel rău de tocmelit; inchiriarea muncei.
Şi cu căt favorisează tipul cel rău, cu atăt gonesce
pe cel bun. Cu căt tinde la inchirierea muncei, cu atăţ
zestrănge arendarea pământului. Cum aceasta?

Cănd arendez pămăntul nu am trebuinţă de executarea administrativă: am arendat dece pogoane de
pământ, ori dece fălci, ai să'mi dai bauii și se-ți ei
productele.
|
a
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de executarea

administrativă?

Cănd am dat banii inainte ca să vină peste o lună sau
două şi nu vine să muncească, atunci am nevoe de executarea administrativă, pentru că, in vremea muncei,
lucrul este mai scump de căt iarna, cănd se dă bani

inainte. Și pentru că cine a luat bani iarna, iarna i-a
măncat, și acum are trebuinţă de alţi bani, e ispitit să
se ducă să, muncească la alţii. Şi tocmai de aceea am
trebuință, de administraţie să'mi aducă cu sila pe acela,

căruia i-am dat banii. Daca nu ași avea administraţia,
la disposiţie, atunci ași căuta un alt tip de invoeli; aşi
căuta, să fac nisce invoeli, cu cari săl tragă inima, și pe

muncitor să vină. Aș adopta, de exemplu, tovărășia pe
producte, și atunci muncitorul ar veni: de bună, voe,
căci ar veni la munca lui. Dar, avănd sila la, disposiţie,
atunci dau banii fără grije.

Şi cu chipul acesta executarea administrativă favorisează acest fel de tocmeli intrun mod nenatural, și,
cu căt favorisează acest fel de tocmeli, cu atăt gonesce
din deprinderi cel-alt fel de tocmeli.
Ast-fel, nu numai că această executare administra
tivă, din punctul de vedere al dreptului, introduce neegalitatea, inaintea, legei, și face pe una din părţi să

nu'şi execute contractul, față cu cea-laltă. Dar face mai
mult:

impinge pe ţăran in sărăcie, favorisănd invoelile

care '] face proletar, uvrier și gonind din deprinderi invoelile cari"] fac arendaș,

gospodar.

lacă

resultatele

acestei executări administrative.
Mai este incă unul. D-lor,
tate, de puterea, prea, mare a
Ei bine, această executare
de la, cel din urmă țăran pănă

ne tot plăngem de liberguvernului, a Statului.
pune pe mic și pe mare,
la cel mai mare proprie-
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tar, “i pune pe toţi la, discreţia, administrațiunei,
şi de
aceea vedeți atătea, ahbusuri de cari ne plăngem de
atăta
vreme; de aceea vedeţi atătea, asupriri și impilări,
de
cari ne plăngem şi cari au ajuns așa de mari, in
căt

âu provocat acea, mișcare serioasă a țăranilor de mai
deunădi care ne-a, făcut să ne temem un moment
de
o mare catastrofă, in ţară.
lacă, D-lor, priticipiul legislaliunei actuale in mater
ie

de tocmeli agricole și urmările firesci ale acestui prin-

cipiu.

Și D-voastră știți, ca, Și mine, în ce miserie, in ce
sărăcie, in ce robie această, legislațiune a adus mare

parte din muncitori : muncesc
nu numai că nu scapă, dar nu
Și ogorul lor r&măne sterp și
Știți cum un om de iarnă ia
ași,

dupe

ce

muncesce

toată, viaţa și de datorie,
văd putinţa de a, scăpa.
casa, lor rămăne pustie!
bani inainte pe muncă

toată vara,

la

sferșitul

anului

rernăne tot dator; și acea datorie se preface iarăși
in

muncă, pentru anul viitor, şi iarna este nevoit să mai

ia și alți bani, și așa din an in an rămăne dator,
și, la,

moartea, lui, moștenitorii lui moștenesc, impreună,
cu
cocioaba miserabilă, care i-a, rămas Și lui de la, părinţi,
datoria, de care nu se mai poate desrobi. (Aplause).

Iată, D-lor, ce produce executarea administiativă cu
timpul. Căci să nu vă găndiți la un cas, la două casuri ;
găndiți că, acest principiu nenorocit lucrează, asupra,
a patru milioane de oameni, Și in toți anii, neince
tat,
lucrează, această, tendință a legei,. care impinge cu incetul pe om la proletariat. Și pe omul care stă in picioare 1 ingenuchiă cu incetul, Și pe omul ingenuchiat
1 apasă tot mai mult și i ridică, nădejdea, de a vedea,

scăparea, de a, vedea, lumina! Şi cănd vede că toată,
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de căt beţia: sărăcia chiamă viciul!

alt refugiu

Și de acum idea nenorocită, de a se resema, pe executarea administrativă și.a face toată munca, numai in bani,
incepe să seintindă in țară, pentru că sunt mulți oameni
cari die: mai mult căștigi dacă, vei specula, nu numai
pămăntul. dar și pe muncitori.

Legislaţia această,

D-lor, este o causă de sărăcie și

ţara, şi populaţiunea, rurală nu mai poate să rabde, nu
mai poate să mai meargă cu atătea cause de sărăcie.
Starea, țărei este aşa de rea, in căt este vremea, de in-

dreptare. Ni sa și dat un avertisment. Cum stau țaranii,
D-lor, consultaţi doctorii aceia cari sunt in contact cu
dănșii, cu cei mici, cu cei săraci și să vă spună dacă,
populaţiunea, noastră rurală mai este in stare să mai

sufere și această sărăcie care vine din causa, legei.
%

Am publicat o broșură cu intențiunea de a vă arăta:

la toţi că această, cestiune este una, din cestiunile cari
pe noi unii, nu dic de mine numai, ne-a preocupat mai

mult de căt toate, și dacă, am dorit veri-o dată să venim
la, putere, am dorit'o, ca, să vedem realisăndu-se aceste
idei de indreptare. (Aplause).
.
Dacă am cerut puterea nu este că umplem cu vanitatea noastră banca ministerială, or să ridicăm măinele
dupe acele bănci, nu; ci ca să putem face niţel bine,
„să implinim ceva, din făgăduelile ce le am dat țărei; şi

cea, dăntăiu și cea, mai mare este ca să o scăpăm de
abusuri, de nedreptăţi, de causele de sărăcie și de mi"serie. (Aplause).
Diceam că nu mai poate suferi

și această causă

populaţiunea

rurală,

de sărăcie. Și de mult doctorii şi au

indeplinit datoria, dănd alarma.

Luaţi
spun cei

raporturile lor din fie-care an și vedeți ce vă
cari recrutează,

prin

sate,

cei cari

caută

pe

bolnavi prin spitalele rurale, cei ce cunoscpe nenorociţi și vedeţi dacă mai este cu putință să mai menți-

nâţi incă această, causă, de sărăcie.
lată, ce citesc intro carte scrisă de un doctor cu consciință și care cunoasce cestiunea.:

„La noi, dice Dr. Istrati, miseria și proletariatul nu
exista, in orașe, ele nu constitue o mică. parte din
cetăţeni.
„Toată clasa locuitorilor de la țară sunt adesea
into posiţie cu mult mai tristă, de căt cei din urmă
uvrieri din centrurile mari ale Occidentului. (Pagina,
din Istoria, Cont.)
|
7

Și da o dovadă netăgăduită.:
„Talia

recruţilor

scade

trebuit a se reduce

necontenit,

la minimul de

așa

1.57

in căt

a

și in urmă

la 1.54.
Altă dovadă este numărul cel mare al constituţiilor

slăbănoage:

„Ast-fel totalul recruţilor slabi și rău des-

veltaţi a fost in 1874 de 259.3 ceea ce este mai mult ca,
enorm, și cu

toate

acestea

cifre au ajuns pănă

in

1879, peste 6 ani, aceste

la 392.3 14

D.P. P. Carp, ministru al domeniilor:
este acel raport?

De cănd

D. Gr. Păucescu: Este publicat in 1880 de Dr.
Istrati.
a
|
D. C. Ressu: Starea aceasta nu este schimbată
nici adi.

D. Gr. P&ucescu:

Aceleași

constatări le face Dr.

Manolescu in altă publicaţiune. Cănd aceasta este starea
ţăranului nostru, mă intreb dacă nu este o datorie de

—
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consciință pentru noi, dacă nu este o ceştiune
de uma, nitate să căutăm a, depărta, ori-ce causă, care
ar putea,
să intindă, mai mult sărăcia; și din multiplele
cause cari
contribue la aceasta, să inlăturăm măcar pe
cele ce vin

din lege, căci eu nu dic că sunt numai acest
ea causele de sărăcie și de degenerare a rasei
noastre.
lată, D-lor, care este starea, ţerei; iată, cari sunt
relele
pe cari le aduce legislaţiunea, de adi.
Acum, d-lor, in faţa acestei stări de
lucruri, ce ni se
propune de către D. ministru a] domen
iilor, cari sunt

reilecţiunile pe cari Și le-a făcut, la veder
ea, acestei stări
de lucruri, unde vede causa, răului
?
D. Ministru 'şi-a, dis : causa, răului este usura
; proprietarii sunt usurari, prea vând scump pămă
ntul de muncă,
prea, vând scump pămăntul de pășune.
lată cea G'intăiu
refiecțiune ce 'și-a, făcut D), ministru :
causa răului e că
se vinde pămăntul Scump.
A doua causă este că, țeranii sunt prea lacom
i, prea
iau pământ mult ca, să, muncească. Ei cred
că, daca, vor
lua, pămănt mult, are să se procopsească,; dar
se inșală,

aceasta, i sărăcește. Iată a doua, reflecţie a D-lui
Mi.

nistru.

A treia causă, este că, primarii

turi in ţara, romănească : să mai

prea au puține

intindem

drep-

drepturile

administraţiunei. Iacă, cea, de a, treia,
Aceste sunt reflecţiunile D-voastre, D-le Ministru,
și

daţi-mi voe să vă spun, cu tot respectul ce
am pentru
opiniunile D-voastre, și cu toată consideraţia, ce
am pentru persoana D-voastre, daţi-mi voe să vă spun
că nu pot

să numi exprim mirarea, și nedormirirea, mea, că atăt

ați găsit in starea, țărănimei

noastre : păm&ntul e cam

—
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“scump, țăranii sunt cam lacomi; primarii au prea, puţine drepturi asupra, țăranilor şi proprietarilor. Atăta. tot!
Și atunci ce propuneţi D-voastră? Propuneţi ca, de
vreme ce pămsntul e prea scump, mai intăiu să, desființţăm unele forme de contracte. Este un obiceiu foarte
intins in ţara, romănească, de a, se cere de la muncitori
mai multe feluri de prestații. Forma, cea mai obicinuită
de invoeli e aceasta: ți dau atăt pământ, să-mi dai
dijma din 3 sau

din 5 una,

şi, deosebit de

ceea, ce'mi

dai dijmă, să 'mi mai muncesci un pogon, două; să'mi
duci un transport, ori două; sămi faci atătea, dile cu
mâinile, atătea cu caiul, etc. D. ministru crede că
aceasta scumpesce pământul și vrea, să desfiinţez această,
formă, de invoeli; nu poţi să ceri, de căt un singur
lucru : ori dijmă, ori muncă, ori bani; nuţi permit
să ceri mai multe feluri de prestații.
|
D. P. P. Carp, ministru al domeniilor : Ba da!

D. Gr. Păucescu: Audi, ba da! Ce eredi că nu vam
ințeles, pentru atăt lucru? Ceea ce primiți D-voastră,
este : ţi dau atăt pămănt pentru muncă ; ţi dau atăt
pământ ca sămi dai dijmă; ţi dau atăt pământ ca, să
'mi faci atătea, transporturi, dar nu priimesci ca, pentru
atăt pămtnt, să "ni dai și dijmă și muncă și transport;

e lucru greu de ințeles aceasta? (Aplause, iiaritate).
Putem şă qicem în invoială : pentru 2 pogoane să'mi
dai un pogon de muncă; pentru 2 pogoane să'mi dai un
transport; pentru 2 pogoane să'mi dai un pogon dijmă,;
dar nu putem să ne invoim pentru șase pogoane să mai
dai un pogon de muncă, un pogon de dijmă și un tran-

sport!

(Aplause). Vedi

bine că vam

înţeles secretul.

Iacă prima indreptare ce propune D-sa.
Al douilea D. ministru propune, ca să remedieze

la,
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scumpetea păm&ntului, să se arate în invoiala intinderea, islazului, să, sa arate căte pogoane se dau de păşune, și al treilea să nu se mai pună in contract că ţăranul să dea pui de găină, mușchiu, etc. Aceste pres-

taţii să se desființeze.
|
lată cea, dintăiu modificare prin care inţelege D-sa

să, vindece acest rău imens, această lege greșită,
această, nedreptate socială, care s'a, strecurat in legisla,ţiunea noastră,
Dar D. ministru, in solicitudinea, sa, pentru binele țăranilor, nu sa mulțumit cu atăt, EI a, mers mai departe,

și a dis: ce să facem acum, cu lăcomia, ţăranului? Şi a,

găsit leacul. Să nu se poată obliga, conform legei, de
căt la un maximum de muncă hotărit mai dinainte.
Acest maximum este foarte variabil. In proiectul său
priimitiv, D. Carp 1 fixase la 3 hectare: un țăran să nu
se oblige să muncească mai mult de căt 3 hectare;
acum l-a inmulțit la, 10 hectare. Vedeţi. că o familie,
cănd poate să muncească cel mult 3 hectare, cănd
poate să muncească. și 10 hectare.
Și ce ma prins mirare e că D. Carp a făcut,în Senat,
o tiradă, destul de frumoasă, prin care voia să dovedească că e absurd a pune un maximum de preţ pe

lucruri și nu vede că e și mai absurd a pune
maximum de muncă pentru 0 familie! (Aplause).
Nu sa, mulțumit

nare
Pănă
avea
prețul
torul

nici cu

atăt. A

mai

dis:

un

primarul

destule drepturi, să “i mai dăm Şi alte drepturi.
acum, dupe legislaţiunea, vechiă, primarul nu
dreptul să, execute la despăgubire, ci numai la,
muncei; avea dreptul, in casul in care muncirefusa de a munci, să pună un alt om să facă,

acea, muncă în locul celui nesupus și pe cel nesupus
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să execute a plăti ceea ce a, fost nevoit proprietarul
să plătească altuia. Dacă era un muncitor obligat ca,
să, secere un pogon, pentru care era tocmit 6 lei şi nu
voia să secere, primarul punea un alt om pe care 1

tocmea, cu 7—8 lei ori.și mai mult și executa pe ţăran
să plătească, aceşti 7, 8 ori 10 lei. ki, nu e destul atăt; |
in legea D-lui P. Carp, care e menită să indrepteze:
starea ţăranului, căci aceasta pretinde D. Carp, primarul va condamna și va, executa pe țăran, nu numai
la prețul muncei, ci și la despăgubiri.
>
Primarul este indatorat să facă ispaşe și să dică:
din causă, că țăranul na, venit să secere la timp sa
scutura grăul,

şi, in loc să

dea

40

ori

45 baniţe

de

pogon, a dat numai 25; prin urmare, e o pagubă de
20. banițe de pogon provenire din causa nevenirei la
timp a ţăranului invoit, și pentru aceasta, are a plăti
de atătea, ori două zeci baniţe, căte pogoane era dator

să, secere și D. Carp dă drept primarului să 1] și execute. Şi cu chipul acesta ţăranul, care sa, obligat

să, se-

cere un pogon şi care na voit, ori n'a putut să secere, va

fi executat

să, plătească, nu opt, ori dece lei,

ci cinci-

deci, ori o sută lei. căt va preţui primarul paguba. Iacă
cea, din urmă reformă făcută, de D. Carp in favoarea, țăranilor. Ei, aci sa, impotrivit D. Catargi, și a dis: pentru D-deu, aceasta nu se poate iilaritate), trebue cel
puţin să se intrebe judecătorul de ocol! (Aplause)

D-lor, dacă nu se vor găsi alţii, dar eu sper că se vor
gasi mulți in această, Cameră ea să discute pe articole
aceste lucruri, mă voiu insărcina eu să, vă dovedesc că,
in ce privesce primul punct, cel tundamental, cel în

care se laudă, mai mult proiectul, e o șicană curată făcută, bietelor părți contractante

şi că dacă, poate

să

—
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aibă, veri-un efect, acest efect va fi nenorocit,
căci va
desființa dijma, și va, sili pe proprietari ca să se
invoiască
cu țăranii a le da pămănt, numai pentru munc
ă, şi să.
nu se mai intereseze proprietarul la ogorul ţăran
ului.
V& voi dovedi asemenea, că, maximul de 10
hectare
de muncă, este un noa sens, și că, intinderea,
drepturilor

administraţiei este o agravare a legei din 1882,
o modi-

ficare in rău.
Dar acum, in discuţia generală, nu mă voiu
ocupa. de
aceste cestiuni; mă voiu ocupa numai de carac
teristica,
generală a, acestui proiect; de lege.
— Şedinţa, se suspendă, pentru 5 minute.
—La, redeschiderea, şedinţei, D. președinte, gener
al G.

Manu, dă cuvântul D-lui Păucescu.
D. Gr. P&ucescu: D-lor deputaţi, diceam că, voiu

lăsa, la o parte criticele, cari sar putea adresa, la,
fie-care
paragraf din legea, propusă de D. ministru al domen
iilor

Și că voiu considera, in genere ceea ce cred eu
că caracterisează această lege. Dar, mai 'nainta de
a, intra in

fond, a priori, voiţi să, vă dau 0 dovadă că D. minis
tru

al domeniilor nu a, priceput unde e răul şi că
nu a sciut
să pună măna, pe adevărata, bubă, socială, care
ne roade ?

Unde credeţi D-voastre că țăranii stau mai r&u:
in
Moldova sau in țara romănească? Mă adresez atăt
la

moldovenii, cari cunosc țara romănească.
mănii, cari cunosc Moldova.

căt şi la ro-

Voci; In Moldova.

D. Gr. Păucescu: Toată lumea, scie că in Moldo
va.
Ei bine, D. ministru al domeniilor care, dupe
cum am

spus de atătea ori, 'și propune să vindece ranele
ț&ranilor, prin această lege se ocupă numai Și numai de

țara romănească;

aci vede

D-sa, că este răul; in țara,

—

937—

Romănească vede proletariatul; tot aci: vede miseria,
mare, pe proprietari inglodaţi in datorii, şi, in Moldova,

nu vede absolut nimic r&ă.
Apriori se vede bine că D. ministru nu cunoasce unde

e râul și nu scie unde să ducă leacul.
Atară,

de aceasta,

dacă D. ministru

cunoasce veri-o

parte a, ț&rei, ce parte poate cunoasce mai bine, Moldova
ori țara, romănească ? De bună, seamă Moldova. Bi bine
ţara, romănească și-a propus so lecuiască ; tocmai: „ce
cunoasce mai puțin, ori de loc.
Şi D. raportor,

cu un

limbagiu

cam

mistic,

dar, in

sfărșit, constată acest fapt. D. raportor insuşi, dupe ce
critică, tipul de invoeli usitat in Moidova, de a da bani
inainte pe muncă, dupe aceea, găsesce și D-sa dupe cum
găsesce și D. ministru al domeniilor, că, in ceea ce privesce inchiriarea muncei, acest tip de tocmeală, care
consistă, in a da bani astădi, ca să ţi muncească, peste

un an sau șase luni, sa făcut tot ce putea să facă, legiuitorul, și că nu mai rămăne să ne ingrijim, de căt de
cel-alt tip, adică de arendarea pămăntului. Găsesce că,
ăgricultorii moldoveni sunt foarte fericiţi cu măsurile ce
sa luat mai nainte că proprietarii stau bine, că, țăranii
inoată in belșug si că, solicitudinea, legiuitorului trebue
să, se indreptezea acum spre ceastăaltă parte a, ţărei.
Vedeţi dar, D-lor că, incă de la inceput, D. ministru al

domeniilor nu a, ințeles unde e causa, răului; diagnosticul
D-sale "l-a inșelat; vedeţi incă că nici nu putea, să-l inţeleagă, căci sa ocupat de o stare de lucruri, pe'care
nu
o cunoasce, lăsănd starea, de lucruri pecare o cunoasce
și, prin urmare, puteţi vedea, a; priori că remediu! pe
care '] propune n'are nimic a face cu boala, de care suferă, societatea, noastă.
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Cari sunt acum trăsurile generale ale proiectului ?
Intăiu lasă intreagă, legislaţiunea, cea, veche ; execu-

tarea administrativă cu abusurile ei, cu nedreptăţile
ei,
cu asupririle ei, cu inegalitatea, in faţa, legei și cu
lipsa

de interes a uneia, din părţi de ași executa obligaţiunile.

D-sa lasă toate aceste neajunsuri ale unei legi excepţionale, și iată, prin urmare, o mare nedreptate social
ă
care rămăne in picioare. Iacă primul vițiu al proiectului

de lege ce ne aduce D. ministru.

Și pe lăngă acestea, D-sa mai adaogă ceea ce vă
Spuneam adineaori: adică, dreptul administraţiune
i ca,
să. osăndească și să execute pe muncitor, nu numai
la plata, valori muncei, dar Ja, plata tutulor pagube
lor,
căt de mari ar fi, xesultate din neindeplinirea
obli-

gaţiunei.
Afară

de aceseta

excepțiune

D. Carp

declară, că face o lege de

Ce va, să dică asta?

Cănd a veniţ legea de la 1882 Şi a declarat, de
exemplu, că, clausa, penală este oprită, că clausa
de
solidaritate este oprită, in contractele de toomeli agricole, a ințeles, fără indouială, că aceasta, formea
ză,

dreptul comun al acestor tocmeli; cănd a, venit această,
lege și a, declarat că nu se poate face invoeli pentru

inchirierea, muncei, mai mult de căt pentru un an.
și
numai pentru anul ce urmează, imediat, a, inţeles ca,

ori unde

și ori

cum

ai face

invoiala,

nu

poţi

să

o

faci, de căt pentru anul viitor.
Ei bine, D. Carp a venit să desființeze și această
bine-facere a legei din 1882 prin 0 singură trăsătură
de condeiu. D-sa, a pus in legea sa un axticol specia
l
care dice: că, cine nu vrea să, contracteze dupe legea,
D-sale, poate contracta dupe dreptul comun, așa, in căt
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rămăne in măna proprietarului, în măna omului r&u ca
să vadă cu ce poate să asuprească, -cu ce poate să ne-

dreptăţească, și să incarce mai mult pe ţăran : cu legea
D-lui Carp, ori
Legea D-lui
suge dupe cum
fie cu dreptul
Incolo,

cu dreptul comun ?
Carp este un monstru cu dous capete:
poate mai bine, fie cu legea excepțională
comun! (Aplause)

dupe cum

am demonstrat,

tarea administrativă,

şi această

păstrează

execu-

executare administra

tivă este cu atăt mai rea, D-lor, astădi, in legislajțiunea,

noastră, actuală, cu căt este cu totul străină de această,
legislaţiă şi constitue un corp străin in organismul nostru

social și tace efectul ori-cărui corp străin, care sa introdus intrun organism viu ; nu poate de căt să strice tot
corpul. Să vă ar& acum cum inţeleg eu lucrul acesta.
Inainte vreme, cănd propretatea, era robită, era mai
natural ca şi munca, să fie robită. Cănd mă sileai tu ca
să'ţi muncesc toată vara, cel puţin aveam compensaţia,
că tu erai obligat să mă hrănesci toată vara pe mine și
familia mea. Adi obligaţia de a, indestula, trebuințele

muncitorului sa suprimat şi a rămas numai obligaţia,
de a munci.

Toată

legislaţiunea e făcută

conform

cu

principiile dreptului ; robia; servitutea, nu există, de căt
in ceea, ce privesce munca. Siluirea muncei este și mai
" nedreaptă de căt vechia clacă, pentru că nu mai cadrează
cu cele-lalte instituțiuni, pe cari le areţara adi.
Daca. D. Carp face rău de păstrează nedreptatea so-

cială creată de legea vechiă, D-sa face tot așa de rău
exagerănd

tendințele

cele

rele

ale

acelei

legi. Cea,

dăntăiu tendință rea pe care o accentuiază este intinderea atribuțiilor puterei administrative, in paguba puterei

judecătoreşti. Administraţia in adevăr nu avea nici un
7
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amestec in chestiunea, despăgubiril
or ce sar cuveni

pro„prietarului, in cazul in care muncit
orul nu și-a, executat
obligațiunea, și nu s'a, găsit alt
om in loc. Chestiunea, era, intreaga, de resortul just
iţiei. D. Carp amestecă,
Și aci pe primar Şi crează-un nou
isvor de abusuri.
A doua tendință, este exagerarea,
pedepselor şi mulțimea, lor după cum puteți vedea
aruncându-se ochii pe
lege

.

Şi această tendință, rea, !. Carp
o urmează,

ȘI O
duce mai departe. Ast-fel D-sa
pedepsesce pe primarul
care n'a, dijmuit la, vreme cu
o amendă care poate să
ajungă pănă la 4 și chiar 5 ani
de inchisâre: pedeapsă
esagerată, pănă la, ridicol. Era
un timp cănd lumea, credea, că mulţimea, Şi asprimea,
pedepselor poate indrepta,
societatea. Dar de mult legislat
orii sa, convins că numai

pedeapsa, care

vine

la. locul ei, Și care

este

mode

rată,
poate să folosească. D. Carp
și in această, privință ne
duce indărăț,
lată, ce aveam să, dic despre
proiectul de lect al
D-lui Carp: menţine tot ceea, ce
era r6u in veciia, legis-

laţie, și chiar măresce răul.

Legea, d-lui Carp este, pentru
legea, din 1832, ce era
legea din 1872 pentru cea, din
1866.
Precum legea, din 1872 a impietat
asupra legei din
1866 și a făcut mai nedreapt
ă, mai asupritoare de
căt legea, din 1866, tot ast-fel
legea, d-lui Carp vine să,
facă

mai rea, mai nedreaptă, executarea,
administrativă,
de căt cum este in legislaţiunea
de azi și mai retrogradă
legea, tocmelilor agricole.
lacă ce vă propune guvernul, sau
mai bine D. ministru al domeniilor !

Ce vă propunem noi ? Ce ne am
zis noi, membrii ma-
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jorităţei, cari am subscris proiectul de lege care
vil am

presinitat, ?
Noi ne-am zis: causa, de care suferă, țăranul, care
“l-a,

adus în multe părţi la, disperare și la răscoală,
nu e
usura. Pricina, nu e că, proprietarul 'și vinde prea,
scump
pământul. Dacă aceasta, ar fi pricina, nu am
putea, să,
facem nimic. De giaba, e să vorbim atunci de
usură, La,
ce să ne dăm acest aer de a, vrea să micșorăm
prețul
pămăntului, cănd-lucrul acesta nu e in puterea,
noastră ? La, ce să ne dăm aere de socialism, atunc
i cănd
vedem că, nu suntem in stare să satisfacem aceas
tă, nă-

zuință? Dar nu e pricina, usura,

Pricina, care face miseria, şi nemulţirea

|
e abusul,

e

impitarea, e nedreptatea. Acestea, sunt lucrurile
de cari

am vorbit noi, in tot timpul,

căt

am

stat in

oposiţie.

Acestea, sunt lucrurile contra, cărora, ne plăngeam.
Abusul, nedreptatea, asuprirea, acestea am făgăd
uit
noi să le suprimăm, cănd o fi in puterea noast
ră, să o
facem.

Și isvorul acestor rele, cel puţin isvorul cel mai mare
este ignoranţa : nici țăranul şi, de multe ori, nici pro„prietarul nu-și cunosc dreptnrile Și datoriile.

Dacă aceasta, e causa, atunci iată, ce propunem, un
lucru simplu : să, arătăm, asupra, fie-cărui tip de invo|
eli, ce e drept şi ce nu e drept; să arătăm care e dreptul fie-câreia dintre părţile contrastante.
Ce faceţi, de căte ori aveți un proces? Vă duceţi la un
advocat, şi, de cele mai multe ori, avocatul se mărginește

a deschide condica, “i citește un articol de lege și spune:
D-le, ai dreptate, mergi inainte, sau nu ai dreptate, du-te

acasă, Ceea, ce propunem noi este să se prevadă nu unul,

dar toate tipurile de invoeli: și arendarea pământului pe
16
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bani, şi arendasrea pămăntului pe muncă,

şi inchirierea,

muncei, căci și aceasta este o formă, a libertăţei omenesci.
Să, se prevadă asemenea ce greutăţi, ce nedreptăţi,
ce asupriri se pot ivi asupra fie-cărui fel de contract, și
să scrim in lege ce este drept să se facă și ce nu este
|
drept să se facă.
Aceasta, este protecţiunea cea, mare pe

care

societa-

tea, o datoresce celor slabi.

Şi să nu credeţi că lucrul e așa, de uşor și neinsemnat
cum vi Sar părea. Chiar in comitetul

delegaților — cei

cari au fost in comitet 'și pot bine aduce aminte — eu
Je ziceam : presupuneţi că am arendat cui-va, pe bani 5
pogoane, căte un napoleon pogonu:. Omul a arat, a se-

mănat, a, secerat și voesce să, şi ridice grăul. Eu i zic:
mai ănt&iu plăteşte şi apoi să ridice grăul; el zice : ăntăiu să, ridic grâul şi apoi să "ţi plătesc. Ce este atunci
de făcut ? Unul din D-nii delegaţi a zis că proprietarul
are dreptul de retenţiune; un alt D. delegat a zis: dar
in ce lege stă scris acest drept? Și atunci am zis: dacă
chiar intre noi nu ne putem inţelege cum se vor ințe-

iege ţărani ? Și, atunci de cesă nu scrim pe hărtie că, in
cutare impregiurare, cutare lucru este drept să se facă.
Aceasta, este marea, protecțiune pe care societatea o
atoreşte celui mic, umil, fără putere căci omul este
egoist, el presupune că are dreptate și atunci, cănd nu
are. Care din noi nu crede adesea, că are dreptate, chiar

atunci cănd nare?
Dar cănd este scris in lege, ori-cine 'și face singur
dreptatea. Căci in general omul nu este asupritor, nedrept, şi, de cele mai multe ori crede, că are dreptate.
Si nu va, mai crede, cănd va putea, vedea, in lege ce este
drept și ce nu este. Atăt proprietarul, căt şi țăranul o
3
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să zică: iată, ce zice articolul cutare. Este adevă
rat că,
un om cunoscător, ar putea și azi să, găsească
in legile existente răspuns la, multe întrebări. Dar aceas
ta e
greu. Și ceea, ce propuneam eu era, ca: in loc de
a, trimite pe cine-va la codul civil, la, procedura, civilă
, la

codul penal,

și mai

ştiu unde să caute să vadă, dacă

are dreptate; intro singură lege să, aşternem toate
regulile ce ”1 interesează, unde să, se prevadă toate
felu-

rile de invoeli și toate certurile cari se pot ivi.
Incă o dată, cănd va, fi lucrul acesta, fie-care 'și va,

face dreptate singur.

Cănd nu se știe care are dreptate, cine credeți că, căş-

tigă : cel tare sau cel slab ? Tot-d'a-una, cel mai tare să
folosesce. Iată, dar, un mijloc de asuprire care ar dispă-

rea numai

prin aceasta : să spunem

care

este

dreptul

comun, in aceste tocmeli agricole Și ce trebue să, facem
,

in cas de neințelegeri.
Să nu credeţi că acest lucru este puţin insemnat :
este cel dăntăiu și mai mare mijloc de a infrăna, abusul
Și nedreptatea,
|
Vă aduceți aminte că cel mai mare progres făcut de

omenire in timpii istorici, in favoarea celor s&rmani,
asupriți, miserabili, cel mai mare progres a; fost publica
rea unei legi.

Țineţi minte toți istoria romană, cum s'au revoltat

plebeii și au cerut să le spună și lor patricienii, clasa,
dominantă, ţara legală de atunci, să, le spună : ce drepturi are fie-care ; și nu s'au potolit pănă nu sa numit
acei decemviri vestiți cari au făcut tablele cele 12, le-

gile romane. Și de atunci a inceput dreptatea, să domnească in societatea romană, şi de atunci s'a, impuţi-

nat asupririle și sa infrănat abusarile.

|
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Acesta, a, fost cel mai mare progres al omenirei,

căci

de atunci și cel slab a putut; să se apere, in contra celui
tare, căci a, avut fie-care consciință, de drepturile sale.
Iată, d-lor, ceea ce am cerut; ăntăiu ; şi al doilea, ceea

ce propuneam este ca să alegem un tip de invoeli, pe
care” vom găsi mai drept, mai folositor şi, fară silă, să
căutăm să indrumăm societatea, romănească. către acel

tip de invoieli.
D-lor, intre toate

|
invoielile cari se obicinuesc in ţară,

este un soiu de invoială care realisează toate aspiraţiunile și tendințele legitime ale noastre. Acest tip este tovărășia, pe bucate: este dijma simplă,
In acest tip de invoială se asociază muncitorul cu
proprietarul. Proprietarul pune la, mijloc capitalul, cunoscinţele, experiența; ţăranul pune munca, și amănduoi

impart,în proporțiunile in cari se invoiesc, roadele ce:
produce pămăntul.
|
In acest; soiu de invoieli, proprietarul nu poate asupri
pe ran, nu poate să 1] nedreptăţească ? Cum să" ne-

dreptățească ? Să "i măsoare induoit? Dar el are să ia,
atăt din produs, ori cae ar fi intinderea, arendată. Ţăranul nu are să se lenevească, căci el va fi cel d'ăntăiu
victima, lenei lui. in acest tip de invoială basa nedreptăţei, executarea administraţivă, nu poate exista.
Nu este trebuință de silă, și, neavănd sila, nu avem

a ne teme, prin. urmare, de mișcările ţărănesci.

In toate dilele, in toţi anii se aude că la cutare moșie
țăranii s'au resculat, că nu mai vorsă secere; la cutare

moșie țăranii nu vor să are, și toate aceste mişcări isolate se pot preface in mișcări mai serioase, revoluţionare.
Mai anul trecut la, o proprietate din Teleorman avea
arendaşul veri-o 3000 pogoane de grău de secerat; ță-
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ranii nu voiau să-i secere, și sciți de ce? Fiind-că li se
promisese un islaz care nu li se dăduse. Și atunci sciți
ce s'a intămplat ? A venit prefectul cu 40 dorobanţi și
cu multă ințelepciune, cu multă abilitate "i-a, potolit Și
"i-a, silit să secere; dar ei au rămas fară islaz, căci timpul, in care islazul este necesar, trecuse. Și aceste lucruri
se int&mplă pe fie-care di, și ele se vor intămpla, cu
atăt

mai

mult,

cu

dijma, și se vor lăţi
tărlă,

sau

de

muncă

căt

se vor

impuţina

invoelile

cu

invoelile de muncă,

deosebită

la,

in

bani.

Ei bine, cu tovărășia pe producte neinţelegerile.
dis- par; proprietarul gre interes ca, ţăranul să, fie bogat; ţăranul are interes ca să fie proprietarul bogat, ca să-l
inlesnească la, trebuinţă, şi interesele

am&ndurora, sunt

injugate.
Acum, D-lor, din punctul de vedere economic, nimic
nu poate să dea mai mult, de căt această asociaţiune
intre muncă și capital ; și din punctul de vedere juridic,
nedreptate, asuprire nu este posibilă ; şi din punctul de
vedere social. numai acest tip poate să unească, pe pro-

prietar și muncitor pentru binele comun al amăndurora.
Ceartă nu poate să existe intre dănşii.
"Imi aduc aminte de o conversaţiune

|
ce am avut cu

un octogenar, D. Vasilache George, cunoscut D-voastre,

care 'mi spunea, că de 20 ani urmează acest tip de invoială, şi 'mi dicea,: vedeți, eu nu am mare putere executivă, dar nici nam trebuinţă să execut pe nimeni;
am numai grija de a dice isprăvniceilor ca să vestească,
din vreme pe oameni şi să aibă ochii pe cei mai nevoiaşi;

căci, intrun sat, sunt 10 ori 20%, cari au nevoe de
indemn; le dic: vedeţi de cutare și cutare să 'și facă,
:
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munca ; și, slavă Domnului, nimeni nu "mi-a oferit atăta,
arendă, căt produce moşia mea cu acest sistem.
lată, tipul de invoială cel mai bun către care ar trebui
ca noi să indrumăm
D-lor, nu este numai

societatea, română. Această idee,
o ideea mea personală, numai a

cător-va, oameni practici ce au incercat, aceasta, este o
idee cunoscută,
Tovărășia pe producte seamănă mult cu meteiagiul,

dar se deosebește de meteiaj in unele privinţe Tovărășia
pe producte are toate avantagele meteiagiului, fără să
aibă neajunsurile ce presintă el in străinătate. Căci in
străinătate mulți democrați s'au plăns în contra lui, dicănd că implică un fel de slugărie; dar la noi nu poate
fi slugărie : se imparte numai productele de pe cămp. Și
chiar meteiagiul constitue una din cele mai bune forme
de invoeli, cu atăt mai mult tovărășia pe producte.
lată ce cugetă, chiar despre meteiagiu, așa cum se
practică in Franţa și Italia oamenii cei mai cunoscători.
Citesc intr'un tratat de economie politică, publicat

de

curând sub direcţiunea D-lui L6on Say, un articol

scris de

un

drillară :
„Meteiagiul

economist

cunoscut

D-voastre,

constitue o adevărată

capital și muncă. El le
_același interes, le unesce
loasele materiale

și morale

D.

Bau-

tovărășie

intre

aproprie și le confundă in
intro acţiune comună. Foce resultă, de aci sunt ne-

prețuite. Legături de protecțiune, de ajutor și de afecțiune nasc adesea din conlucrarea

aceasta.

nu prețuim aceste foloase, cănd vedem

Şi cum să

adesea lupte

agrare in țările, in cari pământul se arendează.

„Vechiul director.al școalei din Grand Jouan, D. J.
Rieffel, scrie:

Cunosc

multe pămănturi

pe cari le-am
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vă&dut

trecând

sub

deosebite

regimuri

şi

tot-d'a-una,

meteiagiul a, dat veniturile cele mai ridicate. Luănd, pe
o intindere vastă de teren, o mare mijlocie generală,
pentru loturi de toate felurile, chiar și nisipişti. același
autor ajunge, dupe calcule fundate pe experienţele sale,
la resultatele următoare: .„Arendarea produce 25 lei de
hectar,

exploatarea,

directă,

30

lei,

meteiagul,

tovă-

rășia, 40 lei. D. Lecouteux a ajuns la acelaşi resultat.,
„Am

vă&dut eu însu'mi, zice D-nu Baudrillard,

că pro-

prietarii din Mayena, cari au incercat şi arendarea. ȘI
meteiagiul, au dobăndit cu meteiagiul venituri cu mult
superioare“.
|
Celor cari cred că nu se poate aplica acest sistem
peste tot, D. Baudrillard le spune: „Resultă dintro
mare anchetă agricolă că, de la. Alpi la Ocean, și de
la Pirinei la Ceveni, in această regiune variată, meteiagul se invoiesce cu toate necesităţile și este priimitor de toate descoperirile.

„Și chiar de am admite, adaogă D-sa, că inchiriarea,
- pămăntului produce mai mult, tot e mai bună tovărăşia,

pentru că:
„Dorim mărirea, ţărei; dar fericirea, locuitorilor nu e
de disprețuit, și credem sincer că acest tip de invoieli

este și un refugiu de insănătoșire“.
lată,

D-lor

tipul de invoială pe care noi îl avem in

ţară, care se obicinuescein multe localităţi și pe care
datoria, unui legiuitor cu minte e să caute să-l întindă
peste toată țara. Şi acest tip de invoială, proiectul ce
se propune de guvern, nu numai că nu caută să 1

intindă, dar, din contră, '] isgonesce pentru că se favorisează, in contra

instituțiunilor

noastre,

cel-alt tip,

tipul de invoială de muncă, pe bani daţi inainte.
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De aceea noi suntem contra proiectului pe care l-a
adus D. ministru al domeniilor
Noi credem că este bine să căutăm să lăţim în ţară,

acest tip de invoială, și cum? Cu sila? Dupe cum mi

s'a dis, poate in zeflemea, Am cerut eu să se pună
dorobanţi in spinarea proprietarilor? Să se pună forţa,
in spinarea, ţăranilor ca, să'i oblige a face tovărăşie pe
producte? Nici de cum.
Ca, să se introducă, acest fel de invoieli eu nu cer,
de căt să se lase liber jocul natural al lucrurilor. Ceea
ce cerem,

ceea

ce avem

dreptul

să

cerem,

este

ca,

această, invoială, dreaptă, să nu fie isgonită, intrun mod

artificial, prin o lege nedreaptă, prin executări administrative, cari favorisează munca, pe bani și cari, prin
aceasta, chiar, gonesce cele-alte tipuri de invoieli.
Mi s'a, spus adesea, că, acest tip o fi bun, dar nue
aplicabil in Moldova. Dar, de căte ori am discutat sincer
cu un proprietar moldovean de căte ori am discutat

fără, frase și nu de ochii lumei, am cădut de acord
că tot așa de lesne se poate aplica, meteiagiul şi in

Moldova, ca şi in ţara romănească, și că este in
măna proprietarilor să-l aplice, cănd vor vrea.
Deprinderile: cele vechi de sigur nu se pot schimba,
de astădi pănă măine; căcice mare puterea rutinei,

„puterea obiceiului vechiu.

Dacă oameni inteligenţi şi cu cultură, tot suntem
dominați

de rutină, cu atăt mai mult țăranii, cari sunt

lipsiți de cultură.

sunt dominați de rutină. Şi nu ușor ii

poți desbrăca de un obiceiu pe care l-a pomenit din tată,
in fiu și cu care s'a deprins; de sigur va trebui un

timp oare-care, ca să ajungem acolo. Și tocmai de aceea
noi nu cerem sila, ca, să introducem tovărășia,; ceea. ce
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cerem este să nu se pună, sila, ca să se avantageze
cel-alt; sistem.
Am discutat adesea cu moldoveni Și foarte pricepuţi
in această, materie, Și oameni inteligenți, şi au fost
nevoiți

să, recunoască,

că

introducă, tovărășia pe

atărnă

de

proprietari ca, să

producte. Și lucrul este ușor

de ințeles
—Nu vin țăranii la, Dita, iarna, să "ţi ceară bani pe
muncă ?
—Ba da!
—Nu ţi cer asemenea păpușoiu ?
—Ba da!
—Ei

bine,

cănd

îi dai

bani,

să nu

i mai

dici : ţi

dau bani ca să vii să muncesci la, mine; ci săi dici :
“ți voiu da un petic de păm&nt, pe care să-l muncesci:
la vară; iar productele să le impărţim amănduoi.
|
Nu este oare, D-lor, invederat ca acest lucru nul vor

putea. refuza și că vor munci mai cu voe bună la ei?

Dacă, este sila, la mijloc, dacă foamea, este la mijloc, .
de bună seamă el va venila, D-ta, să ia, producte Și "ţi stă
in mănă, ca, in loc să ceri s&-ți muncească D tale plata,
acestor producte, să, stabilesci o impărțeală a productului
din două sau trei, dupe cum va fi posițiunea localităţei.
Și este invederat că va, vrea, mai bine să vină vara.:

să muncească la el, de căt la Dita. Şi atunci, D-lor,
dupe ce un an va veni, fiind-că i-ai dat bani, la anul
va veni cu tragere

de inimă

să ia pământ,

căci este

destul de deștept ca, să-i placă mai bine să aibă al lui
de căt să tot ia, de la D-ta.
Ast-fel, D-lor, tovărăşia pe producte se poate foarte
ușor să se introducă in Moldova. destul să aibă proprietarii nevoe s'o introducă, și pentru aceasta, este destul
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să lipsească, sila, din lege. Nu numai că, această lege este
bună, pentru Moldova, dar este incă și mai bună, pentru
Moldova.
|
Aceste tipuri de tocmeală, sunt bune, D-lor, pentru noi;
dar sunt bune mai ales pentru Moldova și aceasta, pen-

tru bunul cuvănt; că, acolo agricultura, este mai cădută,
proprietari mai oberaţi și țăranii in mai mare lipsă,
de căt îm țara, romănească. (Aplause).
ȘI cu puţină bună-voinţă, acest tip sar adopta, pen-

tru marele folos și al dreptăţei și al bogăției ţărei in general, și al securităţei, al liniştei Statului.
Iată, D-lor, ce am propus noi.
O lege, in adevăr, de tocmeli agricole, iar nu de executarea, tocmelilor agricole, care să prevadă in special,
toate felurile de tocmeli, care să prevadă, pe căt este

omenesce posibil, toate plăngerile, toate nedreptăţile, şi
'să le resolve prin texte lămurite, aşa in căt să putem
vedea cu toţii, proprietari și țărani, ce este drept și ce
| este nedrept.
|
Şi de altă parte, in perspectivă, o intocmire, nouă mai

„dreaptă,

mai bună și care să ridice agricultura şi pe

; agricultori, să aducă, prosperitatea generală și infrăţirea,
| proprietarilor cu muncitorii de pămănt.
'

Iată ce am propus.
Este trebuință să vă spun, D-lor, acum ce a ințeles,
din toate acestea, onor. D. raportor al legei de faţă?
Eu mărturisesc că tot-d'a-una am avut o idee foarte
bună de D Rosetti-Teţcanu. Toţi 'mi-a spus că e un
agricultor

care

are şi cunoscințe

practice și teoretice,

Și din cunoscința mea personală, care a, fost foarte
scurtă, mi sa părut că e unul din oamenii cei mai in-
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teligenți. Şi tocmai de aceea cred că e casul să dic :
Nu e mai surd de căt acela, care nu voesce să audă! |
Din toate ideile pe cari vi le-am spus, D. Teţeanu a
inţeles numai atăt că, eu voese să, impart moşiile oamenilor la țărani. E lucru de necredut. Eu cănd am vedut
lucrul acesta, intrun jurnal, 'mi-am dis : Vedeţi ce r&u
e că a intrat in redacţiiie noastre evrei. Ei nu au nici o

idee, nici de proprietate, nici de lege, și, dacă li se poruncesce să facă, un articol contra cutărei legi, se apucă

că să facă, grămădind nerodii peste nerodii, fără, grije
de adevăr și fără, rușine. Şi numai așa 'mi-am explicat
că un diar, care trece de serios, să afirme că eu dau
drept la, țărani să pună stăpănire pe moșiile proprieta-

rilor și să le impartă,
E
Care n'a fost mirarea mea, cănd ain vădut că D. raportor judecă tocmai ca, și diarul, la, care fac alusie, şi
pricepe tot atăt, căt a priceput ovreiul de la, redacţia,
Constituţionalului. Dar D-lor nu e vina mea. Eu am
făcut trei expuneri de motive, la 1888 una, cănd eram

ministru alta, și acum alta și am mai publicat o broșură in care spun ideele mele, in ce privește pe ţărani.
Ei bine, din tot ce vam spus și din tot ce am scris,
D. raportor a, priceput atăt : că eu voesc să impart mo-

șiile proprietarilor și că voiesc să introduc v tovărășie"
pe proprietate !
Cu acest mijloc crede că a, combătut proiectul de
lege, pe care am avut onoarea săl presint !
Apoi D. raportor pune in gura mea un lucru nea-

devărat: Dice că, eu ași fi spus că proiectul meu nu co-

prinde nimic alt, de căt dreptul comun. Să mă ferească,

D-zeu să fi dis eu una ca aceasta!
Am

dis că proiectul

nostru,

pe care l-am

subscris

—
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ai majorităţei, acest proiect trebue să de-

vină și poate să, devină şi dreptul comun al tocme
lilor agricole, iar nu o lege escepţională, pe care,
dacă,

voiesci o urmezi și dacă

nu, nu. Și le diceam,

chiar

in comitetul delegaților: D-voastră, credeţi că aveți
nevoe de o lege escepţională, dar că nu opriţi pe oamen
i

să. contracteze

şi dupe

dreptul

comun.

Ei bine,

ai să

spunemce trebue să se ințeleagă, prin dreptul comun
,
ai să facem dreptul comun : atunci poate să se vadă
de toți, că nu mai e trebuință,de legi excepţionale.
Mai departe, D. raportor zice: că, după proiectul meu,

țeranii pot; să se ducă să are unde vor Și să dea din trei

una, și silesc, cu chipul acesta, pe oameni să facă tovăTășie pe producte. A citit numai articolul din jurnal
ul
Constituţionalul Și a reprodus acel articol.

să mă

ferească

D-zeu de

aşa, idei, nam

Dar, D-lor,

zis aceasta,

și trebue să, fie cine-va, care n'are absolut idee de ceva,

să zică olege, ca, să, Şi creeze asemenea bazaconii
in
cap și mai ales să le pună pe hărtie. Ce am zis
eu,
D-lor, in proiect ?
|
După ce am explicat, prin expunerea, de motive, tot
găndul, toate ideile, toate consideraţiile, pe cari am avut
onoarea, să vi le pun inainte, ziceam :
„Tocmelile agricole sunt de trei feluri :
„Arendare de pămănt, inchiriare de muncă, tovă-

rășie pe producte.*

Unde se vede că, eu silesc pe oameni să, se apuce nu-

mai de o tocmeală și că eu zic să se ducă fie-care țăran
să are unde o pofti ?

Dar iată ce a văzut:

In secţiunea, a, doua, care vor-

besce despre forma, contractului,
6

intreb

lucrul

acesta:

in țara

adică, despre inscris,
romănească,

in cea,

—

953—

mai mare parte arendaşii nici nu au toemeli agricole
scrise, legalisate de primărie și, cănd se fac tocmeli agricole prin primărie, iscălesc 10, 15 fruntaşi, cari se duc.
acolo de bea, adălmaşul, iar cei- -lalţi se duc şi muncesc
și și fac datoria, ca și cum ar fi subscris in contract,
In presența acestui fapt "mi-am zis : această, situaţiune trebue a fi regulată.
lată oameni cari, de şi n'au contracte scrise, dar au

muncit

au arat,

au semănat, au

secerat;

al

cui

este

grăul? Poate proprietarul să zică: grăul este al îneu,
căci nu ai tocmeala, scrisă, cu mine. Poate ? Am zi$, nu.
De vreme ce a muncit pe moșie și proprietarul "I-a,
lăsat, a intervenit intre dănşii un contract tăcut „pe care

țăranul nu '] poate dovedi, căci trebue dovedit in scris ;
dar care există și atunci am scris in lege ca, dacă ţ&ranul a muncit, sub ochii proprietarului, exista, contract,
Și părţile se supune la toate indatoririle Și au toate drepturile ca, cum ar fi existat un

contract

Acesta este art. 13 din care și ziarul

scris.

Constituţiona-

lul şi onor. D. raportor, D. 'Teţcanu au conchis că eu dau
drept țăranilor să are, ori unde or vrea, Şi să se facă, iovarăşi cu mine pe moşie.
Apoi, D-lor, aceasta este discuțiune serioasă și chibzuită, ori este o glumă aruncată in vărtejul patimelor
politice ?
Aceasta, discuțiune se chiamă? Serioase sunt âceste
imputări ? Ori se urmează obiceiul cel vechiu, nenorocit, ca intro discuţiune serioasă să vii cu o zeflemea, și discuţiunea, so inlături ? (Aplause).
D. P. P. Carp mivistru al domenielor : Nu sa, inchis incă: diseuţiunea,
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D. Gr. P&ucescu: Până acum vorbesc cu raportorul.

O să vă aud și pe D-voastră.

|

Dar, zice D. raportor, voiți in această materie

drep-

tul comun ? Acest lucru nu se poate. lar D. Carp a zis
oare cănd: dreptul comun este jaful comun, căci stiţi
că

D. Carp face cuvinte.

Și atăt de mult "i-a, plăcut acest cuvănt, dis de D-sa,

la 1882, că "la repetat la Senat, cu ocasiunea discuţiunei acestei legi.
Vreau să sciu ce și inchipuesce D. Carp că este dreptul
comun? Dreptul comun, jaf? Pentru ce? Dar dice:
voiesci să ajungi să dai pe ţăran pe măna advocaţilor ?
Nu care cum-va, vrea, D. Carp să desființeze advocaţii ?
D-lor, aci daţi'mi voie să fac o digresiune, Și să vă
spun o anecdotă.
'Mi aduc aminte de un distins bărbat de Stat, distins
ca și D. Carp, care făcuse dreptul in Germa, nia, că și
D. Carp, dar care ”] făcuse cam de mult, intocmai ca, şi

D. Carp, a venit ministru de justiţie, plin de dorința de

a face binele țăranilor şi atunci sa găndit să facă, o
lege, prin care să desființeze procesele in ţară! Tocmai
ca să scape pe țăran din ghiarele advocaţilor.
Şi atunci, avănd o vechiă.. reminiscență de cănd inv&ţase dreptul, a dis: am un mijloc de a suprima toate
procesele.
Eu redactam pe atunci jurnalul Dreptul, eram directorul acestui jurnal și mam pomenit că mă chiamă şi
mi spune: M'am hotărit; să nu mai fie procese in ţara,
romănească, (ilaritate), și, dupe ce *mi a, vorbit to de
nenorociţii țărani, 'mi a dis: comptez pe D-ta, să, 'mi Gai
ajutor. Mi s'a spus că ești un om bun, că, te pricepi
in
meșteșugul D-tale, să 'mi dai ajutor. Căt pentru viitorul

—

L-tale,

căci scia
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că sunt

am eu grija. (laritate).
Și atunci, "1 am întrebat,
loc să vină

părţile

advocat,

să nu te ingrijesci,

cum? Și 'mi a spus că, in

să pledeze inaintea, tribunalelor, tre-

bue ca toate părţile să fie chiemate, prealabil, inaintea,
unui judecător, şi judecătorul să facă, o instrucție prea.
labilă : Ce vrei tu ? Cutare lucru. Dar tu de ce nu ] dai?

Se incheiă, un proces-verbal şi să vadă cine are dreptate
Și cine n'are.--

Uitase că ideea, aceastao invățase in Germania, pe
cănd invăța, și pe cănd acolo era incă procedura,
inchisitorială. Puteţi să vă inchipuiţi ce desilusionat a
rămas,

cănd

a aflat, că acea procedură a existat pre-

tutindeni, in Germania, in Francia şi in alte ţări, dar toţi

au lepădat'o,

căci

era proastă. și au

adoptat

dura, orală, pe care o avem şi noi.
Cam așa vrea să facă și D. Carp, cănd

proce-

vrea să

scape pe ţerani de advocaţi, cănd vrea să desființeze
pe advocaţi in țara romănească,
Apoi advocaţii, D-le Carp, pe cari voiţi să'i desfiin-

țaţi, vaţi dat socoteala, veri-o dată, ce este acest; lucru ?
D. P. P. Carp, ministru
vorbit aceasta nici o dată.

D. Gr. Păucescu:
vorbiţi ? (Ilaritate).

D. P. P. Carp,

al

domeniilor:

N'am

Dar ce, stric eu dacă uitaţi ce

Citesce discursul

D-tale din Senat.

ministru al domeniilor: Am

dis

că-advocăţeii din sate ruinează pe ţărani.

D. Gr. Pă&ucescu : Advocaţii și advocăţeii sunt pu-

nerea, in acţiune a egalităţei părților inaintea legei;
căci, cu advocaţi, un om șlab și fără trecere este tot
atăt de puternic,

inaintea, justiției, ca, un om care are
i

-

—
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multă, avere și multă, putere; căci advocaţii sunt absolut
egali inaintea, justiţiei.

O voce: Toate sunt ilusorii.
să

D. Gr. P&ucescu: Pe căt se poate omenesce. Trebuu
ţinem

seama

că

nu

suntem

ăngeri.

Și sciți

ce ar

face advocaţii in asernenea, materie, atunci cănd pe
ţăran ar veni să, 7] execute la muncă, primarul? Ar
intreba numai de căt pe proprietar: î)-ta, care ceri să
“ţi
inuncesc, “ți ai executat şi D-ta obligația ce ai către

mine ? "Mi-ai dat pământul tot, dupe cum ne-am invoit ?

Și justiția

cească,
gațiunea,

nu

pănă

va, putea să

cănd

silească;

proprietarul

pe

nu va

ţăran să mun-

indepiini

obli-

faţă, de ţăran Și vice-versa,

Şi, cu chipul acesta, ar fi şi proprietarul Și țăranul
puși pe picior egal, şi egal indatoraţi să, 'și execute
obligaţiile.
|
Dar, or cum as fi cu advocaţii, este un lucru în
care D. ministru se ihșală grozav, chiar in acestă :naterie, este cănd afirmă că, dreptul comun este un jaf.
Dreptul comun, D-lor, nu este alt- -ceva, de căt, noțiunea, dreptăţei, care sa moștenit din generațiune in
generațiune şi care sa lămurit din generaţiune in generațiune. Acesta este dreptul comun: Și nimic alt. Şi
dacă in relaţiunile multiple sociale căte unii au norocul să găseacă un principiu drept, care să, reguleze
in mod mai echitabil interesele dintre cetăţeni, acel
om face drept comun, chiar dacă acel principiu nu ar
fi fost inscris in lege; căci dreptul comun este noţiunea,
justiției absolute, aplicată, la, interesele dintre oameni.

Este adevărat că unii confundă

cu lipsa absolută,
a toemelilor.

da lege, fie cu

dreptul comun, fie
libertatea

absolută
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Dar acsasta, este » :confusie.
Libertatea; absolută, nu:
exis

tă în dreptul comun, Libertatea, abs
olută de invo- ială, nu există în legislaţiune,
i
In dreptse dice că, părțile sunt;
libere, nu e vorbă;:
dar să,

nu fie dol, dar să nu fie eroare, dar

să nu fie
violență. Şi dreptul comun nu se
sfiesce să declaze.
nulă, cutare -clausă, pre care o cred
e usurarie; nu se:
Sfiesce să impedice cutare cont
ract, pe. care-l crede
nedrept: nu se sfiesce să
„Tecomande cutare sau Cutare lucru, pe care '1 crede mai
conform cu obiceiu--

ile și tradiţiunile unei ţări.
Dreptul

coniun

nu este

|

lipsă,

a

absolută.

de lege ;.
aceea, este o anarchie, nu este
diept comun. Dreptul
comun
este noțiunea, drpetăţei

aplicată, la, toate relațiunile vieţei sociale; Și, cănd
te cobori,la amănuntele
vieţei
sociale, şi creezi legi speciale
,

speciale, drept comun faci și atunci,

pentru interese

|.
ȘI, așa, de adevărat este,că nu
putem face nimic,
fără,
să facem

domeniitor, fără

drept comun,
să

in căt D, ministru a]

Şi dea, seama, face drept
comun.

Şi în adevăr, in discuţiunea,
ce sa, făcut, la, Senat, în '
această priv

ință, și D. Buicliu şi D, ministru

al do-:
meniilor, spun că cel d'ăntăiu
SCOP, al legei, ca discutăm,
este să, lămurească, ceea, ce
dă o “parteşi ceea, ce dă
cea-altă, parte,
a
Ma
De
„Ei bine, acesta este cel. d'ăntăiu, prin
cipiu

al dreptului comun. Cel d'ăntăiu Principi
u de la văndări este
ca v&ndătorul să, spună ce vinde
și, cumpărătorul căţ,

dă: și cel d'ăntăiu principiu de
la, inchiriări este. 'că,
inchiriătorul să spună, ce închiria
ză și ce primesce in
schimbul
pământului sau lucrului inchiria
t, aşa în

căt,
fără să 'și dea, seamă, face drept comun
D. ministru.
:

17
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Şi, incă o dată, cuvântul de drept comun nu ne impe-

dică să oprim nici clausa usurară, nici să recomandăm
cutare fel de invoială, cum de exemplu,

in tocmelile de

căsătorie, de și există, libertatea, absolută, dar legislaţia,

noastră recomandă, sistemul dotal, pe cănd legislaţia
francesă recomandă un alt sistem, sistemul comunităţei,
pe care '] declară sistem de drept comun.
Așa, dar, dreptul comun, pe care noi '] cerem, ca
să facem să, inceteze și abusurile și nedreptăţile, dreptul
comun nu este priimitor de nici una din obiecțiunile
juridice ce, pe nedrept, i s'a, adus de către D. “ministru
al domeniilor, In el incap toate articolele, pe cari le-a
introdus D. ministru, in proiectul de lege al D-sale.
Și articolul, care opresce clausa, penală și solidaritatea,
in contractele agricole, este drept comun, tocmai precum

este drept comun

legea care opresce clausa, penală din

imprumuturi, și ori-ce altă idee s'ar găsi dreaptă, și o(

menoasă, va, putea, constitui lege de drept comun

|

Un lucru nu priimesce dreptul comun: neegalitatea

părţilor inaintea, legei și robirea, muncei. Aceste disposi| ţiuni sunt exorbitante de dreptul comun. Şi tocmai de

„aceea, cerem noi dreptul comun.
Iată, D-lor, ideile cari sunt coprinse în proiectul D-lui
ministru al domeniilor, și iată ideile pe cari am avut

onoare noi să le propunerm, subscriind cel-alt proiect de
lege venit din iniţiativă pailamentară. Şi este timpul să
ne intrebăm, cine ar fi in Cameră care ar combate acest

proiect de: lege al nostru.

|

Dă bună seamă, D-lor, nu liberalii. Ei sunt; datori să,
urmeze tradiţiunile cele bune ale partidului lor, şi par-

tidul lor, prin vocea, axqtorisată a, lui C, A. Rosetti, incă,

din 1882 a propus reforma, salutară, pe care. stăruim noi adi să o realisăm ; cel puţin a propus. punctul esen-

ţial ale acestei reforme, care. consistă în ridicarea; execuțiunei administrative. Nu.a putut:să isbutească, aturici

această, reformă; dar sunt sigur că representanţii parti- -

dului liberal de agi vor urma bunele tradiţiuni ale par-

tidului Jor. Cu atăt mai mult că, in comitetul delegaților,

din ale cărui discuţiuni a, eșit proiectul
de. lege ce "lam
presintat noi, figura, unul din fruntașii partidului, cu
care am discutat. și care "mi a dat multe poveţe bune,

vreau să vorbesc de repausatul: Kogălniceanu, Cine dar se opune ? Cine n'ai crede, D. Carp! Apoi nu
spunea, D-lui că partidul conservator e un partid putre-.

dit, fără, idei, fără program ; și nu a venit D-sa să ne

intinerească, să ne dea, idei mai generoase. (Aplaus
e).
D-sa, vine şi, drept toată, regenerarea, vă aduce tot
vechia; :

silă administrativă, ba incă, o mai lăţesce și Ia pagubele -

ce ar resulta, din neexecutarea,

contractelor, (Aplause).”;

Tot amendile și pedepsele primarului, ba incă le exă- i

gerează pănă la ridicul, nădejdea, tot la, bătrăna, frică să
indrepteze țara. (Aplause)..
i,

Apoi idei noui sunt acestea? Apoi nu:vam dovedit!

că aceasta este claca? Şi cănd venim. noi și propunem:

o idee-in adevăr nouă, se'aședăm economia național
ăpe
dreptate și pe libertate, D. Carp, reformastorul, se sperie!
,:

Ori cum va fi şi ori ce va face D. Carp, dar'noi, rmembri ai -paitidului “conservator, ar trebui 'să, priimini proiectul nostru. de lege și să respingem peal D-lui Carp.
Proiectul de lege al nostru este aplicarea ideilor
noastre,

idei cari, in lungul și greul timp al 'oposiţiei, ne am
legat;
faţă cu țărănimea să le aplieămi, dând vor veni la' puter
e.
Căei, D-lor, nu este adevărat 'ceea ce s dis că noi
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nu am

avut.

care '] am

program;

noi. am

desvoltat in numeroase.

avut

un program, pe

intruniri, pe cari ne.

am angajiat; de multe ori să '] aplicăm.
E
« Şi acest programa este, in multe privinţe, deosebit de

al D- -lui Carp. Tot trecutul partidului nostru o dovedesce.

Noi nu am așteptat să ne vină, puterea,ca un dar de

sus; noj nu am căutat
să

ne inţelegem cu Ion Brătianu

ca, să ne aducă la, putere. Noi.ne am adresatla, isvorul

viu al puterei, la, cetăţeni, la alegători, și, in nenumărate
intruniri publice,

le-am

cerut lor puterea...

:

Și puteţi să vă inchipuiți: că, in aceste intruniri, pro:
gramul pe care '] făceam, nu trebue să ne ascundem, se

deosibea in căt-va. de programul pe care > -a formulat
mai tărdiuD. Carp.
ia
a
In. acele intruniri, vă puteţi. inchipui, că nu era, să,
vorbim noi in contra curentelor :.poporului, în contra.

opiniunei publice, -cănd :noi tocmai acestei, opiniuni Ce
„ream:puterea,
se
„De aceea programul

ta
Sat
nostru. era un program și mai

constituţional și mai liberal. Mai alesera un program
mai democratic, de căt acela, pe care D. Carp, din cănd
in cănd, cu sau, fără vreme, din. nenorocire, 1]: desfășura,

chiar după băncile acestea. ..
„În special, in.ce privesce pee țărani, spuneam tot- d'auna, la intrunirile..> noastre, la. cari erau mulți

jerani, le.

spuneam, dic:. ;;
“i
ii
i
Ceea ce vă trebue: voă este «o administraiune bună;
trebue siguranța, averilor. voastre, vă trebuesc școli,
trebue biserica, dar.ceea ce vă trebue mai presus

|
vă.
vă
de

toate este incetarea abusurilor, incetarea, asupririlor, incetarea, nedreptăţilor. (Aplause).
Sunt fericit, D-lor, să constat că, multe din aceste
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făgădueli s'au. realisat; de guvern. D.
prim ministru ne a
dat posibilitatea. unei administraţiuni
bune, pentru că,
pănă 'acum, să, fi voit chiar să administ
rezi, nu sra cu

Putință
e
Tot D:sa,.
ne a dat Siguranță. averilor. şi: a, vieţei
la,

ţară, prin legea, 'gendarmeriei, care-sa
făcut.

Asemânea,

in ceea ce privesce. școala, iși biserica,
-D. Ministru al

cultelor a avut norocul să, realis
ducăe.
ez
din cale mai

mari .bine-facerice: am; făgăduit
:: a, reformat, clerul și
a fondat obligaţiunea “invățămăntului
îi

“Sa făcutși alte: multe ucruri- bune. D; minist
ru de
exte
rne le spunea, mâi deunădi chiar. Dar este
un lucru,

pe care.1 am făgăduit: mai presus de
toate, și pe care,

lumea, ] așteaptă, de la :noi.ae
Sciți : prevenţiunea cea, mare 'care. să ridic
at. tot-d'auna, in :contra conservatorilor. “Se dicea,:
Dar sunteți
boeri; sunteți -ciocoi, visăți privilegiile de
demult şi nu
voiţi intrăţirea, nu voiţi egalitatea... E
Iar noi in toate: intrunirile incepearm toţi orat
oriicu
.
aceste cuvinte: D-lor, suntemși noi: oarn
eni ai popo-

rului, voim și. noi egalitatea, inaintea 'leg
ei;-partidul con-

servator este un partid democratic |. ---

CERERII

„ Singura, deosebire, intre noi și celalt pa
rtid
este ,eă ei

se uită mai mult la număi, pe cănd noi ne. uită
m mai

mult la; .meritul . personal; de o parte este
puterea numerică, de altă, parte este puterea, intel
igenței...

In colo'și noi. suntem tot atăt de liberali, tot
atăt de

demoecaţi, :ba incă noi. sunteni mai: liber
ali; pentru că

noi nu spârgem intrunirile, ete.
|
Dacă noi cerem puterea, o cerem, nu in folos
ul unei:

caste,

tutulor.

nu

in folosul unei clase

„

sociale,

ci in folosul

|
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Ei, aci ne așteaptă lumea. Ne ţinem de această vorbă,
sau nu? Voim egalitatea. inaintea, legei sau voim incă
privilegiul, dreptul celui mai tare contra, celui mai slab ?

Şi aci unde ne așteaptă lumea, iată cu ce lege vine
D. ministru să răspundă acestor așteptări : cu o lege de

“nedreptate, de neegalitate
și de asuprire.
Și D. ministru al domeniilor este in largul său ; D-sa,
nu a fost nici o: dată in intruniri publice; D-sa nu sa
legat nici o dată către nimeni. Dar noi, conservatotii,

ne am legat către cetăţeni: să le dăm libertatea, să le
dăm egalitatea, să “i scăpăm de abusuri şi de impilări.
Iată pentru ce.eu vă rogsă bine-voiţisă respingeți
această lege a D-lui- Carp. Căci dacă veţi veni cu asemenea, proiecte de lege şi veţi priiri ideile şi programul

D-lui Carp, veţi face lumea să creadă că, ori căt de
inteligenţi sunteţi, e un lucru pe care nu sunteţi in stare
să/l ințelegi, sunt nevoile, sunt suferințele, sunt durerile
celor mici, celor năpăstuiţi, celor; asupriți. ȘI, ori căt

sunteţi de cinstiţi, dar e.o făgăduială de care nu sunteți
in stare să vă ţineţi, e făgăduiala, pe care am dato, că
vrem egalitatea, inaintea legei și că nu vrem drepturi
deosebite pentru noi. : .

A

Și această, constatare, dacă se va face, e primejdioasă, pentru viitorul partidului conservator.

Acest partid sai, rămăne un partid democratic, in
sensul constituțional al cuv&ntului, un partid constituţional, sau perde ori-ce . drept de a guverua această,
ţară; căci ar desminţi toate făgăduelile 'ce a dat in
oposițiune şi sar opune curentului care l-a adus la
„putere. (Aplause).

<a

Acest volum neavând de scop de a presinta, scrie-

vile mele asupra chestiunei ţărăneşti ; ci mai mult
a presinta ţerii chestiunea țărănească și chestiunea
agricolă

la no,

am

cerut

voe

D-lui

Ressu

ca să

publicăm admirabilul discurs pe care ta pronunțat
toi în discuțiumea generală. D. Ressu intr'o A4Mprovizațiune de o rară, frumusețe a presintat idea Dro-

iectului de lege din alt punct de vedere şi a stabilit

cu
de

mai multă autoritate, ca moldovean, starea
miserie și a proprietarilor și a muncitorilor

din Moldova și causele miseriei și dovedește că nu
e altă indreptare,
nostru de lege.

de cit idea ce presintă proiectul

Jacă discursul D-lui. Ressu :
D-lor deputați,

lată că pentru a, treia sau a patra oară, in cursul
acestei sesiuni, sunt nevoit să iau cuvântul Și să com-

bat un proiect de lege venit din iniţiativa unui guvern

care este expresiunea, majorităţei, din care am onoare
să fac şi eu parte.
V& mărturisesc că fac aceasta, și acum, cum am
făcuto și in rindurile trecute, cu mare părere de rău;
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“căci,

D-lor, luptănd

cu

adversarii tăi, iţi

oțelești ca-

racterul şi iți intărești convingerile; cănd
din nenorocire insă, lupți contra,

propriilor t&i prietini, o mare

desilusiune și o adăncă și nesfirșită, măhnire
te coprinde.
Eu ințeleg foarte bine datoria, pe care e
are fie-care

membru

al unui

partid,

de a facă

crificiul credințelor sale individuale

gărei și a duratei partidului insuși;

D-lor,

viața

noastră

in contact

cu

intru căt-va, sa-

in folosul inchiăcăci,
semenii

in definitiv,
noștri

nu

e de căt un nefsărșit.
şir de asemenea, transacții, dar

Și pentru . aceasta, ca, pentru ori-ce,:este
o limită, și

limita aci

este, cănd ţi -se cere: jertfa,a; insăși fon-

dului credinţei: tală ; atunci:eu to
at
- dragâă
stea, care
poţi să. ai. pentru ai tăi, cu. toată măhni
rea 'ceţi pri-

cinueşte indepărtarea,

ta de la o-lucrare 'comună,

ești

nevoit să, faci aceacăci.
sta,
alt-fel visci: să, te cobori

la. gradul. unui. instrument, :alt-fel te
-desonorezi.

Iată, D-lor, - pentru ce DIS găsesc

- -

stăpănit de un

simțimănt, dureros: luăud cuvântul, și
iată pentru ce.
cu. toate. acestea, Sunt: nevoit să'mi- cale
- pe''inimă, și

sămi fac și acum
D-lor, pănă

datoriă,

i

a nu intra, in alte consideraţiuni, sunt

nevoit să, elucidez

căte-va “cestiani, pe cari le-a atins

D. C. Arion, și cari au făcut obiectul observaţiunilor

D-sale.

iii

Se pare că in credința, multora, e următorul lucr
u:

cum că lupta, aceasta, isvorește din convinge
rea,ce au
unii că dreptul comun este dreptul cel mai
preferabil
in privinţa, tocmelelor agricole, și din convingere
a. ce
au alții că, o lege excepțională e cu mult mai bună
și mai de preferit, cănd e vorba: de regularea. -rapor-

turilor dintre agriculțorii mari și țărani, și D. Arion,

„> :265 —plecănd şi D:sa de la această, idee ne spunea,
cu drept
cuvânt: De ce vă alarmaţi :de legea, excepționa
lă a
D-lui Carp, cănd prin , această, .lege se lasă
deplină,
facultate. fie-căruia,. de a beneficia de dispo
sițiunile ei.
cănd aceasta îi convine, Și. de a recurge la,
dreptul
comun cănd legea excepţională, îi se pare
desavanta.
gioasă pentru e]?
"

Aveţi şi: unii şi: alţii, in legea, aceasta, ceea ce do-

riți; prin urmane,. unde: poate: fi cuvântul unei
desbinări ? ȘI, in- adevăr, D-lor, D. ministru al domeniilor,

pentru

ca, să pareze

la 6 Obiecţiune

ca

aceasta, Și să,

inlesnească un r&spus ca, acel pe care nil dă D. Arion,
după; ce a; inscris disposiţiunile pe cari le-aţi citit cu
toții in proiectul de lege, -apoi: pune un. articol cam
la. sfărșit -- articolul: 45 — in. care se dice că, cei cari
iu vor să beneficieze de disposiţiunile legei de faţă,
pot să contracteze după dreptul comun, şi D. ministru
și-a iuchipuit că prin :aceăsta noi toți avem să cădem in'-cursă, şi că avem să ne dicem că, de vreme

ce sa, conciliat toate părerile și sau satisfăcut toate

aspiraţiunile, apoi nu ne mai rămăne de căt să, mergem.
ca un singur om, să puneri bile- albe pentru proiectui
D-sale.

„& nevoie, D-lor, să otucidăra această, cestiune și să

curăţire 'terenul discuțiunei de asemenea, pedici, cari
incurcă, judecata, dreaptă, și limpede a omului.
Care, D-lor, dintre dreptul: comun și legea acâasta

excepțională, crede D. ministru al domeniilor că e mai

preferabil pentru relaţiunile dintre țărani şi! agricultorii mari? Care crede D-sa că, oferă mai multe avantăgii părţilor contractante, şi în special maărelui agri-

—
cultor,

căci

el este
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care ține

punga

și determină, prin

urmare, invoiala, ? Şi fiind că nu ştiu ce răspuns mi sar

putea da și nu voesce să bănuesc nimic, de aceea mă

voiu pune in amăndouă ipotesele. Care toemeală dar va,
fi aceea, care să, presinte cele mai multe avantagii : aceea,
care sar face după dreptul comun sau aceea care sar

incheia după legea, aceasta, excepţională ? Dacă considerăm că aplicaţiunea, dreptului comun. are să fie mai

preferată, atunci este sigur că nimeni nu se va găsi care

să lase avantagiile dreptului comun și să, incheiă alcătuiri după o lege care nu'i dă aceleași avantagii ? Nu
găsiți că e foante natural aceasta, ca fie-care să, prefere
o invoială mai bună, de căt

una mai rea?

De sigur că

da; dacă insă, toată, lumea, va, prefera, regimul dreptului

comun in contra unui regim excepțional, atunci vă rog
să'mi spuneţi pentru ce presintaţi această lege, care de
la inceput. vedem cu toţii că va rămăne neaplicabilă,

intru căt este evident că nimeni nu va, usa de dânsa ?

O coală de hărtie. scrisă. mai mult, atăt e toată legea,

D-voastre, dacă, ipotesa . aceasta, este cea, dreaptă, cea,
adevărată.
Și din contra, dacă, mai bună este legea, excepţională,

dacă ea, este care oferă, cele mai multe avantagii, atunci
este evident că, toată, lumea, se va, lua, după dânsa, și in
asemenea cas justificaţi'mi pentru ce aţi inscris art. 45

in această, lege, ce caută, el aci, cănd știut va fi, cum că
dreptul comun nu se va, aplica, nici odată ?
Ce! D. minstru iși inchipueşte că, noi suntem, atăt de

simpli și atăţ de naivi, in căt să credem că dreptul co-

mun poate să meargă alături cu această, lege excepțională ! Ar fi să ne facă prea puţină cinste dacă ne-ar pre-

supune numai atăta pricepere, numai atăta perspicacitate

in căt să nu vedem că art. 45 nu este de căt o glumă,
și incă, o glumă, ertaţi-mă să o spun, puţin cuviincioasă
față cu noi.
.
Ce resultă, dar de aci
a ? Resultă că sau dreptul comun
e cel mai bun, și atunci olege excepțională nu are nici
un cuvânt de a fi, sau legea aceasta este cea mai avan-

tagioasă, și. in asemenea, ipotesă dreptul comun nu se va,
aplica nici odată; prin urmare, art. 45 este numai o mistificaţie

și o nadă

in care

sunt

incredințat că nu se va

prinde nici un om cu: mintea, intreagă.
Ei bine, mie numi plac aceste căi piedişe, nici numi
plac aceste proceduri bisantine; miemi place vorba,
dreaptă, şi francă: ori nu e bun dreptul comun, şi atunci
propuneţi o lege excepţională ; ori e bun acest drept co-

mun, și atunci respingeţi și desființaţi ori-ce lege excepțională. Dar şi una și alta, nu se poate in același timp.
D-lor, este un alt punct care de asemenea trebue lămurit: cănd. se :vorbește de dreptul comun se pare că
dreptul comun e..ceva; abstract, ceva, eteric, ceva, care
nu poateavea, aplicaţiune pracţică. Mai mult ; căe chiar

o absenţă, de ori-ce drept, de ori-ce lege, că e dreptul de
jaf, că e un apel la putere. Că, dacă ne-am afla. sub regimul dreptului comun, ţăranul are să pună măna, pe
moşia, proprietarului, sau că acesta are să desbrace pănă
la, cămăși pe țăran.
i
SE
,
Sau dis aceste lucruri, și le-am audit și eu incremenit
de atăta, ușurință, cu care unii discută cestiuni de o aşa,
gravitate.
Ei bine, D-lor, așa, este $2 Ce insemnează, dreptul comun ? El insemnează, D-lor, un număr de principii. generale, după, cari se regulează, toate raporturile căte se

put ivi intre oameni, principii cari sunt admise in genere
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de toate societăţile civilisăte. Dar aceste prin
cipii nu va
să
dică că sunt lăsate la placul fie-căruia,
că, oti-cine

poate să le aplice după capul lui şi după
cum i este voia.
Ele sunt numai nisc6 norme generaie,
p6 cari legiuitorul

le regulamientează, şi le potrivescaIa! fiecare 'cas dat, la
fie-car& relaţiune socială. Așa, D-lor, ave
m, bună-oară,
principii :generale cari regulează, şi sunt
aplicabile la tot

felul de obligaţiuni Și de contracte
dar, aceasta, n'a, im-

pedicat pe nimeni de a face reguli spec
iale pentru unele

contracte;

așa, avem reguli speciale pentru contract
ul

de locaţiune, de tovărășie,de schimb
,de vinda:e, pentru

cambii, etc, şi aceste reguli diferă; unels
de altele, fără,
ca pentru aceasta, să se dică că contractele
acestea sunt

legi escepționale. și că i6s din dreptul
comun. Cănd noi

dicem drept comun, ințelegera oare.
să; lăsaţi lumea, de
capul ei tără să legifaraţi nimic, fără; să; regu
lamentaţi
aceste raporturi
fără
, să spuneţi datoria; muncitorulăi de
pământ și a, proprietarului câtre dshisul ? Eri
D. P&ucescu

a desvoltat; in. de-ajuns partea aceasta,
și-a arătat cum

dreptul comun nu: e alt; ceva, de căt “apleaţi
unea, principiilor. generale. la, casuri speciale, -prin- regu
lamentări
anumite și adecuate imprejurărilor sub. care
să presintă

fie-care” din aceste: casuri.:Nu va, să: dică, prin
“armare,

lipsă, de legiferare; nu va, să dică drept la jaf,
și cănd se
fac asemenea, critici și asemenea, imputăzi,
atunci e-dovădă că nu discutăm cu seriositate ; şi-mai
mult, că nu
discutăm nici măcar cu bună, credinţă,.:
E
Și odată ce am arătat ce valoare are introduc
erea, in
această, legea unei:disposiţiuni ca acea, din art.
45 care

ne dă dreptul :comun şi o lege excepţională
; Şi odată ce
am arătat. că; dreptul comun nu e dreptul
la jaf, ci e regulamentarea după principiile generale ale
dreptului, a,
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relaţiunilor dintre proprietarii de pămănt cu muncitorii,
relațiuni cari pot-să fie regulamentate intrun mod
mai:

larg sau mai strins, căt de străns sau căt de larg. voiţi
D-voastră, atunci, P-lor să-mi. daţi: voie. să, limpedese

incă o cestiune.
._:
- |
A
a
D-lor, e o mare deosebire intre ceea, ce.se chiamă, o

lege specială, și ceea ce-se chiamă p lege excepţională.

Legea, pe care o propune,D. Păucescu e o lege specia
lă,
pe când -legea; pe care o propune: D.. Carp este o'lege

excepțională, și deosebirea, stă, in aceasta, că, una, res-

pectă principiile generale ale dreptului, pe cănd 'cea l'altă,
le nesocoteşte. Una, regulează o stare de lucruri norma
lă,
intrun timp și in iraprejurări normale, pe. cănd alta
este
isvorită din necesitatea, unei stări de lucruri anorm
ale
şi excepţionale.
Sa
D. P&ucescu eri, la, inceputul discursului său, va, făcut,
istoricul impregiurărilor
cari au dat loc la, propunerea,
și votarea, legei tocmelilor agricole din 1866. V'a, arătat
,

cu mult adevăr, starea deplorabilă in care se găsea,
țara,

Legea, rurală, care rupsese in mod bruscşi surpase ori-:

ce relaţiuni intre proprietarul mare și țăran, lăsase din

causa, aceasta, chiarin șuspensiune ori-ce afaceri

agți-

cole; proprietarul nu mai indrăsnea, să-și expună capi-.
talul, pentru că nu mai era. sigur. că va, avea, braţele:

irebuitoare, 4&ranul abia. așezat pe bucăţica, de pămănt.

ce i se dăduse, nu. avea, ce face cu dănsa, pentru. căii
lipseau toate mijloacele cele-lalte. spre a .o cultiva;,

foametea, apoi din. 1865 și holera, care decima atunci

populațiunea, . noastră; aruncase.
primejdie. Atunci, in faţa; acestei
legea; din 1866, care derogănă
stipulă că se poate intrebuința,

țara - intr'o - adevărată,
nevoi innperioase, veni
de. la, dreptul :comun,
sila spre 'a se executa,
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munca, la care țăranul se va fi angagiat. Şi această lege,
D-lor, 'şi dădu atunci roadele ei,. siguranța renăscu in
toţi, toată lumea 'se puse pe muncă: ȘI țara
scăpă de

primejdia, ce o amenințase.

RI

e

lată, D-lor, ce va să dică, o lege escepțională, şi
care este acum caracterul esențial al unei asemenea,
legi ? Este că e provisorie, că ea e trecătoare + născută
din impregiurări escepționale, aplicaţiunea ei trebue să
se Sferșească “indată, - ce - acele impregiurări au luat
sfărșit:
Dă
sai
i
Așa, e, D-lor, bună-oară legea, de asediu, casă e o lege
bună. și folositoare, pentru 6ă, se pot; intâmpla, momente
de acelea, in cari să, fie: pusă în. primejdie: insăşi existenţa Statului, şi atunci, prin mijloace violente și drastice, ești nevoit, ești dator să inlături acea, prirhejdie

Dar dacă.o aşa lege e bună. intrun momiânt dat, cum

se poate ca, ea să devină, 0 lege” permanentă, cum
se
poate ca ea să nu mai aibă, sfărșit?: Cum se poate ca
o stare escepțională, de lucruri să se transforme pentru
D-voasttă intro 'stare nor mală, “care durează de 21
ani
in această țară 9
rii
i
“Din deosebirea, aceasta, pe care am făcut'o, aţi
putut,
vedea D-voastră foarte” bine in
i ice mare eroare cădea D.
Arion adineaori căiiă mg spunea, că, in definitiv.
şi D.
P&ucescu nu facâ alt-ceva, prin contra-proiectul Dsale,

de căt să ne presinte tot o lege escepționălă. Nu ; aceasta,
nu: o lege escepțională; ea, poăte fi bună, său rea, dar

e o 'lege care:tocmiai: pune capăt stărei escepționale
sub

care'trăim de: mai :bine 'de :un :sfert da veac; ea
pune

capăt .siluirei“pe tarta inu aveţi dreptul să o
exercitâţi
asupra nimănui; eaa pune capătiaacestei nouii iobăgii,
mai

crema
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boieresc, de căt vechia, clacă. (Aplause),
Şi acum, D-lor, să intru in cercetarea, resultatelor pe
cari legea, escepţională, de la, 1866 le-a dat,şi să vedem,
impreună, cu D-voastră, care este starea in .care se găsesc astădi clasele noastre agricole,
cum
tarii și cum stau țăranii noștri.

stau. propriei

Vaţi uitat fără, indouială, și dincolo Şi dincoace
Milcov; aţi examinat situaţiunea, agricultorilor mari
n
mici din amă&ndouă părţile ţărei..
Si
Ei bine, cari sunt impresiunile D-voastre ?.. să fe

de
și
:
un

secret pentru cine-va, să fie un lucru. necunoscut pentru vre-unul din D-voastră, că starea ţăranului din Mol-

dova, este o stare nenorocită? Se. găsesce cine-va care
să nu scie că țăranul in acea, parte a ţ&rei este prăpădit,
că, el este sleit, de. puterile fisice, precum :este sleit de
ori-ce avere,de ori-ce mijloace materiale? Să fie, ])-lor,

un secret pentru D-voastră că propriețatea, mare in Mol-

dova, nu vorbesc, se inţelege, de căte-va escepțiuni, «ca,
proprietarii mari sunt și ei sărăciţi ca și ţăranii,
că sunt
inecaţi in datorii, că proprietăţile lor sunt ipotecate mai
toate și că, ceea, ce au,.nu mai este decăt o aparență de
avere, pe cănd in realitate şe intinde pretutindeni, ca, o.
pânză, de jale, o neagră și nesfărșită, miserie?. (Aplause),
Să fie oare aceste lucruri un secret pentru D-voastră, ?
Daca, insă aşa, este, daca așa e situațiunea. dincglo
de Milcov, atunci-datu-v aţi socoteală, și găsit-aţi mijlo-

cul de a indrepta acest rgu 2. Eu cred.că greutatea nu:
ar fi fost tocmai mare, dacă, de, dincolo v'aţi fi aruncat:
privirile in parţea, de dincoace.a, ţărei. Aţi fi v&dut atunci
că, in raport cu timpul de la:1864 pănă-adi, şi cu des-,

voltarea și mersul

nostru general,

țăranii de dincoace
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se găsesc intro situaţiune mai bună, că, prop
rietarii de

asemenea, se găseso și ei intr'o situaţiu
ne mai lesnicioasă,

Și mai potrivită cu valoarea, proprietăţil
or lor. Şi căna

se observă, in aceeași țară; sub acel
eaşi legi; sub aceeaşi

cărmuire ateste două fenomene 'diametr
al opuse, v'aţi
intrebat oare pentruce se intemplă, așa?
Esplicaţiunea,
cu toate acestea, e lesne de dat: :Nu
aveţi de căt să vă

uitaţi ce se petrece cu cultura pămăntulii
in o parte şi
alta,
cănd

a țărei Și veţi vedea această.

dincolo

mare deosebire că, pe

agricultura, mare sa, intins, agri
cultura,

cea. mică a,-scădut și sa, prăpădit;
şi, din coitră din-

coace, cu căt sa intins cultura, mică
a, ţăranului, cu atăt

cea, mare este mai restrănsă, Şi în rapo
rt esact; cu acest
fenomen stă și sărăcia,și bogăţia; țera
nului și a proprietarului. Conclusiunea, dar" este ușoară.
Noi trebue să, di-

rigiăm silințele noastre spre -a face ca, cult
ura mică, a

ţăranului .să, propășească;

noi trebue

să facem

legil

e
noastre așa;:ca, ţăranul să poată; scăp
a de nevoia,de aşi
inchiria, braţele și de a trăi ain salar,
și măsurile dilnice

pe cari le: preconiseaiză, legile D-vo
astre escepționale nu

pot să ne dea nici o dată; un asemenea,
resultat, pentru
că
ele, inlesnină imprumutul Și camă
ta,

inlesrind alie-

narea brațelor :cu mult timp inainte
de vremea, muncei,
teranul se găsesce prins. intrun cerc
viţios din care nu
mai

poate scăpa. :

i:

n

„Este oare-gteu de priceput lucrul acest
a, ?

|

|
Dar să lămuresc mai: bine prin căte-va.
amănunte.
D-lor

, lucrul stă exact asă : Dacă, pornești
de la, Dorohoiu

și vini în jos spre Duhăre pe tureatca
cismei care formează
conturul ţărei noăstre, poți observa,
acest feno

men:
curios că, de sus in jos; sărăcia cumplită
, Ia, deal, descrește

din ce in ce cu cătte cobori la vala...

|

—
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D. [. Miclescu: Mutaţi Dunărea, in
partea, de sus, și
5
ați schimbat situaţiunea, .
,
D. C. Ressu: Atăta, minuni aud
de la. D:voastre in căţ

nu mă indoesc că, o să; veniți şi cu un
asemenea, proiect,

de lege. (Aplause, ilaritate). -

Da

Ce s'a intămplat, D-lor, in Moldov
a, ca să, constatăm
o stare de lucruri ca, aceasta? Incă
de'mult, D-nii mei
in Moldova proprietarii mari incepu
sea cultiva, intinderi |
mai mari de pămănt Și, prin urmare,
nevoia, pentru ei de
braţe - incepuse a, se simți itot mai
mult. Cănd la; 1864
țeranii -fură, improprietăriţi, ei sau
găsit in posesiunea,

unei bucăţi de pământ; dar de aci in colo
cu alt nimie, .
fără,
vite, fără; iastrumente

aratorii,. fără, capital, răei,

punga proprietarului sta inchisă, Și
alte mijloace nu existau ; și in fața acestei stări: sta,
. oferta, „proprietarului
pentru inchiriarea muncei, ofertă,
care nu se: realisa numai din causa neșigurânței :proprie
tarului de a, avansa,

capitalul ; cănd insă veni legea, din 1866 şi
dădu această,

Siguranță

prin

făgăduinţa unei executări silite,
atunci

proprietarul iși deschise punga, Și
iată, cuni ţăranul iși
inchiriă pentru intăia; oară.'palmele
lui pe cari legea, rurală, le decretase libere, şi de atunci,
D-lor, și pănă astădi țăranul se găsește intruna, dato
r, el nu: s'a, mai putut incă plăti, după atăta, vreme, de
căușul de făină şi

de pumnul de brănză;: cu care și-a indestul
at, toarnea, la,
1866;

și este natural aceasta, pentru eă dac
ă iarna ţră-

ește din: banii cu care'și inghiriază munca.
verei.viitoare,

Și dacă 'vara, ŞI-O întrebuinţează,
“toată, : făcănd munca,
contractată iarna, âtunci el! ajun
ge in toamnă; iarăşi

sărac şi lucrul se repetează, așa pent
ru iarna şi vara,

mătoare,in căt. sfărșit pentru

stare de lucruri, de căt

ur:

dănsul nu. mai are o așa;

doară cănd se sfărșesc Și dilele
18
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lui. Și de aceea. ţăranul a ajuns la 1893 sărăcit şi prăpădit, precum '] vedem. Dacă situaţia, ţ&ranului din josul. Moldovei e ceva mai bună, causa este că pe acesta,

1 a mai ajutat intru căt-va, cărăuşia Şi pentru că a găsit
chip mai lesnicios să desfacă căt bruma stringea, și el
pe lăngă casă. Mai adăogaţi acum,pe lăngă aceasta, causa,

foarte naturalăa nglodărei țăranulni in datorii, și lăcomia unora din proprietari, și mai ales a arendașilor,
căcitrecunosc că; cei mai mulţi din proprietari, pe unde

ei singuri au a face cu ţăranii, sunt mai omenoși, și veţi
afia numai de căt toate

causele

adevărate ale sărăciei

țeranilor. Şi, in privinţa acestei lăcomii, nu e iarăși un
secrect
că sau vădut proprietari cari “şi au cultivat pămă&ntul in timp de 10 și de 15 ani, numai pe dobânda banilor luaţi de țărani cu 15 ani in urmă, și sau v&dut
și sunt astădi casuri, in. cari munca ţăranului se inchiriază iarna; cu 25 de bani pe di, și pentru această infimă plată țăranul munceşte o vară intreagă și nu poate

nici o dată, să beneficieze de preţul real al muncei in
epoca, cănd ea se face.
Iată, D-lor, causele șii tabloul
Moldova.

real al situaţiunei
-

in

ȘI, pe lăngă aceasta, observați un alt fenomen, observați cum, concomitent cu sleirea, majterială, fisică și
morală a ţăranului, a venit și sa intins ca o pecingine
_ imvasiunea, ovreiască; (Aplause).
Observaţi că, precum de jos. in susul - Moldovei
sărăcia e mai mare, tot așa şi jidovimea e mai numeroasă și mai compactă, pentru că, D-lor, această inva-

siune. seamănă intocmai cu invasiunea, microbilor pa.togeni intrun organism omenesc, cari cu atăt mai ușor
ţ
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pătrund și se imulţese, cu căţ găsesc un teren
mai propice și mai favorabil desvoltărei lor.
„O voce: Cine “i-a adus pe evrei in. Moldova, ?
D. C. Ressu: Şi-la ce poate slunuj
r&spu
ins la această,
intrebare! Eu nu. incriminez pe nimenişi
nici nu mă
ocup de aceasta, pentru că, deslegarea, unei așa,
cestiuni

nu poate intru nimic folosi discuţiunei
ce o facem. Destul este să constatăm existența, faptului.
Și acum, D-lor, e- momentul să ne intrebăm : Aceas
tă,

stare de lucruri: tinde. ea, a, dispărea, sau
din. contră se

desvoltă și se intinde tot mai mult?

i

Șă examinăm pentru aceasta, ceea, ce se petre
ce din-

colo de Milcov...
|
|
e
i
Vorbesc, D-lor, de lucruri cari cad, imediat sub
simţurile fie-căruia, așa, că. este indestulător să, le
relevez,

pentru ca, fie-care din D-voastre să apreciaţi
dacă ceea,
ce spun este sau nu exact. Ast-fel, dar,
cine nu ştie
dintre D-voastre că, acum 10, 15 ani in urmă,
in partea,

aceasta a țărei nu era nici a decea parte din căţi
sunt

astăgi, poate nu era, de loc cultivatori de pămâ&
nt cari
să facă pe seama, lor mii de pogoane de arăţu
ră. Cultura,
care se făcea, dincoace, era, cultura mică, și sau
vă&dut

arendași in partea, aceasta cari au luat moșii in aren
dă
neavând alt capital, de căt biciul și un cal de călăr
ie cu

care să, poată, umbla, pe moșie. spre aşi culege
dijma. Ei
bine, ce se petrece acum? Cultura, mare sa intr
odus şi

dincoace, şi ea se intinde pe di ce merge. Sunto mulț
ime

de proprietari și. de arendași astăgi cari cultivă
pe seama,

lor moșii intregi. Intrebatu-v'aţi insă in al cui detr
imenţ

se face aceasta ? In detrimentul - țăranilor,
căci cu căţ
cultură mare se intinde, cu atăt cea mică, se restr
inge,

și fiiad că țăranul n'are putinţa, să, resist> capi
talului
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celui mare, el devine incetul cu incetul, un simplu
mun-

citor cu palmele, un proletar, sărăcia, "1 coprinde şi"! pră-

pădeşte. Ca, o dovadă incă, D-lor, de ceea, ce afirra, este
și faptul că; pe cănd dincoaco nu se știa și nu se pomenea,

de tocmeli

prin cari se inchiria munca, pe bani,

adi a inceput și aici să se introducă, contracte de acestea,

Va să dică, D-lor, aceasta, vă arată, D-voastre că, răul
care a ajuns in Moldova-de-sus in stare endemică, şi se
coboară la vale, a inceput de căți-va ani a, se ivi și la,
D-voastre, in Muntenia. Să vă așteptați dar ca, cu legile acestea, excepționale, cu avantngiile executărei silite

pe care ele le oferă, să vă aşteptaţi in curind să, ajungeţi

şi dincoace, in starea, in care ne găsim noi deja, dincolo.

Şi la aceasta

vom ajunge cu voie,

fără, voie, pentru că

creaţiunile acestea, artificiale sdruncină; mersul normal

al lucrărilor.și favorisează, desvoltarea, intro. direcţie

voită,. spre paguba, desvoltărei generaleși regulate. Nici
nu au de altmintrelea, alt .scop aceste 'legi:excepţionale

cănd ele se fac.

.

Se

a

a

Dar daca, aceasta, se intămplă in Moldova, cu țăranul,
oare proprietarul, agricultorul cel:mare se găsesce-el in

o situațiune mai bună ? Nu. Pentru'a; cultiva; in Moldova o moșie nu este de ajuns numai un biciu și un cal
de călărie. Acolo trebue decimi și sute'de mii de lei pen-

tru ca, să, intemeiezi. gospodăria,

cu care apoi să intre-

prindi cultura cea, mare. Cătă, vreme insă poate cine-va,

să resiste cu un

asemenea,

capital şi cu enormele

sar-

cini pe cari le atrage dupe sine extensiunea, aceasta,
peste măsură a culturei sale ? Un an neproductiv, și este

de ajuns ca agricultorul să fie ruinat, să fie pus la păm&nt. Și atunci el recurge la imprumut, punga jidovului
se deschide pentru dânsul, şi peste puţin camăta, '| mă-
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năncă și] robesce, precum el a robit la răndul lui pe
țeran. Duceţi-vă in porturile noastre, Şi veți vedea, acolo
nisce oameni

cari se numesc misiţi,

şi cari,

intr'o ca-

meră de doui metri, cu: 10 străchini de. păpuşoiu şi de
grău dinaintea lor, ţin in: mănă intreaga, producțiune
agricolă a ţărei. La, aceşti oameni vine agricultorul . cel
mare; de la ei ia, banii cari "i trebue spre a, intreținea,
lucrătorii la, țară, și in schimb, de cu primăvară, incă,
el are ipotecată sau v&ndută recolta, lui: intreagă.
lată, D-lor, adevărul. intreg in această cestiune. Şi
acum, in faţa, unei asemenea, triste stări de lucruri, mai
puteți D-voastră.sta, nepăsători; sunteţi D-voastră atăt
lipsiți de patriotism și de umanitate, in căt să nu puneţi
mâna, spre a ridica, populaţiunea noastră, ruralăși a da, .
și ţăranuluiși proprietarului putinţa, de a, resista furtu-

nelor viitoare? Și cum voiţi să faceţi această ? Prin o
lege escepțională ca, aceea care ni se presintă ? Apoi, in
definitiv, ce este această, lege care de la 1866 sa modificat de trei-patru ori, dar care a rămas aceeaşi ? Un
singur lucru spune această lege: Ai dreptul, tu, care ai

imprumuta pe țăran, săi pui măna, in chică şi să'1 duci

la muncă, Apoi acesta. oare să fie leacul? Acesta, are
să pună temelia trăiniciei și a bogăției poporului nostru?
Dar leacul acesta "1 experimentăm de 27 de ani Și Vam
ar&tat, și aţi vădut singuri ce a produs. Să nu fi sosit
oare timpul ca, să căutăm alt-ceva? Să experimentărm

altă, direcţie? Şi D-voastră răspundeţi: nu, să mergem
tot aşa.

.

|

E

Să vedem insă, cari au să fie consecinţele mai depărtate și finale ale acestui sistem.
D-lor, mai deunăzi sa intămplat in o ţară depărtată,
un eveniment, foarte curios. Mai deunăzi o luptă crăn-
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cenă a fost in Belgia, pentru obținerea, votului. uhiversal,

și lupta aceasta sa, sfărșit prin o ti ansacţi€ : tonserva-

torii din Belgia sau unit cu radicalii de acolo, și prin o
invoială intre. dănșii, au introdus in. sistetaul lor electoral votul universal. 'In.faţa acestei: trarisacții insă,
multă lume sa, intrebat: Cum se poate ca conservatorii să consimtă ei a ptimi'o modificate care, la prima

vedere, pare: a. fi condâmnarea proprielor lor idei și
nimicirea partidului lor; căci ințelegeţi foarte bine că,
dacă, se lărgește acolo dreptul de vot, de aceasta nau
să profite de căt radicalii, cari pot să vină, așa, numeroși
in Cameră in căt să, formeze o măre majoritate. Ei bine
conservatorii, cu toate acestea, au primit, pentru că ei
și-au dis că un asemenea, lucru: nu se poate intempla.
Nu se poate, fiind-că, radicalii nici odată nu ausă, ajungă

așa, numeroși, in căt să bată iri alegeri pe rurali; nu se

poate, fiind-că, acolo populaţiunea; rurală intreagă, este
conservatoare şi in măinele ei a fost confiată apărarea,
principiilor. conservatoare,
Dar numai in Belgia, oare se veda acest fenomen ? Dar
in Francia, dar in Germania nu se petrece același lucru?

_Nu este oraș sau orășel din aceste ţeri in care ideile

sGcialiste să nu' și fi făcut apariţiunea; isbutit'au ele insă
veri-odată; a străbate în veri-un sat, in mijlocul ţăranilor ?

Nici-odată, pentru-că țăranii acolo sunt căi înai sinceri,

cei mai devotați, cei mai tenaci apărători ai ideilor conservatoare, ori unde pot pătrunde socialiștii, numai in
clasa rurală n'au pătruns Și nu vor pătrunde nici odată,
Şi pentru ce? Pentru bunul cuvânt că. țăranul acolo e
bogat, e stăpăn pe munca și pe averea, lui, și cănd
unui asemenea om i pomenești de - regulamentarea,
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muncei, de naţionalisarea, solului și de alte istorii de acestea, te respinge căt colo.
Dar D-voastră ce voiți să faceți din ţăranul nostra?
Un muncitor cu palmele, un -proletar ? Apoi:nu vedeți

undel mănaţi prin aceasta? Nu vedeţi căl aruncaţi in
braţele socialismului şi că vă pregătiți inși-vă o 'catas-

trofă teribilă? Nesocotiţi sunt; cei ce nu văd primejdia,
către care.-se duc!
Eu am audit in. Senat pe D. Panu, care este representăntul ideilor democratice, spunând. că pe D-sa nul mul-

ţumesce această lege, că ea nu este expresiunea

dorin-

ţelor și aspiraţiunilor sale, dar că totuși ea face un pas
inainte in direcţiunea sa, și de aceea, o primesce.
D. Panu avea dreptate din punctul D-sale da vedere
pentru-că in adevăr, dacă consideri pe ţăran ca, un 'uvrier
ca un curat muncitor salariat, atunci fără indoială că
proiectul D-lui Carp se poate. primi.

Dar nu acestea, sunt ideile și aspiraţiunile noastre ; noi
nu voim să facem din țăran un proletar, un om care să
nu mai aibă nimic pe lume de căt braţele lui, pe ale femeei și copiilor lui, pe cari să le inchirieze vara, spre a

trăi iarna. (Aplause).

>

Nu acesta este găndul nostru.
Ceea, ce voim noi pentru țăran este ca, pe bucăţica;

de pămănt dată lui la 1864 și pe aceea ce 'i-o dăm acum
el să devină stăpăn, şi stăpăn, nu numai cu numele, ci

in stare de a o cultiva el și pe seama, lui; mai voim incă
să-l facem stăpăn pe braţele lui, așa ca el să poată inchiria, la timpul oportun și pe dreapta, lor valoare, iar nu
să le vindă, ca pănă astădi, de cu iarna şi pe nimic. Aşa,

făcând, avem să gonim din satele noastre nevoia, și sărăcia, așa avem să facem dințăran un element de ordine
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un element puternic și bogat, și atunci
vom avea, dreptul

a, cere de la, dănsul să apere țara, să
plătească
ei, să plătească, pănă, Și luxul nostru.
(Aplause).

nevoile

Iată cari sunt aspiraţiunile noastre, care,
este idealul
nostru pentru ţăran ; și dacă, așa. e, ințe
legeţi foarte bine
că nu avem destulă -putere să, prot
estăm in contra unor

mesuri care tind a duce și mai departe
o stare rea de

lucruri,

și să cerem

de

la, patriotismul

D-voastre

să

schimbaţi și sistemul Și direcțiunea, in
care mergeţi și
să stăruiţi tot mai mult pentru a face
pe ţăran stăpăn

pe sine.
i
|
Și de acea, D-lor, a venit D. P&ucescu
și a propus contra-proiectul D-sale.
E

D. Arion a; făcut, după cum ați v&dut,
critica, acestui
proiect, și a, arătat că, el greșește in cuta
re parte și prin

cutare disposiţiune; Și, D-lor, de Și
D. P&ucescu are meritul necontestat de a, fi'ridicat D-sa
aceată, cestiune, eu

insă sunt dispus a; recunoasce că proi
ectul D-sale nu

perfect ; dar cine ne impedică, care de al indr
epta, cine

ne oprește de a, introduce căte amenda
mente voim spre
a asigura, căt mai mult posibil, pe prop
rietar in contra,

relei credințe sau a, relei voințe a, țeranulu
i, și pe ţăran

in contra lăcomiei proprietarului ? Cine
ne impedică, spre

a face așa, ca, să introducem un acord Și
O armonie deplină in relaţiunile agricultorului mare cu cel
mic? Cine

ne oprește, in sfirsit spre a-l imbunătă
ţi ori-căt, ca să,
r&spundă la toate nevoile? Un Singur și
mare merit are
insă proiectul D-lui P&ucescu, este că el
suprimă, ori-ce

mijloace silnice, şi prin aceasta, va, restabil
i adevărata

valoare a, muncei, va restabili raportul
exact și normal

intre cerere și ofertă, și aceasta e totul.

Cu proiectul D-lui Carp insă ce se poate face? El
in-

e

—
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tăzește o stare de lucruri vătămătoare, câre ne-a, dat resultatele cele mai rele, și dacă, in el nu schimbi fonâul

insuși al lucrului nu poţi nimic schimba, nimic ameliora,
EI va, continua, dar a lăşa, să subsiste o causă mai mult
de miserie, atăt pentru proprietar căt și pentru ţăran.
(Aplause).

e

es

După ce sa respins proiectul ce am presintat noi

din îmiţiativa Camerii, sa purces la discuţiunea pe

articole al proiectului de lege presintat de guvern.

Am credui că nu este fără. interes să reproduc aci

două discursuri, pe cari le-am pronunțat în această
discuțiune, am adăogat asemenea o observațiune,
care nu s'a presintat în Cameră, dar care pune în
lumântă unul din caracterele proectului de lege, ce

era în discuțiune.

D-lor „deputaţi
Amendamentul pe care il propun

la, art.

1 consistă

in ase șterge modificarea, ce s'a adus la, legea, cea, veche.

Art. 1, aliniatul c, după ce arată cele trei forme ce pot
imbrăca, invoelile agricole, adaogă: „aceste trei forme

se vor putea, combina. cu condiţiune de a, se determina,

prin contract partea, de loc dată in dijmă, partea, de
loc dată pe muncă, și partea, de loc dată pe bani. Eu

cer să, se dică, cum se dicea in legea vechiă, că aceste
forme se pot combina, și să, se șteargă, cuvintele: „cu
condiţie, etc.“

D-lor, de ce e vorba, in acest aliniat? Invoelile cari

sunt obicinuite in țara romănească, de dincoace de
Milcov, sunt făcute mai toate in modul următor :
Proprietarul se obligă a da ţăranului locuri de muncă
și locuri de pășune, și țăranii se obligă să muncească,

deosebit şi inainte, două ori trei pogoane, să dea, dijma,
-
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din trei,. din patru, ori din cinci una, să “muncească,
căte-va, dile cu carul și căte-va, dile cu măinele, să,
ducă un transport şi să plătească și atăta, de vită.
„Să luăm un exemplu : “proprietarul se obligă ă da
fie-cărui muncitor șase pogoane pentru grău, și loc d5
pășune; iar locuitorii se obligă, in schimb, să muncească două pogoane cu desăvărșire, să, dea. din trei
“una, să facă două dile cu carul şi patru cu măinele, să ducă un trânsport și să plătească 5 lei
de fie-care vită, mare. lată cum sunt făcute invoelile
mai toate.
Acum, după cererea acestui aliniat final, această in-

voială nu mai e permisă. Și dacă 'mi daţi voie, voiu

să o traduc in invoială, cum 0 cere aetualul proiect de
lege : mă oblig să dau la fie-care locuitor 6 pogoane
le de muncă, insă, două pogoane cu condiţie ca să'mi
muncească, mie alte două deosebit de la ogor pănă la,
magasie, și 4 pogoane cu: condiţie să'mi dea. dijmă
Gin două ună. Adineaori se dicea: “i dau 6 pogoane

cu condiție să'mi muncesci 2 şi să'mi dai: dijmă din

trei, ceea ce face 4 pogoane la proprietar și 4 la, ţăran ;
acum se dice dau2 pogoane ca, să munceasă 2, şi "i dau
4'ca să'mi dea mis dijmă din 2 una. Va să dică, tot
4 pogoane la proprietar şi 4 lă țăran. Și adaug, vorbind tot in limba D-lui Carp sau a, proiectului: dau
Şi o sută pogoane izlaz, cu condiție să'mi ducă, căte
un transport. Şi le dau voie să, pășuneze pe toată, intinderea, moșiei după ridicarea bucatelor, cu condiție
să'mi plătească; atăți lei de vită.
Pot dar să iau o tocrneală așa cum se face adi și

să o traduc in limba proiectului de lege, fără ca, să fie
intru nimic căștigat nici ţeranul, nici proprietarul, şi
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fără, ca să. peardă nimic, nici țăranul,
nici proprietarul,
Ce căștigă, dar prin aceasta, unul sau
altul ? Nimic !

Das, dacă,

nu

vedem

ce se

căștigă,

vedem

din contră,

ce se pierde ; părţile pierd un fel.de
invoială cu cari
sunt obicinuite, și libertatea, convenți
unilor este știr-

bită, de vreme ce se interdice un
soiu de invoeli cari
nu e nici imoral, nici contrariu inte
reselor părţilor.
În colo, o repet, nu folosiţi intrun
nimic nici pe

proprietar nici pe țăran; aceleași obligaţiuni
cari exista,
mai
inainte, cu tocmeala cea Veche, are
să, existe și

de acum

inainte, Și cu cea, nouă,

Dar dice d. Carp : dacă nu este pagubă

ţică claritate, de ce vă Plăngeți?

și este și ni-

Este adevărat că, din

acest punct de vedere, D. Carp nu face,
de căt să, șica-

neze niţel pe proprieţari, obligăndu'i
să traducă in limba,

sa tocmelile

vechi, și le impune

săși pună şi căte un

comptabil, căci va, trebui un comptabi
l

bun, care să, se

priceapă să traducă tocmelile, actuale, așa,
cum le cere
proiectul de lege și absolut fără nici
un folos, Iatăce

mai perde proprietarul,

ȘI țăranul pierde ceva mai mult, fiind
că, cine traduce

se inșeală mai tot-d'auna, in favoarea sa.
a
Dax ori cum, foloasele și perderile se cam compense
ază,

Și proiectul nu se poate dice că este rău
din acest punct

de vedere.
i
Dar. dacă din acest punct; de vedere,
proectul de lege
nu face nici bine nici rsu, din alt punc
t de vedere, re-

sultatul va fi fără indoială rău.

Reul nu resultă tot-d'auna, din ceea, ce dici,
sau din

ceea ce faci, dar și din urmările mediate sau
imediate ale
faptelor tale. De căte ori baţi aci Și răsună,
crapă, dincolo!

Și medicul cel bun trebue să se găndească, ca nu
doctoria ,-
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care te tămădueşte de o boală să'ţi scorneastă alta, şi

mai rea.

Ii

o

Acesta, este efectul rău al proiectului; că, admiţănd că,

introduce nițică “claritate, dar aduce o modificare
a in-

voelilor in defavoarea țăranilor.

cae

ȘI, in adevăr, in multe casuri proprietarul va avea;
dificultăţi de a traduce in limbagiul legei actuale invoie
lile

de mai inainte, şi, căutănd 6 simplificare- va
, schimba;
invoeala,.EI va, dice cam așa, : oamenii buni, nu mai
per-

mite astădi legea; lui Carp să facem invoeli ca mai
nainte,
și atunci va face inivoelile ast-fel ca, resultâtul
cel din

urmă al acestei legi va, fi de a, se desființa, diima,și,
in

„locul ei, va rămăne numai munca, la tarla.
--

In loc să se dică in invoială : iți dau 6 pogoane, insă

două ca, să'mi munceşti, alte două la tazla, ȘI patru să'mi

dai dijmă din două una, se va, dice inai simplu : iţi Qau

patru pogoane ca să'imi muncești patru pogoane la.
tarla.

Iată, care va;fi traducţia definitivă ps care'o provoacă,
legea Carp. Va desfiinţa, dijma, tovărășiaşi va, lăsa riu-

mai aiendarea, pe muncă,

ac

a

aaa

„Judecaţi acum dacă, această; invoială : dau patru
pogoane ca. să mi muncești alte patru, cu desăvărşir
e este
mai favorabilă, pentru locuitor'de căţ cea-altă: să
muncească, două cu: desăvărşireişi să; dea, din trei una.
Este invederat pentru ori-cine cunoaște daraverile de

la, țară, că invoeala cura se făce astădi este mai favo-

rabilă pentru ţărani. de căt cum ss va; face după legea, ce discutăm astădi; pentru că, dacă dau ţăranului 4

pogoane ca să muncească 4 pogoane deosebit, atunc
i
cele 4 pogoane ce muncește proprietarului trebue să la
muncească, mai intăiu'și, numai după ce va, isprăvi la,
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proprietar, va, putea. munci Și la .d&nsul,
dacă

vreme şi cănd va fi vreme,

va, mai

fi

“ Adică, int&iu pentru proprietar, să,
facă ogor, să are
Şi să semene 4 pogoane, şi apoi, dacă
nu se va intări
pământul, atunci să are Și el. 4 pogoane
ale lui.

Tot așa, și la seceră:

intăiu să secere pentru proprie-

tar 4 pogoane, Și după ce se va mai scut
ura puțin grăul,

să, secere și el cele 4 pogoane ale lui. -

lată, pentru ce in general se bucură ţăran
ul la, dijmă:
pentru că, dacă, dă chiar din două una,
dar apucă şi el
să areşi să, secere pănă, este timpul
bun.
Cănd insă va trebui să muncească, pentru
proprietar
4, 5 sau 6 pogoane, Și apoi să munceasc
ă, la, ei, ințelegeţi că la, ei nuo să, apuce nici vreme
bună de arătură,
nici. vreme. bună, pentru seceră, nici vrem
e bună, pentru

prășilă. Căci, cănd o fi timpul bun de arat,
proprietarul
O să/l ia să arelael; căndo fi timpul pentru
seceră, cănd

grăul este copt, proprietarul o să/l ia, să, secer
e la el.

Şi băgaţi bine de.seamă
că, dacă invoelile sunt ef.

tine, munca la, tarla nu aduce mare
v&tămare, dar invoelile se scumpesc pe fie:care di. În adevă
r, pe căt timp
sa cerut ţăranului un pogon, două sau
chiar trei să lucreze la tarla, putea. să muncească, acele
două, trei po-

goane, și, in urmă, să facă și munca lui ; dar
acum invoelile

se scumpesc pe fie-care di, şi in localităţi
le mai populate
ajunge să fie 4,5 Și 6 pogoane pe cari
să le muncească,
țăranul, şi atunci judecaţi, D-lor, dacă
o să. mai aibă
timp ţăranul să ară și să secere, la, tirnp,
și pentru d&nsul,
- Iată, care va fi efectul legei propusă
cu bună, voinţă,

dar in necunoştinţa,

ae causă, in favoarea, ţăranului de

D. Carp. Această legein sine nu inse
mnează nimic, dar

efectele ei vor fi rele, și fac apel la
D. Pleşea, care cu-
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noaşte starea, lucrurilor, să ne spună, dacă, efectul aceste
i
legi nu va, fi ca țăranul să facă toată munca proprietarului deosebit la taria, Şi dacă aceastainvoiala,
este
favorabilă ţăranului.
3
|
ă

-D-lor, mai alaltaieri a venit la mine un țăran din Te-

leorman, și Vara intrebat : cum mai merge ? Foarte rău,

D-le. Proprietarul

ne-a cerut să muncim cinci pogoane

des&virșit şi nu ne-am invoit, Inchipuiţi-vă, D-lor, cănd

o să muncească un om cu două vite cinci pogoane;
lui
i trebue, socotind doui in plug, ca să are numai cinci
pogoane de grău, trebue.10 dile cel puțin pentru ogor

și 10 dile cel “puţin pentru arat şi semenat;

ca, să are

numai 5 pogoane de porumb, îi trebue numai pentru
ogor 10 dile, și 10 dile pentru aratși semnănaţ, fiind
că,

la porumb arătura, se face mai adăncă, Și trebue să pună,

trei in plug, (Intreruperi). Ceea, ce spuneţi D-voastră
se
petrece in locurile unde stratul de pămănt negru estenumai deo schioapă ; dar unde pământul negru este de un
stănjen, acolo arătura se face mai adăncă pentru porumb,
de căt pentru grău.
|
Şi căt timp va trebui ca, să se secere șease pogoane,

și mai ales cănd dă Dumnegeu recolta, frumoaşă ? 12
dile, cu sărbătorile 15 ori 20, Şi in timpul acesta, grăul
- muncitorului se scutură neseceraţ.

E

De aceea țăranii preferă, să, dea, dijma, ca să aibă, ȘI
ei parte de ași face munca, -la timp...
„Și tocmai proiectul D-lui Carp va avea de resultat să,
desființeze dijma. Aşa, dar, acest paragrai, care are aerul să. clarifice o situațiune, dacă va aduce'mai multă,
lămurire, această, lămurire
va fi cu totul in contra, interesului țăranilor :. va, introduce exclusiv ..munca, deo-
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sebită pentru proprietar, care este
in defavoarea, țăra,nilor, care nu va mai putea, munci
la timp și pentru ei.

lată pentru ce vași ruga, să bine-voiţi
să suprimaţi

această, parte din urmă a, arti
colului, care nu poate
aduce nici un bine ; este o simplă,
dificultate de compta.bilitate, dar care va, avea un
efect foarte rău, de a
goni o deprindere veche, dijma,
şi â, inlocui'o invoială,
mai favorabilă, țeranului prin
alta, defavorabilă, lui.
Rog pe D. ministru, cel puţin
pentru aceste amen-

damente, să nu mai pună cestiunea;
ministerială,
Nu găsiţi

D-voastră, D-lor miniștri, că punănd
cesti unea,
ministerială,la, fie-care pas, injosiţi deli
berările noastre?
Nu
găsiţi că, in loc să discută ne injo
sirn cănd, cestiuni

economice, să cău

tăm care este cel mai bun sistem
de
invoială pentiir țărani, “care estă cel
mai bun sistem de
invoială,.
pentru proprietari și in genere pent
ru interesul

muncitorilor, al agriculturei
și: al ţeri ; noi discutăm.

dacă această propunere place. sai nu
D-lui Carp, sau
dacă
trebue sau nu să. stea, D. Carp pe
banca ministerială,

D-le ministru, nu găsiți că, chiar
Parlamentul ŞI discuți
unile noastre prin sistema, acea
sta, se injosesc

, sunt
reduse la, cestiuni msschine, la, o
cestiune de persoană,

cănd pentru

fie-care lucru se pune cestiunea, mini
ste-

rială. (Aplause).

e

Da

e
Incă odată, nu este bine să injosiţi
așași instituțiunile

parlamentare și discuţiunile. noastre.
După cele ce a, spus D.. ministru, iși
inchipuesce D-sa
că mă, bătut cui cele 84 de voturi.
căte au primit proiectul; crede D-sa, că acele 84 de
voturi insemnează
că proisctul D-sale este mai bun
Și al meu mai reu?:

Nu. Ci pur.şi simplu că acele
84: voturi, ast-fel: cum
sa pus cestiunea, nu vor să, schimb
e guvernul. (Aplause).

ra

ajra

pe D. ministru a]
domeniilor să, pună
, vreme, fără, vrem
ceştiunea, minister
e,
ială... (Aplaage),
N
e
Căci in

realitate, pentru ce

îi. ar fi da dreptate
Carp, cănd D-sa
D-lui .
nici
nu a discutaţ, pr
oiectul meu ? : EI
D-sa a Creat un pr
oiect, de lege pent
ru. plăcerea, de a;
discuta, i pe acel
proiec

t; de lege D-sa, 'l-a,
făcut o Păpușe Și pă
combăţut, a,
puşa, D-salea, Stră
pu
ns
'o- cu sabia,
A dis: nu se ca
de să

fie in țara romă
mai un Singur
nsască,
fel de tocmeli.
agricole,

nu- .

Dar și eu nu am.
dis. alt-fel; am, fost
părere ca, D-sa. Ce
de aceeași.
ea,ce D-sa,

a combăţut nu a,
de căt imaginaţiu
combătuţ
nea, D-sale, nu
părerea, mea,
Iată ceea, ce am
35
dis eu: „Ori „c
ăt de favorabilă
tovărășia pe prod
,
este
ucte, părerea,.
noastră, nu e cu
-toate
prinderi vechi,
isvorănd din mo
ravuri Și căte
legislaţiuni deoseb
odaţă, din
ite,

E
torilor le poate
năseoci pentru
folosul lor,
libertatea,

Și e'sigur că...
este cel mai pute
:
rnic factor al bo
găției.
» De aceea, Proiectu

l: de lege ce Presen
tăm, pe lăngă;
tovărăşia pe Produc
te, prevede Și cele-l
alte două forme

esențiale ale fie-că
ruia, e
lată, ce am

dis eu,

19

— 290—
Pe cine combătea D, Carp cănd dicea că nu trebue
să avem numai un fel de invoială, : pe mine, ori imaginațiunea D-sale ?
Şi a mai dis D. Carp că dreptul comun nu este bine
să, fie aplicat fără rnodificare. Dar aceasta, dice și legea,

mea. Şi proiectul nostru de lege aduce

modificări la

dreptul comun, cănd aceste modificări sunt necesare.
A mai combătut D. Carp incă două articole din pro-

ectul' meu, despre care am declaratîn comitetul delegaţilor că, dacă, ele vă supără, eu le retrag.
Aceste două articole prevăd casul cănd nu există toc-

meală, agricolă legalisată de primărie şi se intreabă : se

poate face tocmeală agricolă, verbală, ori tacită ? Și cum

se dovedesce ?
La aceasta am răspuns : bine sau r&u, este alt-ceva,
;

dar nu am răspuns, ferească D-zeu, ceea, ce dice D-sa,

Incă o dată, D. Carp sa luptat cu un vrăjmaș ina.
ginar, un sistem pe câre l-aţi inventat ca, să
puteți să-l

combateți, o umbră, aţi adus pentru casă, aveți plăcerea.
să o străpungeți cu sabia Dv. vitează, Și in fine, ca.
să vă

dea majoritatea, dreptate, ați pus chestia, ministeri
ală,
Dar aţi străpuns: alt-ceva de că proiectul
nostru,
proiectul nostru a rămas alături, viu nevătăma
t, ba, fără,
un cuvânt de răspuns.
Și, incă o dată, majoritatea, nu va dat
dreptate; căci

cum era. să vă dea; dreptate cănd nu discutaţi
ideile, nu

discutaţi, de căt cestiunea, ministerială,

VE rugăm dar pentru aceste amendamenţe
să nu mai
puneţi cestiunea, ministerială; căci modul
acesta, de a
discuta

falsifică regimul

representativ

demnitatea, Parlamentului. (Aplause).

și compromite

Domnilor deputaţi,
Ajungem la, una, din cele
mai insemnate modificăr
i
pe cari le aduce proectul
de lege actual, Ia, legea,
din
anul 1882, modificare pe
care am avut onoare să
vă o

anunț in discuţiunea, genera
lă, ca pe una, ce impieteaz
ă,
asupra,
toare.

legei din 1882, o face Şi
mai rea, și mai asupriPrecum legea din 1872
a, fost mai rea, și, ca, să

mă serv cu expresiunea
maj general primită, mai
Tetrogradă de

câţ
actuala, lege
cât legea din
De ce este

legea, din 1866, tot așa,
această, parte din
o face mai nedreaptă, mai
asupritoare de
1882,
vorba?
|

De mult sa, introdus in legisl
ațiunea, noa

stră, de mult
“sa introdus in instituțiuni
le noastre deosebirea, put
erilor
Statului.
|
IN
Incă

de sub

regulamenţul

organic

sa

consacrat
această mare conchistă,
a, timpilor moderni in mat
erie
de legislaţiune Şi in mat
erie politică, ca. cele trei
puteriale Statului, puterea,
legiuitoare, puterea, execut
ivă,

Și putea, judecătorească,

trebue să, fie deosebite. Putere
a,
legiuitoare care face legi
le, puterea, executivă
car
e
le
execută, puterea, judecător
ească, care aplică, lege
a,
la,
conflictele din
tre interesele particulare.

o

—

D. P. P. Carp,
P&ucescu
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ministru al domeniilor:

care le explică.

Și d-nu-

D-nu Gr. P&ucescu: Și d-nu Carp care
le violează,

(Ilaritate).
Spuneam că, incă, din timpul regulame
ntului organic,
dacă, vei avea, bunătate, d-le Carp,
să 'mi dai puţină

atenţiune și să nu iei in ris aceste lucr
uri serioase, vei

vedea, că, de Și ai presintat proiectu
l de lege de faţă cu

bună intenţiune, dar ai greșit din causă
că nu ai voit
să intrebi pe oameni mai deprinși cu disc
uţiunile acestor
principii, de cât poaje 'să fie fie-care om
inteligent.
Ziceam

bilit

că incă de sub regulamentul organic
s'a, sta-

această

deosebi a, puterilor

Statului și incă de

atunci sa, hotărăt ca, de căte-ori exis
tă discuţiune intre
particulari asupra, drepturilor şi inte
reselor lor, de căte ori cineva pretinde că, dreptul. lui “i sa,
violat, fie un
drept; care resultă dintr'o toemeală
, fie un drept care
resultă din principiile generale, el are
dreptul să se
adreseze la, justiţie, Și justiţia să 'i cons
tate dreptul și,
fiind casul, să îi acorde depăgubiri
pentru. pagubele

causate.

Cu toate acestea,

aceste principii, fiind noui

bine cunoscute, in 1851,

şi nu

când a venit Vodă Ştirbei

cu legea, tocmelilor agricole ca să
complecteze regulamentul organic, a hotărăt ca toate
daraverile. intre-

muncitori şi, proprietari să fie judecate
de sfatul sătesc

Știrbeiă sa găndit că cine mai bine
poate să aibă milă,

de țărani, de căt sfatul sătesc ales. de

dănşii, şi de

atunci sa, făcut această, știrbire a,
regulilor generale
ale despărţirei puterilor Statului şi
sa atribuit aceste

contestațiuni unei autorităţi curat administ
rative, cum
era sfatul sătesc.

—
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Această stare de lucruri
sa, desfiinţat prin venirea,
instituțiunilor celor Noui,
prin promulgarea, legei de
la

1865. și a Constituţiei din 186
6 și de atunci a rămas iarăşi
ca toate discuţiunile cari se
nasc intre cetăţeni, prin
urmare

și intre proprietari ȘI: mun
citorii: de pământ,
să. fie resolvate de put
erea. judecătorească,
Legea, din 1866, făcută,
in impregiurările crude
de
cari vorbeam in discuţia,
generală, şi de care a vor
biţ
și d-nu Ressu,

a hotărăţ să
acest principi. Ce derogaţiu se facă,
ne ?
o
Ca pri

derogaţiune Ja,

marul, iar nu autoritatea,
judecătgrească, cănd

un pogon, nu mă

sup

un, primarul are drept,
să ia alt
om și să “i plătească, in loc
de 6 franci, 10 sai i5 şi
apoi tot primar

ul să mă osăndească, să
plătesc banii
şi să mă execute la, plată.
Atăta, derogaţiune sa, adu
s
de legea. din 1866 la pri
ncipiul cel mare, că
toate
judecăţile din
tre oameni se hotără
se de autoritatea,
judecătorească, iar nu
de cea administrativă,

Ce face legea,

care se propune adi

de guvern?Ea
hotărăşte ca, nu numai ace
ști 10 saă 15 lei, dar toate
pag

ubele ce sar Putea intămpla
unui

proprietar din
causă că un ţăran nu Și-a
executat obligațiunea, să
le” poată judeca primarul.
|
|
lată, cum se exprimă articolul
27 in aliniatul 2: „In
cas, când nu sar găsi alţi
muncitori în locul celor. cari
nu Sai

supus a executa muncele
pentru cari fuseseră,
angagiaţi, autoritatea,
comunală, după, cererea,
culţivatorului, va, constata pag
uba, ce "i a resultaţ din
această causă,

Legea -care este astădi

in vigoare

trimite

pur și

—
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Simplu pe părţi la, justiție, d-nu Carp inlocuește justiţi
a,
prin administraţie.
Legea actuală dice:
N
„In cas cănd nu sar găsi alți muncitori in locul
celor cari sau impotrivit și ar resulta pagube,
culti-

vatorul este în drept a, se adresa,

instanțelor judecă-

toresci, pentru despăgubirea, sa din. averea debitorulu
i, «
D. Carp dă drept primarului să, prețuiască paguba.
Este adevărat că procesul-verbal de prețuire se trimit
e
la judecătorul de ocol, dar ce face judecătorul ? „Judecătorul se va pronunţa dacă, găsesce estimaţiunea,
justă, sau dacă voiesce a o complecta prin noui do-

vedi sau cercetare la, faţa locului.“
O voce: Ce e aceasta ?
D. Gr. P&ucescu: Vă rog, D-lor să credeți că nu

voiu urma, nici o dată exemplul ilustru care 'mi
sa,
dat dupe banca ministerială, ca, să me apuc să, creez,
alături de articolul de care vorbesc, un alt articol, nu
mai ca săl combat mai cu inlesnire.
Eu nu tăgăduesc că, procesul-verbal de prețuire
făcut de primar trebue să treacă, pe sub ochii jude-

cătorului. Eu nu tăgăduesc

dă sentința. Dar mă intreb:
și cum se incepe procesul.

Și pentru

că judecătorul judecă, și
ce judecă

judecătorul

aceasta iau una căte una, disposiţiunile

legei de care vorbim.

Iată ce dice aliniatul 2: (Citesce).

Va

să

dică,

intăiu şi intăiu constatarea actasta,

se face de către primar.
In loc

naite, la,
după ce,

să

se

adreseze

cererea,

cum

se făcea

in-

justiție, și justiţia, să ordoane constatarea,
bine inţeles, justiția se convingea că, este

—

cas de despăgubire,

ției și

hotăraşte

el
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primarul

că

este

se pune

in locul justi-

cas de despăgubire și

face şi prețuirea,

Și mai intăi

|

observ că se face

procssul

mai

cu

inlesnire. Pănă aci, dacă nu venea un om la muncă,
făcea ce făcea, proprietarul şiși făcea, treaba, şi fără
el. Cine să stea să se mai ducă, pe la, judecător să;şi
dea, părul pe măna, advocaţilor. Acum procesul sa inlesnit. Na, venit la, seceră, iute să facă primarul proces-verbal de prețuire. Și odată, intraţi in horă, vor juca,
Veţi inlesni procesele. Veţi vedea, venind la, judecătoriile de ocoale căte 20, 30 procese-verbale pe fie-care
an, și o nouă, sărăcie se va abate pe săteni.

lacă prima observaţie.
Dar cea importantă, este de a, sci cine va, judeca,
dacă, e cas de despăgubire?
Căci,

D-lor,

observați un

lucru.

Aci

sunt

două

ces-

tiuni deosebite: prima, dacă, este loc să se plătească,
despăgubirea, și a doua cestiune, care este cuantumul
despăgubirei.

După. cum vedeţi, cea, dintăi cestiune nu e tranșată,
prin acest proiect de lege, și vine imediat la a doua,
cestiune, adică să stabilească care este cuantumul.
Dicem, dar că, în loc săţi adresezi cererea, la justiție, ca, să hotărască mai intăi prima intrebare, se
adresează, da dreptul la, primar ca să stabilească, care
este cuantumul despăgubirei şi prin aceasta se hotărasce implicit și prima, cestie..
Apoi, D-lor, prin aceasta chiar se face o ştirbire

autorităţei judecătoresci și se dă lucruri cari, natural
după legile și instituţiunile noastre, sunt in căderea
justiţiei, se dau, dic, în măna administraţiunei.
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Dar ni se dice: Ce vs pasă,
cănd vedeți bine că,
acest; proces-verbal, făcut de
primar-se
, va duce la
judecător
?

Dar, întreb

"-

e

ei:

Ce va

ce răspunde articolul:

Si

face judecătorul? Și iată,

pe

„Judecătorul se va pronunţa,
dacă găsesce estima.
țiu
nea justă.

sui

Vrea, să 'dică, Isgeă nui: dă altă
cădere, de

căt -să
vadă căt'să se plăteasă.
|
Dai dacă, judecătorul va; găsi că nt
este trebuință
„de

estimațiez

|

" Presupun că omul a, fost! bolmay
și nu sa putut
dice la muncă, 1 va, 'osăndi oare
pe acest om-'să

plătească
grănele ?
Pa

pagubele

pentru
|

că bunăoară
a

sa, scuturat

Dar dacăa fost veri-o forță majoră,
sau dacă, ţăanul va, dice : „D-le, eram dator să,
secer cinci pogoane
și am şecerat trei, pentru.''că și prop
rietarul era dator

sămi dea, cinci pogoane pentru
grău şi 'mi a dat nu-

mai taeit:

-

RE

a

ae

Exemple pot fi o mie, in cari
ţăranul să dică : nu
sunt dator despăgubire, pentru că;
nici: proprietarul nu
Și a îndeplinit angagiamentefaţă,
le cu “mine. Şi atunci
judecătorul,
dacă va, găsi că nu e dator nici o
pagubă

ce va, face ?-Poat6 să, apere de osăndă, >
Dar dacă, ar

putea, la ce sa, mai făcuţ, prețuirea de
către primar?
Dar, după articolul D-voastre, nu poate.
!

Incă 'o dată, aşa cum e redactat arti
colul 'D-vâstae,
judecătorul trebue să, osăndească, ;
Singura, 'lui 'compe:
tință, după cum i sa 'dă prin acest arti
col,:e să vadă, is-

pașa: făcută, de Primar, dacă, e prea “mar
e sasi prea,
mică, şi dacă, trebue redusă, mărită; sai
menţinută.

Aceasta, e singura, atribuţie ce i se dă. Oblig
aţi pe judecător să se pronunţe dacă găsesce estimaţi
a justăş pe
„cănd cea d'ăntăiu intrebare, pe care el
trebue să și-o
facă, este : are dreptate

proprietarul să ceară despăgu-

biri de la omul acesta? Ni a, fost cas de
forţă, majoră ?
Și-a indeplinit proprietarul toate oblig
aţiile către el?
Căci: numai in casul acesta putea să
osăndească..
Această, primă, intrebare D-voastră, nui
daţi drept judecătorului să :'se pronunțe asupra, ei,
Și Singurul lucru

cei lăsaţi să hotărască, e, cât să plătească,
țăranul, iar
nu, dacă e dator sau nu.
|
|
Da
Eu nu

sciu

ce

aveţi

in inteligenţa,și in mintea,

D-voastre. Eu citese ce-aţi scris. Dacă
aveţi alt-ceva,

vă rog să bine-voiţi să, vă exprimaţi
clar ca, să priceapă,

toată lumea. Dar așa

cum e articolul acesta insem-

nează că, ini loc să aibă justiţia, să,
se pronunțe asupra
cestiunei de a se sci dacă e 106 sau
nu la despăgubiri
in loc de a se pronunța justiţia, D-vo
astră, daţi dreptul

primarului să se pronunţe asupra, acestui
lucru, Și știr-

biţi căderile carise cuvin,

după

instituţiunile noastre,

să fie ale justiției şi le daţi administraţiunei.

|

Iată de ce cred eu că acest articol e r&u reda
ctat. Lă.

sai articolul așa cum era, foarte drept
, foarte natural,

foarte logic. Părţile sunt daţoare să se adreseze
la, justiţie !
Căci aci e vorba de sute de lei, iar nu de
15 lei.

Aceasta era calamitatea, cea. mare din ţara. romă
nească,

asupra, satelor bogate.

Căci, de căte ori 'se vedea

că,

se face recoltă, rea, arendaşii hrăpitori,
ca să scape
de nevoi, se puneau şi făceau ispașe contra
țăranilor,
și cele mai bogate sate din Teleorman
au fost sărăcite cu acest mijloc. Şi se citează, numele
arendașilor

cari sau

imbogăţit numai cu acest şiretlic. D-voastr
ă,

— 298 —
in, loc să, lăsaţi ințeleapta, hotărirea. legii in fiinţa,
ca

să se adreseze la, justiţia, ordinară, vaţi apucat şi, acest
drept al justiţiei, "l-aţi dat in căderile primarului.

Justiţia, să, hotărască, mai intăiu dacă este drept
să plătească despăgubire Și pe urmă să se preţui
ască,
paguba, tot de justiţie. Incă o dată, vă rog să nu
hotă.Tăţi ştirbirea, drepturilor justiţiei in favoarea, drepturilo
r
administrative, pentru că, administraţia, nu este așa,
de
independentă, nu poate să, fie așa. de -puternică,
şi independentă, cum poate să fie Justiţia.
Cum o să, indrăsnească un primar să facă, ispașa
,

alt-fel de căt cum "i va, dice D. Arion, sau cum 'i voit
dice eu? Cum o să/l asculte pe țăran ?

Dar și sub-pretectul, căna scie că suntem deputaţi
sau cel puțin că alegem pe deputaţi, cum o să
dică,

primarului să, facă alt-fel, de căt cum o dice D. Fleva,
cu toate că este din oposiţiune, dar scie că are putere
a,
de a scoate un sub-prefect.
|

Lăsaţi justiţia, căci numai ea, poate să se uite cu
același ochiu și la, D. Docan, care stă, in fața, mea și
care

este un fruntaş al țărei, cu acelaşi ochiu și la cel mai

din urmă

păcătos

De aceea,

de ţăran.

vă rog să lăsaţi acest

era, făcut de D.

in legea de la, 1882, și să, nu
care nenorocită,
grei al ispașei

articol așa cum

Catargi in legea, de la 1872, cum era,

aduceţi această modifi-

care va, introduce din nou flagelul cel
peste satele cele bogate ca in alts

vremuri nenorocite, și care

va, deslănțui peste satele

bogate un nou isvor de procese, o altă sărăcie!

O altă, observaţiune,

[v/

pe care eu am făcutlo numai in

treacăt și care merita, mai multă, desvoltare,
este rela-

tivă la pedepsele cu care este preserată,
legea, aceasta,
In legea existentă, erau o mulţime
de pedepse, şi
proectul de lege al d-lui Carp, mai adaogă
unele Și mă-

rește pe altele.

Ast-fel art. 7 adaogă, o pedeapsă, contra.
primarului
care refuză, de a libera, certificatul cerut
de acel articol.
Art. 29 edictează asemenea, o pedeapsă
contra, primarului care ar vinde lucruri declarate de lege
inalienabile.
ŞI in sfărșit art. 37 pedepsește pe primar
cu amenda. de
doui lei de fie care ectar nedijmuiţ.
Dar aceste pedepse civile sunt Și nedrepte
și ineficace. Să examinăm de exemplu pe cea din
urmă cu |
care sa, lăudat, și în Senat, D. ministru al Domenielor,
zic&nd că, va, avea, de efect dijmuirea, la, timp.

Este in adevăr scandalos să, vedi bucatele țăranilor

stănd luni intregi pe cămp nedijmuite, expuse
la toate
ploile verii, este scandalos să, vedi la, Septembre
grăul
pe cămp și porumbul căte odată, pănă, la, Decembre;
dar

ce putere și ce vină are primarul ?

|

Sub-prefectul vede și tace, prefectul vede și tace,
ministrul vede şi tace; drept; e să cășunăm pe bietul
pri-

mar, care vede și el și tace, ca toţi cei alți ? Ba el tace
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de frică; căci indată, ce ar
indrăsni să, facă, ceva, ar
fi
destituit și dat in judecată,
pentru cine ştie ce vină,
Săvirșită sai numai inchip
uită. Nu e drept dar să-l
pedepsim : intreaga. administr
aţie este datoare să, vegheze
la executarea, legilor, nu num
ai primarul.
Dar afară, de aceasta, pedeps
ele primarilor n'au daţ.
nici odată, nici un resultat,
Există pedeapsa, Și acum în
lege Și a remas neaplicată
ȘI pedeasa, ca și legea pe car
e osancționa. Art. 34.a] lege
i
din 1882 pedepsește pe primar
ul care nu dijmuește, cănd
este de rea, credință, la inchis
oare de la 15 dile pănă la,
dou

ă luni, și, cănd nu este de rea,
credinţă, "1 face respundător
'de daune interese către par
tea, vătămată.
„Ce face D. Carp ? D-sa, mai
intăiu nu deosibește

intre
primarul de bună, credinţă și cel
de rea credință,ci intre
casul, in care a existat. forța,
majoră, Și cazul, in care
n'a, existat forța, majoră, : Va. să,
zică, face 0 lege mai ne-

dreaptă, de căt. aceea, care
era, pănă acum. Şi pe urmă
in toate casurile, in care nu
se poate proba, forța, majoră,
pedepsește pe primar cu am
enda,de doui lei pentru fie
care hectar nedijmuit, iar, dac
ă nu va putea, plăţi amenda,
.
acea amendă
, se transformă, in inchis
re : o di inchisoare

pentru zece lei amendă,

|

|

Dar aceste disposiţii sunt de o
asprime absurcă, : intr'o comu
năse pot strănge cu inlesnire
,

cu grău cu porumb, trei şi patru mii de ectare
nedijmuite. Primarul
va fi condamnat; la 6000 ori. 800
0 lei amendă, și neay&nd cu ce plăti, la 600
or 800 dile de inchisoare,

„Nu este acâsta, absurd ? Și nu dov
edește ace

asta nepriceperea, cu care sa lucrat
legea ? Nu.se vede că proectul acesta, de lege, dacă, este
reu in trăsurile. generale,
este copilăros
in amănunte ? D. ministru
a] Domenielor
i
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Voește să facă reforme și vine se
strice legile cu nişte
idei
ruginite pe care omenirea, le a
avut; dar le-a, părăsit

_

de mult.

-

Și in adevăr legislaitorii cei vech
i, la, inceput, in epocele de bairbarie și 'nchipuiau că,
edictănd pedepse multe
și aspre vor indrepta, societatea.
Ast-fel in societăţile
primitive pentru ori-ce vină, se
prescrie pedepsile cu
moa

rtea, și chiar la, noi, hoţilor li se
taiă, mănile, ba, Și
nasu etc.

l
Așa, se credea, la inceput ;- dar
cu progresul ideilor,
cu civilisațiunea, cu esperiența
sa dovedit ca, mulţimea,
și asprimea, pedepselor este, tot
atăt; de nefolositoare,
pe cât de nedreaptă, Şi acum este
regula, priimită în
legislaţiune ca, pedepsele trebuesc
să, fie reservate în

casurile in cari esiste Şi perversi
tate morală Şi vătămare

socială și, în tot casul, proporţionat
e cu vina şi moderate,
Contra, acestei regule păcătuește
proectul de lege
ce discutăm : el nu ține seama,
de esperiența, popoa-

relor,

nu

ţine

seama,

de

mersul

ideilor,

Și ne intoarce

cu mult indărăt, la timpurile cănd lum
ea Ştia, numai

de frică, şi credea numai in frică,
|
Un articol de lege care pedepsește
pe un primar la
patru, cinci ani de inchisoare, pent
ru că n'a, dijmuit
la timp, este o pată in legislațiunea,
noastră, omenoasă,

este o intoarcere indărăt.,

CONCLUSIUNE
Prin legea tocmelilor agricole D-l Carp a comp
romis

o reformă de 'care ţară are mare trebuință
și care bate la

ușa, încă de la venirea la putere a partidului
conservator.
Era un lucru simplu de făcut, să proclamăm
libertatea

muncii, știrbită prin legea tocmelilor agric
ole din

1866.

Era un lucru mai greu, să reglementăm toate
felurile

de tocmeli agricole, să facem un fel de
Cod rural, coprindend, de o cam dată, această importan
tă materie.
La realisarea primei idei se opuneau inter
ese private
și egoiste, lipsite de prevedere; care se
sperie la ideia
că vor perde privilegiul de a aduce pre
muncitori cu sila.
să le muncească,

Nimic nu se opunea la realisarea celei de
a doua idei,

nimic nu ne împedica de a face o lege
bună, care să a-

rate regulele tocmelilor agricole.

|

D-l minittru al domenilor n'a îndrăsnit
să realiseze
prima idee și na priceput pe cea
de a doua.

D-l ministru al domeniilor na îndrăsnit

să atingă in-

teresul celor privilegiați, a voit să lingu
şeaşcă

prejude-

căile clasei din care face parte,şi: să'şi
menajeze o po-

pulzritate nesănătoasă, în paguba inter
eselor agriculturi

cei sunt încredințate, De aceea pă rtali
sat prima idee.
D-l ministru al domeniilor-nu are bici cunoș
tințele ne-

—

304—

cesare, nici experiența trebuincioasă
ca să priceapă binefacerile unei legi bune de tocmeli
agricole și n'a vrut să
primească poveţele acelora ce pos
eda și unele şi pe
cele.Lalte.
De aceea n'a realizat pe cea da doua
.
Ast-fel cu toate bravdele D-sale, D-l
ministru al Domeniilor sa arătat fricos, până la dese
rțiune; şi, cu toate
trambițatele D-sale cunoștințe, Sa
arătat ignorant, din
încăpăținare,
Și de aceea, n'a resolvat chestiunea,
|
Nu numai nu a făcut ceea ce cerea țeră
nimea toată, să'i
scape de abuzurile:și impilările primaril
or; dar, a mărit
puterea acestor funcţionari, instrume
nte atot puternice în
contra țăranilor, absolut neputincioși
în favoarea lor. .
Nu numai nu ne-a dat o lege omenoasă
de tocmeli agricole; dar încă a inmulţit pedepsele ce
existau în legea

veche și le-a exagerat asprimea p&nă
la ridicul,

Nu numai nu. ne-a dus înainte, la starea
normală, dar
ne-a dat îndărăt !
Resumănd, aceste tendințe, eu am afir
mat că ele nu
sunt conservatoare, nici democratice.

Ele sunt încă și mai puţin liberale.

|

Sunt tendinţe linapede retrograde : Sunt
tendințele
Erei nuoi, care încep să se ivească,
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