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«Domnilor senatori, |. 

" Arareori vreo lege a stăpânit în aşă grad 
minţile tuturor, şi a deșteptat atâta îngri- 

-jire ca legea care ni se înfăţişează azi. Pe 
lângă îngrijirile“celorlalţi, şi mai vii sunt 
îngrijirile partidului conservator, care, prin 
firea lui, este menit mai mult ca ori și care 
altul să apere principiile de ordine şi de 
proprietate, cari sunt temeliile pe cari este 
aşezată până acum societatea noastră. Par- 
tidul conservator, zic, are cuvânt de a fi mai 
îngrijat decât toţi, nu numai din pricina stă- 
rii de turburare care domneşte : în pătura 
țărănească, nu numai din pricina unei a- 
nume mentalități care stăpânește şi unele 
clase culte din orașe, ci și mai 'mult din 
pricina mentalităţii unei părţi a partidului 
liberal și a însuşi guvernului de azi.” 

In adevăr, d-lor, cum să nu fim îngrijaţi 
"când vedem că reforme atât de grave şi atât 
“de serioase se pregătesc cu o repeziciune ui- 
mitoare, şi nu de economişti încercaţi, sau de 
agricultori experimentați, ci de diletanţi in- 
feriori aicelui mai primejdios socialismu din 
Occident. 

Şi, îa adevăr, d-lor, ce mentalitate găsim 
în unele sfere guvernamentale? In Camera 

i deputaţilor am văzut cu toţii cum ideile cele   

mai subversive și primejdioase primesc apro= ” 
bare prin aplausele unei mari părţi a Adu- | 

"nării. Ce mentalitate găsim de asemenea în 
guvere. ? D-l ministru de interne, însuș pro- 
puitorul proiectului da lege. care este în 
discuţiune astăzi, vine cu un proiect: care 
conţine două din cele mai de căpetenie prin- 
cipii socialiste, anume: exproprierea silită şi 
desfiinţarea libertăţii învoielilor prin fixarea 
de maximum și minimum. Şi cu toate acestea 
tăgăduiește că face socialismu, sau mai bine 
nu că tăgăduiește, dar nu-şi dă seama că face 
socialismu, (Protestări). - 

Voci: A! Nu-şi dă seama! (Ilaritate). 
D. 1. C. Grădişteanu: MA rog, noi trebue 

să credem pe d-l ministru de interne, eu cel 
puţin îi fac această onoare... (Ilaritate). 

i când ne-a declarat că nu face socia- 
lismu îl cred pe cuvânt, și atunci am dreptul 
să spun că face socialismu fără să ştie, după 
cum voiu aveă onoarea să vă dovedesc, (Ila- 
ritate), . | 

D..M. Corbescu: Confundaţi chestia so- 
cială cu socialismul. 

D. |. G. Grădişteanu: Şi ca să lămurese 
odată pentru totdeauna această chestiune, 
vream să vă arăt că, chiar în mod doctrinal,



definiţia” însuși a socialismului cuprinde 
tocmai principiile pe cari este întemeiată 
legea d-lui ministru de interne. - : 

» Tocmai pentru că mă aşteptam să se con- 
troverseze această chestie, am aci definiţia so- 
cialismului dată de către un ilustru econo- 

„mist, care profeseuză economia politică la 
colegiul Franţei. lată cum definește Paul 

- Leroy Bsulieu socialismul : | Ii 
n Socialismul este un cuvânt generic prin 

care se înţelege oareșicar; moduri de in- 
gerință ale Statulvi între producători. sau 
între producători şi consumatori. Această 

" ingerinţă pare de obiect numai îndeplini- 
- rea sigură și conştiincioasă a îndatoririlor liber 
luate, de indivizi ; ea are de scop să rectifice 
sau să indrepteze inegalităţile sociale, să 
schimbe cursul firesc al lucrurilor, să înlo- 
cuiască contractele liber :consimţite și toc=' 
mite cu tipuri oficiale de contracte, să vie în 
ajutorul părţei privite ca slabă şi să împie- 
dice pe contractantul privit ca tare să tragă 
tot folosul putincios din însușirile sale fi- 

- „reşti sau economice, | 
„=. Socialismul procedează pe cale de regle- 
„hentare sau pe .cale de concurență a; Sta- 
„tului, față, de industriile private,. Socialis- 
„nul are deci un câmp nemărginit şi se arată 
„sub formele cele mai deosebite; E un ade- 
„văratProteulu . - 
„Iată, d-lor, că însăşi din definiția socia- 
„lismului se vede că proiectul” întocmit de 
„d-l ministru. de interne este prototipul so- 

- “eialismului. Dar, d-lor, nu numai d-l mini- 
«Stru de interne are în' această chestie o 
“mentalitate curioasă, dar și d-l ministru de 
instracție publică, căci ce am auzit la Ca- 

„_meră ieşind din gura d-sale? A susţinut că 
;toate lucrările publice cari sau făcut în 
această ţară, ca: căi ferate,. porturi și în 

"genere. toate inlesnirile de comunicaţii, s'au 
făcut numai pentru marea proprietate şi au 
folosit numai ei. | . = 
_-0 Voce: Așa este, . 

j 

D.L. C. Grădişteanu: Cine a zis aşa e. 
„De G. Nacu: Oricine ar fi, e indiferent. 

„D.1.C.Grădișteanu: Cagicând var puteă 
„Susţine: că aceşti țărani, cari pe lângă că 
sunt proprietari pa 4 milioane hectare, adică 

"pe mai bine de jumătate teritoriul arabil al 
"ţării, mai cultivă pe seama lor și o mare   

parte a proprietăților mari, nu ar transportă 
grânele şi în genere produsele lor prin ace- 
leași mijloace de comunicaţie şi prin aceleași 
porturi. i 

Dar d-l Haret merge și mai departe; d-sa 
învinovățeşte pe proprietarii mari că, din 
nepăsare, din lipsa de conștiință a datoriei 
lor sociale, n/ar fi făcut, ce nu-s'a făcut ni- 
căieri pe lume da proprietari, că mar fi în- 
zestrat fara cu mijloace de transport, cu 
vagoane, cu locomotive, că n'au canalizat 
riurile chiar. Ă 
„+„Vedeţi dar, d-lor, cum priveşte o parte 
din guvern marea proprietate, cum aruncă 
pe de o parte în sarcina ei toate neajunsu- 
rile și cum, pe de alta, susţine că toate îm- 
bunătăţirile făcute de Stat nu i-ar fi folosit 
decât ei? 

Dar, d-lor, astăzi chiar, d-l președinte al 
consiliului a venit și a susținut o teoria .cu- 
rioasă, că sclavia există în ţara românească, | 
că imensa majoritate -a locuitorilor acestei 
țări este încă de fapt—dacă nu de drept— 
în sclavie. Apoi, d-le “Sturdza, daţi-mi .voie 
să iau apărarea d-voastra în contra d-voastră | 
însăşi fiindcă. dacă ar. fi adevărat” ceeace 
spuneaţi — ceace eu unul cred că nu — 
atunci v'aș întrebă, d-le prim-ministru: ceaţi 

făcut. d-voastră atâta timp cât aţi fost aimes- 
"tecaţi în vieaţa publică și aţi avut puterea? ȘI 
d-voastră aţi avut puterea cel mai îndelun- 
gat timp din toţi cei cari sunt azi în vieăţă, 
„..D. Dim, A. Sturdza, preşedintele. con- 
siliului: Am să răspund. |. | 
„_D. 1. G. Grădişteanu : D-voastră aţi luat 
parte la vieaţa publică mai bine de 40 de avi 
şi aţi guvernat mai bine de 17 ani. Şi veniţi 
și, declaraţi astăzi, după 40—50 'de ani de 

„activitate politică, că 6 milioane de locuitori 
ai țării sunt încă de fapt în sclavie? 
„O voce: Fostul şef al d-voastră a de- 

clarat aceasta, n 
D. Î.C. Grădişteanu: Nu vedeţi că; dacă 

aceasta ar fi adevărat, daţi lumii mărturia 
incapăcității d-voastră | (Iaritate). * 
" Şidupă ce facaţi această constatare—-care 
din fericire e departe de adevăr =— speriaţi 
de ea, zicaţi: putem face orice pentrucă e o 
„Chestie de interes public: salus 'reipubli- 
cae suprema, lex esto; putem deposedă pe 
unii-de averea lor, în folosul altora, pentru
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că am dovedit că suntem in această stare |; .Intâi, 4 milioane de hectare de un pă-. 
îngrijitoare. Ei, d-lor, acest principiu al sa- |'mânt de cultură admirabil, un număr. în-, 
lutei „publice. este un. principiu cunoscut și |. semnat de vite, care întrece cu, mult nu- 
un principiu care are un renume sinistru în |. mărul de'vite pe care îl. au țăranii din Ga-. 
istorie ; . cu acest principiu Sau tăiat cape-. “liţia şi Transilvania, o muncă “emunerato=! 
tele şi. s'au confiscat averile în 1789 și 1793. | 'rie şi bine plătită ; nicăieri, în această parte. 

_ D. General. Budişteanu: N'are să- | taie | 'a Europei, munca nu este așă de bine. plătită, 
„pe al d-tale nimeni. (Ilaritate). . . “ca la noi; aceașta e cauza pentru: care mun- ” 

D.1. C. Grădișteanu: D-voastră nu butei „citorii străini aleargă la noi, pe câtă vreme. 
prevedea. până. unde, vor. merge, în viitor | niciodată muncitorul . român nu se duce în . - 
aceste principii, dacă se proclamă azi chiar | altă țară. 
de cei cari deţin puterea. Cine nu ştie cât se ridică preţul răuncii 

D. G. Nacu: E chestiune de ofertă şi de | în anii când dă Dumnezeu să se.facă -o re-! 
cerere. .. coltă mai bună și cât de căutaţi 'sunt îayin-, 

D.1.C. Grădişteanu : Ei bine, alor, când citorii,, -. m. 
vedem noi că o parte din majoritatea parti- |. Prin urmare, ţăranul nostiu: are Dătoănt, 

. dului liberal și că o parte din guvern e în- |,are putinţa dea munci și de a luă un salariu, 
sufleţit și pătruns de. asemenea simţiminte, :remunerator, - are 'vite, cari sunt uneltele 
avem tot dreptul să fim îngrijaţi. și să ne | neapărat "trebuincioase ale . „plugarului;, în 
întrebăm ce ne păstrează viitorul 7. . „afară de aceasta, mai are şi o parte din .pă-, 

„ Dăr, d-lor, fiindcă d-l prim-ministru: sus- |. mântul proprietarilor, pa .care îl muncește, 
ține că.cauza de căpetenie a răscoalelor,a | fie în dijmă, fie prin învoieli de altă natură., 
fost sărăcia şi, mergând şi mai departe, sus- |: _ Din punctulde vedereal semnelor externe, 
ţineă chiar că nicăieri nu e o, țărănime așă buna: stare a unui popor se inyederează' prin, 

__ de săracă și de mizerabilă ca în ţara româ- | trei lucruri: prin locuinţă, îmbrăcărintei şi. 
nească, căci d-sa a zis textual : narătaţi- mi | prin puterea de „consumaţie.. . .. up 
o ţară în lume în care să fieo țărănime așă In privinţa locuinței, « care din 2ci, per-, 
de săracă şi de mizerabilă lu Cată să cerce- | curgând satele noastre, c cu deosebire; satela. 
tăm această afirmare şi să vedem roai întâi | din Muntenia, nu s'a bucurat de progresul 
dacă e adevărat că țărănimea noastră e aşă repede, uimitor chiar, pe care l-au făzut .lo-, 

: de săracă şi, în al doilea rând, dacă sărăcia a cuinţele ţăranilor de un număr. oarecare. de 
fost cauza răscoalelor. ani, așa încât casele cele noui ţărăneşti, 

D-lor, nu putem asemănă țărănimea noa- față de vechile colibe și bordeie pe cari le 
stră decât cu țărănimile cari se află în im-.|. aveau, sunt aproape niște mici vile. . .. 
prejurări economice şi sociale analoage. Ne- la privinţa: îmbrăcămintei, sa “poate con-: 

“greşit că nu s'ar puteă face o comparaţiune | stată buna stare a țăranilor. prin faptul, du- 
între țărănimea! noastră şi cea din Engli- |. reros pentru mine, că în multe părți ţăranul 
tera ori Franţa ; dar se poate face o compa= | şi-a lăsat portul naţional şi a adoptat îmbră- 
rațiune între țărănimea noastră și cea din cămintea - occidentală, care'costă mult * nai + 

„ Rusia, din Galiţia, Ungaria,, “Transilvania. - scump, mai cu seamă pentru, femei; cine nu, 
Ei bine, d-lor, întru nimic starea țărănimii | a văzut în satele noastre de câmp fetele, 
noastre nu e mai rea decât starea țărănimii | mergând la horă îmbrăcate cu fuste, de mă- 
din acele ţeri. tase (ilaritate) şi cu ghete scumpe cu “tocuri 

Şi în adevăr, d- -lor, cum se poate judecă înalte. . 
despre bogăţia ori sărăcia unui popor? Puterea de consumaţiurie, la rândul ei, s'a 

Se poate judeci, întâi, după oarecari Serane mărit în proporţie de 1 la 4, s'a împătrit pu-, 
externe cari nu înșală niciodată Și, al doi- | terea de consumaţiune a ţăranului ' român. 

„lea, după mijloacele de traiu pe cari popu- |. Aceasta se dovedeşte de toate statisticele fă- 
laţiunea le are la îndemână. . cute; aceasta sa mărturisește. și de d-l Costi- 

Cari sunt mijloacele de traiu şi de câştig „Descu în expunerea de motive a tarifului va- 
pe cari le are la îndemână ţăranul nostru ? | mal, ps care vociteăieri d-l Xenopol, Dar, în  



afară de aceasta, mai sunt şi alte semne, 
d-lor, cari dovedesc că populaţiunea rurală 
nu este atât de săracă. Apoi, d-lor, o popu- 
laţiune săracă mai întâi cade în decrepitu- 
dine fizică şi nu se mai înmulțește, emigrează, 
plecând şi lăsând solul ingrat care nu mai! 
poate s'o hrănească, La noi, din fericire, nu: 

se” vede nici unul din 'aceste semne; po- 
pulaţiunea se înmulțește prin naşteri, emi- 
'graţiune nu este, ci chiar din contra imigra-" 
ţiune și poate imigraţiune mai . mare decât 
am dori-o. 

D. Dr. Gr. Rămnicdanu: Mortalitatea la 
noi este înspăimântătoare, 

D.I.C. Grădişteanu : Pentrucă şi natali- 
tatea este mare, și ştiut este, d-le doctor, 
că vârsta care dă cea mai mare mortalitate 
este 'aceea a celei dintâi copilării, aşă. că 
unde sunt copii mai i mulţi sunt şi mai mulți 
morţi. 

“ Mortalitatea mare mai dovedeşte poate şi 
altceva, că, din lipsă de pricepere sau de cu-” 

„noştințe, copiii nu sunt destul de bine în- 
grijii, ceeace este altă chestiune ; ; dar în 

“tot cazul mortalitatea mare nu provine din. 
mizerie. Statisticele noastre dovedesc lămu- 

„rit că marea mortalitate la noi provine din 
„cauza mortalităţii infantile. " 

" Dar, afară de aceasta, dacă ar fi fost ca 
răscoalele să se producă din pricina ' sără- 
ciei, este neîndoios că acesta răscoale nu 
S'ar fi produs în anul acesta, tocmai după cei' 
doi mai bogaţi ani agricoli, când dela un ca-: 
păt la altul al țării nu'eră ţăran care să nu 
aibă îndestulare pentru el, pentru familia 
şi pentru vitele lui. | 

D-lor, în anul trecut am umblat foarte 
mult prin ţară, şi ori unde m'am dus între- 

-“bam pe ţărani despre starea lor, şi mam 
constatat nicăieri cea mai mică lipsă; ba, din: 
contră, toţi mulţumeau lui Dumnezeu că le-a 

„dat tot ce le trebue. 
Dar, afară de aceasta, este'un lucru pe 

care nu-l veţi tăgădui nimeni, că chiar dacă 
“starea ţăranului nostru n'ar fi pe: deplin! 

" mulțumitoare şi așă cum am dori-o cu toții, 
totuși este cu mult mai bună acum decât în 
trecut. 

Ei bine, d-lor, dacă sărăcia ar fi fost cauza 
răscoalelor, ar fi trebuit ca în trecut să. fi 
avut răscoale mult mai mari decât am avut | 

“ 

  

acum ; căci este un fapt pe care'l-a recu: 
'noscut şi d-l ministru de interne, şi-l recu- . 
nosc toţi, îl constată şi' istoricul francez 
Toqueville, că'o populaţiune cu desăvârşire 
săracă mare destulă vlagă ca să se răscoale 
"şi că nu se răscoală decât populațiunile cu 
oarecare bună stare. - 

Dar, d-lor, dacă sărăcia nu numai nu este 
cauza de căpatenie — dar nu este de loc 
cauza—a răscoalelor, să căutăm să ne dăm 
seama cari sunt aceste” cauze, căci numai. 
din studiul cauzelor vom puteă să găsim lea- 
'curile, 

Două sunt, d-lor, cauzele principale, din: 
cari cea dintâi cuprinde mai multe: men- 
talitatea ţăranilor şi instigaţiunile. 

Mentalitatea ţăranilor este o cauză a. 
răscoalelor în mod netăgăduit, și estedure-: 
"ros s'0 mărturisim, dar mentalitatea ţăra-, 
nilor a ajuns să fi6 anarhică şi a ajuns aştfel 
dintr'o serie de cauze pe cari trebue. să .le 
învederăm. Prima cauză a mentalități anar- | 
hice a ţăranului este lipsa oricărui frâu 
“moral. Un popor -nu poate trăi fâră' frâu 
moral; instinctele omeneşti, adeseaori bes- 
tiale, trebue să fie înfrânate de o regulă de - 
morală oarecare, căci altfel, omul lăsat la 
instinctele lui, ajunge la actela de anarhismu, 

“pe cari le-am. văzut astă primăvară. 
D-lor, cari sunt aceste feâuri morale? ' 
Până acum nu sunt cunoscute decât trei: 

Primul e morala filosofică, morala datoriei; 
acesta e un frâu moral care nu e la îndemâna 
celor mulţi, nu e la îndemâna populaţiunii 
“numeroase. 

Al doilea frâu moral e religia; acesta e 
"cel mai bun şi cel mai puternic, fiindcă are, pe 
lângă celelalte, și caracter și sancțiuni divine. 

Al treilea frâu moral e legalitatea, frica 
„legilor. * -: 

Vom vedei, d-lor, în curână că, din ne- 
norocire, pentru ţăranul nostru nu e nici 
una, nici alta, nu e nici frica de Dumnezeu, 
nici temerea de legi. Nu e frica de Dumne- : 
zeu, fiindcă simţimântul religios S'a slăbit 
cu desăvârşire, şi aci, daţi-mi voie, d-lor, 

„să-mi arăt părerea de 'rău că d-l Haret, când 
vorbeă mai deunăzi la Cameră şi când gă- 
seă în ignoranţa ţăranilor una' din cauzele 
de căpetenie ale mentalităţii' lor, nu şi-a 
adus' aminte că, pe lângă ministru al in- 

7



strucţiunii publice, e şi ministru al cultelor,, 
şi nu a semnalat pe lângă. cauza de care, 
vorbea şi lipsa de simțimânt religios. |... ; 

„ D-lor, oricare din . d-voastră aţi umblat. 
prin, « satele noastre de câţiva ani incoace, 
aţi putut constată cu îngrijire: acest feno- 
men trist, că bisericile au ajuns să fie pus- 
ţii. In orice sat vă veţi duce, nu veţi găsi. 
la biserică decât câteva bătrâne și câţiva. 
moşi din aceia cari au apucat alte. vremuri 
de credinţă decât cele de azi, .. A 

„Ei bine, a cui e vina dacă s'a slăbit sim- 
imântul religios? S'a zis că e vina preoţi- 
lor; o fi și vina preoţilor, căci, din nenoro-, 
cire, trebue să recunoaștem că clerul nos- |: 

„m'au fost aceleași simţiminte ca la partidul; tru nu e la înălțimea la care am dori să-l 
vedem; dar nu e el singur cauza, căci nici. 

în trecut nu eră clerul la înălţimea la care” 
-trebuiă să fie, și cu toate acestea există sim- 
ţimântul religios. . . - 

D. Dr. 1. Macridescu: se vede că nu: 
-mergeţi des la biserică. 
D.LQ, Grădişteanu: La fară mă duc în 

- totdeauna. 
Oare d-voastră vreţi. să. 'contestaţi adevă-. 

rul celor ce vă spun, că bisericile sunt 
pustii ? . E i, 

Şi, în orice caz, chiar dacă nu m! aș “duce; 
aceasta nu m'ar împiedică să constat că bi-; 

serica e neapărat trebuincioasă pentru, si- 

" guranţa şi liniştea unui Stat. 

“După cum arătam, cauza acestei stări de 

lucruri nu sunt numai preoții, şi atunci a 

cui maie vina? Vina e a noastră a tuturor, 

a ambelor partide, dar —și o spun aceasta. 

fără nici o patimă politică — e mai ales 

vina partidului liberal, pentrucă în această . 

ţară, în care nu s'a fâcut dela 1859, dela 

Unire încoace, aproape nimic pentru bise- . 

pică, partidul conservatori tot a făcut legea 

clerului, pa când partidul liberal nu a făcut 

cu desăvârșire nimic, deşi are în capul lui 

de un număr destul: de mare de ani pe un 
bărbat foarte evlavios. . 

D-lor, este adevărat că la noi nu sa în- 

ceput o luptă sistematică; în conira . biseri- . 

cii, cum vedem că s'a fâcut în alte State . 

- sub imperiul ideilor democratice înaintate. 

Nimeni. n'a. îndrăsnit să atace fâţiș pise- 

rica; dar în schimb, d-lor, s'a dus, mai ales, 

din partea partidului liberal, o politică poate   

“şi mai primejdioasă, politica indiferentismu=. 
“lui. Nu s'a atacat fățiș, biserica, dar bise-".- 
„rica a fost privită ca cevă învechit,. ruginit, 

;despre care nu trebue să se mai ocupe.ni-. 
meni, şi care se păstrează numai ca o amin-. 

: tire a trecutului, ca un lucru câre 'este un 

„anahronism, SI a. 
- Aşă s'a tratat; biserica în general € de su 
vernele noastre. .. .. „i 

Partidul conservator, netăgăduit, că nici 
el ma făcut ce trehuiă să facă; cu.toate 
acestea, el tot şi-a adus aminte de biserică: 

„şi a fâcut o lege menită să îmbunătăţească 
starea clerului. 

Dar, d-lor, de fapt, la; conservatori nici 

liberal; conservatorii nu priveau biserica:ca . 
„un ce netrehuincios, au voit să facă şiau, 
făcut cevă pentru ea, însă nu destul; căci, . 
şi în această împrejurare, ca .în: multe. 
altele, am fost terorizaţi de d-voastre, cari 

|. ne-aţi fi adus învinuirea de a fi reacţionari. 
îndată ce am fi îndrăznit să luăm măsuri 
pentru a ridică biserica. 
„„Acesta eră de altfel, modul dea pracedă. 

al partidului liberal de câte ori ne gândeam. 
la instituţiunile trecutului. . „+, - 

Dar, d-lor, este adevărat: că pe. lângă. - 
“partide poate că mai sunt. vinovaţi. “Na: 
"vreau să jignesc pe nimeni, dar în chestiuni. 
de așă natură. eu cred că este un interes. 
primordial. să ne spunem gândul fâră în- . 
'conjur. Este adevărat, zic, d-lor, că poate nici 
Episcopii noștri nu şi-au făcut în această 
"privinţă pe deplin. datoria, fiindcă aș fi do- . 
rit ca la această tribună, pe care o au la 
“îndemână, să răsune. mai des glasul prin-. 
ţilor : bisericii noastre, în interesul păstrării . 
credinţei noastre strămoşeşti şi al înălțării 
'religiunii noastre creştine ortodoxe. . (A-:. 
plause). : 

Dar dacă, d-lor, î în satele noastre nu mai . 
este frica de Dumnezeu, a pierit şi temerea, : 
de legi, fiind-că, d-lor, sa spus, din nenoro- - 
cire, un mare adevăr când s'a zis: legile se. 
„opresc la. barierele satelor, cel mult dacă . 
pătrund până în sertarele . primăriilor spre 
a nu mai ieși - niciodată de acolo. De altfel, , 
'd-lor, ţăranii au o curioasă părere asupra. 
legilor ce se fac. Ei cred că ceidin Bucureşti, . . - 
da altfel cu totul necunoscători după ei, de:
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vieaţa şi de împrejurările dela ţară, își . fac- 
"un fel de jucărie cu- alcătuirea de legi de: 
tot soiul,.cari se trimit la cancelariile pri- 

- măriilor, spre a rămâneă, bine înţeles, cum 
au rămas toate de atâția ani, de când se tot 
trimit, slove negre pe hârtie albă. 
Şi această credință a lor provine, d-lor, 

„ din împrejurarea că legile noastre, de fapt, 
mau avut niciodată sancţiune. | 
„Câte legi nu s'au făcut, fie pentru ridi- 

carea: stării materiale şi morale a ţăranului, 
„fie pentru înfrânarea faptelor rele I'Ei bine, 

nici una din aceste legi nu s'a aplicat. Legea. g p g 
obligativităţii învăţământului, de exemplu, 

-pentrucă văd că d-l Haret s'a plâns de igno- 
ranța care domneşte la sate, legea obli- 
gativităţii învăţământului, care prevede 
amenzi pentru acei părinţi cari nu-și tri- 
mit copiii la şcoală, n'a. fost decât rar apli- 
cată, şi de aceea, chiar acolo unde sunt loca- 
luri, şcoalele sunt goale de copii, căci părinţii 

- mau frică de amenzi, ştiind că nu se inca- 
sează niciodată sau rar de tot. 

Zilele de prestație pentru şosele nu se 
"execută decât în mică parte ; căci, precum 
ştiţi, zilele nelucrate se convertesc în bani şi 
pe urmă rămâne să: incaseze perceptorul ; 
în fapt, însă, nu se incasează mai niciodată. 

Din această pricină: cei. mai mulți ţărani 
nu-și fac această datorie. Nici chiar legile 
penale nu se aplică; căci nici măcar faptele 
prevăzute de codul penal: nu se pedepsesc. 
Rareori din numeroasele delicte cari sunt 
puse în urmărire se constată câte unul care 
se trimite la instrucţie. Aci sare cutare avo- 
cat sau cutare persoană influentă pentru a 
scăpă pe făptuitori, aşă că dintr'un număr de 
asemenea delicuenţi foarte puţini ajung 
înaintea tribunalului. La rândul lui, tribu- 
nalul, crezând că este bun fiindcă este slab, 

- iartă pe capete, achită pe cei mai mulţi. Şi. 
dacăvreunul''din întâmplare. a. fost 'con- 

- damnat de tribunal, iarăşi se găseşte cinevă . 
influent care aleargă şi dobândește. gra- 
ţiarea. Așă că în țara românească, și aceasta 
„explică multe, este'o lipsă desăvârșită :de 
sancţiune penală,'şi se poate zice că, de fapt, 
„domneşte impunitatea | Dar, d-lor, pe lângă 
aceste cauze mai sunt și altele cari au con- 
“tribuit lamentalitatea care a pregătit așă 

„ de bineţărănimea noastră pentru instigaţiile:   

cari au dat naştere răscoalelor din astă-pri- 
măvară. Altă cauză este licenţa presei şi a 
tiparului, In aici o ţară din lume nu este îm 
-pinsă departe ca în țara românească licenţa 
tiparului, așă încât s'au putut răspândi în. 
bunăvoie scrierile cele mai subversive, bro- 
şurile cele mai primejdioase, apelurile cele 
„mai anarhice, fără a se puteă împiedică îm- 
părţirea prin sate a acestor otrăvuri.: 

" "-Afară de acestea, s'a introdus politicia- 
nismul la sate, s'au împărţit şi satele în 
două partide și s'au dat la: sate lupte poli- 
-tice, cu toate mijloacele cu cari se dau ase-- 
menea lupte, mijloace pe cari d-voastre le 
ştiţi. Negreşit că la sate aceste lupte au do- 
bândit un caracter și mai grosolan și mai. 
primejdios. pna 

ln sfârşit, d-lor, mai este și un alt cuvânt; 
şi anume că nu este dreptate în țara româ- 
nească, Nu este dreptate pentru nimeni, nu 
este nici pentru noi cari: suntem priviţi ca 
cei tari, cu atâtmai puţin pentru ţărani, căci: 
„trebue să recunoaștem că dreptatea e foarte 
greu de dobândit pentru ei și că în această: 
privinţă nemulţumirile lor sunt îndreptăţite. 

- Nu este dreptate pentrucă înainte de toate .. 
n'avem administraţie, administraţia noastră 
“nefiind decât o agentură electorală la care 
nu-şi găseşte locul nici echitatea, nici drep- 
tatea, nici chiar legalitatea | a 

Nu este dreptate pentrucă nici chiar jus- 
tiţia nu este tocmai ceeace ar irehui să fie, 
pentrucă se ajunge greu la ea şi se dobân- 
dește anevoie dreptatea, nefiind nici ea cu 
totul scutită de înrâuririle politicianismului. 

Pe lângă aceste cauze generale, negreşit. 
că au fost și unele cauze de ordin economic. 

Impilarea. arendașilor şi :proprietarilor,. 
„care poate să fi fost o cauză întâmplătoare: 
şi sporadică, nu poate constitui:în nici :un 
chip o cauză generală. O asemenea: cauză: 
însă — și poate cea mai puternică — a fost: 
-neputinţa ţăranilor harnici de a'cumpără pă 
“mânt, şi neputința aceasta a: provenit din. 
două cauze : întâi, din pricina ' principiulu 
„nenorocit al inalienabilităţii proprietăţii ță-. 
rănești, şi în al doilea rând din pricina lipsei 
"de mijloace pentru a înlesni acestei țără--- 
nimi muncitoare și harnice cumpărarea de 
pământ, ec 
- : Se poate cala aceste cauze să se adaugeşi:



faptul că poate fiind datregimul proprietății 
mari la noi —— care este ua regim mai mult 
“latifundiar — se poate :ca și proporţia  pro- 
prietăţii mari să fie niţel cam mare e în raport 

--. cu proprietatea mică. 
„In sfârșit, d-lor, ultima cauză — “după 
mine — a acestei mentalități, este faptul 
repedei schimbări a. invoielilor, schimbare 

„ firească, 'dar care negreşit s'a făcut într'un 
mod cam repede, așă încât deocamdată a 

- turburat întru câtvă situaţia economică a 
acestei țări. Netăgăduit că, cam în proporție 
cu schimbarea învoielilor, trebuiă să se îmbu- 

. nătățească şi cultura pământului, şi aceasta 
„mu s'a putut face, căci vedem că urcarea în- 
„.moielilor.a mers simţitor, mai repede! decât 
imbunătățirea culturii, 

D-lor, toate aceste cauze au dat naştere! 
la o mentalitate anume la ţărani, mentali-. 
tate care i-a făcut să plece urechea Ja insti- 
gatii şi a dat naștere la turburările de astă- 
primăvară ? 

„ Această mentalitate a “fost pulberăria de 
care vorbeă d-l prim-ministru că așteptă nu- 
mai chibritul ca să isbucnească. 

Dar cu toate aceste. cauze, de cari am 

» vorbit, dacă nu se aruncă chibritul, răscoala 
nu se produceă, cel puţin acum, când,. încă 

- odată, situaţiunea economică a „țării e eră 
diatre cele mai înfloritoare. 

Dar, d-lor, a jungera la un subiect mai de- 
-licat, ajungem la instigaţiuni. 

-... Că au fost instigaţiuni, toată lumea o re: 
- cunoaşte; felul chiar cum s'au desvoltat răs-: 
„coalele arată că erau cuvinte de ordine date, 
: că eră un sistem preconceput, un plan dina- 
inte hotărit.: Intr'adevăr, în toată'Moldova 

„S'a răsculat țărănimea cu acelaș cuvânt de 
ordine: falcea 25 de lei; iar în toată Mun-. 
tenia: dijma din zece una și izgonirea aren- 

- daşilor. - In afară de aceasta, au fost chiar 
“ amănunte de tactică cari dovedesc că aceasta 
"mişcare a fost: condusă de cinevă, de unul 
sau mai mulţi capi. : = 

Intr'adevăr, în ziua de Durăinică, 1 Mar- 
tie, mai toate reşedinţele judeţelor în cari 
„erau răscoale au fost atacate în aceeaş zi şi la 
aceiaș oră de ţăranii veniţi în acelaș mod şi 

- după aceeaș tactică. Şi anume între 6—7 dimi- 
neaţa, în. aceeaș zi, toate aceste orașe au fost 
atacate deodată prin toate bavierile da țărani. 

"Acest fapt s'a produs la :: 
-R.Sărat, Buzău, Brăila,. Giurgiu, Turnu- 

  

Focşani, Tecuci, 

Măgurele, Slatina, localităţi foarte depărtate . 
unele de altele, şi aceasta dovedește că a fost. 

“o tactică hotărită' dinainte şi un cuvânt de 
ordine dat de un cap al acestei răscoale. " 

D. Al. Enacovici: Dar ce făceă guvernul. 
pe atunci? (Aplause). .  : ... 

» D.1.C. Grădişteanu: Guvernul apără ora: 
şelei în contra instigaţiilor d-voastră (aplause 
din: partea minorităţii) ; guvernul -ayeă 
grijă să împiedece pe studenţi de a. face răs-. 
coale în: București după îndemnul .d-voa-; 
stră!. (Aplause). Ia 

D. Dr. Petrini Paul: Guvernul luase o- 
piu LN 

D.]. c; Grădişteanu:. Ştiam, d- lor, ca “par- 
tea aceasta a 'instigaţiunilor este foarte -arză- 
toare, Dar instigaţiuni au fost. De altfel, 
d-l ministru al instrucţiunii publice; în Ca- 
meră,recunoșteă; cu oseninătate uimitoare, şi 

-cașicând chestiunea nul-ar fi privit de loc,că 
au trebuit să fie şi instigaţiuni,.că'a și .au- 
zit aşa cevăl Negreşit, că d-sa nu știă exact 
de cine au fost făcute și cum, dar în sfârşit a 
băgat de seamă şi d-sa că au fost instigaţiuni. 

Dar, d-lor, cine suntinstigatorii A, d-lor $. 
Aici e greu să o spunem cu. siguranţă; însă 
avem foarte multe indicii cari-ne pun pe cale... 

D. P. Brătășanu: Se vor vedeă când se. 
vor da dosarele! | 
-D. LC. Grădişteanu: "Tocmai atunci + vom. 

„puteă mai în cunoștință de cauză să 'ne ro- 
„stim cu toată siguranţa; vom aşteptă. acea 
zi care va:trebui să vie, căci dosarele nu se 
vor puteă ascunde, și vor trebui să se dea; 

: fiindcă'nu aveţi dreptul să le refuzaţi! (A 
plause din partea minorităţii). - --- 
“Dar, d-lor, cari sunt semnele cari ne Bun 

pe urma instigatorilor? Au mai fost răscoale: 
ţărăneşti; penultimele răscoale ţărăneşti 
dinaintea acestora de astă-primăvară au tost 
răscoalele dela 1898 şi 1899, cari sau ter- 
minat prin vărsarea de'sânge dela Slatina; 
pe care aţi: exploatat-o atâta. d-voastre. 
Acele răscoale, însă, au inceput sub regimul 
liberal din toamna anului 1898, și au înce- 
put — e foarte: caracteristic — în “judeţul. 
Teleorman, acolo unde'au început în Mun- . 
tenia şi răscoalele de estimp. Judeţul Teleor- 
man,: cum, vedeţi,- eră de mult şi dinainte.



pregătit. Și cine au fost instigatorii răscoa- 
lelor din Teleorman în 18989 i 

A, d-lorl Aici nu e greu să ghicim. Ne-o -o 
spune fostul ministru de justiţie liberal, ne-a - 

- spus-o și fostul ministru de interne: liberal. 
de pe atunci: instigatorii răscoalelor: de 
atunci au fost socialiștii. Cine nu-și aduce 

" aminte de afacerea Ficşinescu si Banghe- 
reanu? Şi cine. sunt acești instigatori ? 
Acum, d-lor, socialiștii s'au împărţit în 
două : sunt socialişti guvernamentali (ila- : 
ritate) şi socialişti neguvernamentali., Odi- 

„nioară eră unul şi acelaş partid ; acum însă 
„unii au trecut în capul afacerilor, alții: au 

trecut chiar afară. din ţară! 
Dar, d-lor, pe atunci răscoala din Te- 

leorman. eră un ce local? Eră un lucru care 
priveă numai pe acest județ? Nu; județele 
“vecine erau de asemenea . pregătite pentru 
răscoale; județul Olt, unde trebuiă să se 

.. producă câteva luni mai târziu răscoala dela 
. Slatina, județul Romanați de asemenea, 

In Moldova, de asemenea, răscoala 'se 
pregătise în judeţul Covurluiu de un socia- 
list care astăzi este prefect. .: 

D. 1. [. C. Brătianu, ministru de in- 
terne + Şi cara e cel mai bun prefect. 
"DI. G.Grădişteanu: Acest socialist, care 

“-se numește Atanasiu, eră atât de compro- 
mis în acele răscoale din 1898, încât fostul 
ministru de justiţie de atunci a: declarat că 
i-a făcut mare hatâr că l-a scăpat, căci alt- 
fel intră acolo unde trebue să intre turbu- 
rătorii ordinei publice. 

In judeţul Iași, aceiași oameni lucrau pe 
aceeași temă, .: - 

Este adevărat că de atunci o mare parte 
din acești socialişti a intrat în partidul li- 
beral; dar, d-lor, chiar ei au declarat că, in- 
rând în partidul liberal, nu înţeleg să-și 
jertfească convingerile, :. - - 

"- Chiar răscoalele din astă-primăvară, cu 
toţii ştim că au isbucnit din două părţi: în 
“Moldova, din judeţul Iași, în Muntenia din 
judeţul Teleorman, adică din acele judeţe 
“unde în 1898 s'a dat de urma instigatorilor 

socialiști. Și acum s'a dat de urma unor in- 
stigatori, cari, unii din ei, în primul mo- 
ment, au şi fost arestaţi de-armată; la urmă 

„însă au fost liberaţi înainte chiar de amni- 
„stie, Cine nu ştie, de pildă, că -un anume 
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Stoica Iorga, actualul primaral comunei Stă-. 
nești din judeţul Vlașca, unde s'a întâmplat 
marea nenorocire cu locotenentul Niţulescu, 
a fost una din căpeteniile răscoalei, şi că, 
deşi a fost arestat de armată, a fost liberat 
de prefect și astăzi este primar. 

D. P. Brătăşanu: "Sunt alţi pe + = banca 
ministerială. : 

D. I.C. Grădişteanu: In judeţul Iaşi s'au 
„găsit instigând studenţi basarabeni; ştiţi cine 
e băsărăhean în Iași. 

Incă odată, aştept dosarele, dar” până la 
aducerea lor avem' semne sigure cari ne 
călăuzesc, 

„Dar, în afară de instigatorii roărunţi, de 
instigatorii materiali, sunt şi instigatori mo- 
rali, oameni cari scriu' broșuri aţăţătoare, 
“aceia sunt cunoscuţi; unul este chiar pe 
banca ministerială, este d-l Haret, care a 
scris o broșură pe care nu o poate tă- 
gădui, 

Şi când a scris ultima broșură ? 'Poemai. 
atunci când începuseră răscoalele: și când 
S'ar fi cuvenit ca toţi oamenii de ordine să 
caute să stingă focul, nu să-l aţâţe. 
DD. AL Cameniţă : Ceeace a scris face 

] onoare d-lui Haret. 

D.1.C. Grădişteanu: Foarte bine; aceasta 
este încă o dovadă de mentalitatea d-voastră 
când găsiţi că-i faca onoare d-lui Haret că 
a scris o broșură incendiară atunci când răs-. 
coalele amenințau însăşi existenţa Statului 
„român. 

Şi d- 1 Haret, î în această privinţă, a adop- 
tat o tactică foarte uşoară; d-sa, iertaţi-mi 
expresiunea; face, cum se zice pe româneşte, . 
"urechea . toacă, și nu găsește de cuviinţă ca.. 
să răspunză şi să se justifice înaintea opi-. 
niunii publice, care, pe drept ori pe nedrept, 
îl desemnează hotărit ca unul din capii răs- . 

“coalelor de astă-primăvară | .. . 

Iată dar, d-lor, ce reiese din cercetarea 
acestor cauze, că sunt anume cauze cari au 
creat o mentalitate anume a ţăranilor, men- . 
talitate care a fost cauza eficientă a răscoa-: 
lelor, iar cauza ocazională au fostinstigaţiu- 
nile de cari am vorbit. Fiind lucrurile așă, 
trebue, d-lor, să. căutăm acum să vedem 
cari sunt mijloacele pentru:a îndreptă: 
această nenorocită stare de lucruri şi cum



putem “vindecă toate aceste cauze cari 
„au produs mentalitatea despre care: am 

vorbit. 
"În ceeace priveşte instigaţiunile, “d-lor,: 
cel dintâi lucru ar fi ca să nu mai fi€ în: 
posturile cele mai înalte ale Statului insti- 
gatori. In' ceeace priveşte celelalte chestiuni 
pe cari le-am atins, negreşit că trebue să: 
luăm măsuri ca să desfiinţăm toata cauzele: 
cari au produs mentalitatea despre care vă 
vorbeam, și primul lucru cară ar trebui făcut 
ar fi să sa ridice clerul; al doilea: lucru, 
este, cum ziceă cu mare dreptate d-l Carp, 

__nu numai să se lățească învățământul în 
țară, ci să se dea o îndreptare mai sănă-' 
toasă în şcoalele și seminariile noastre, pen-, 
tru ca ele să producă-oameni cari să propo-' 

„ văduiască prin sate frica lui Dumnezeu şi 
xespectul legilor, iar nu răsvrătirea contra 
ordinei sociale, 

P. S. S. Episcopul de Râmnic : 
aceasta. Cer cuvântul. 

D. 1. C. Grădişteanu : Nu mă îndoiesc că 
Prea Sfinţiile Lor fac tot ce pot în această 
privință. Ţin minte chiar că am felicitat pe 
Prea Sfinţia Sa Episcopul Râmnicului pentru 
o cuvântare rostită la inaugurarea bisericii 
din comuna Băileşti, dacă nu mă înșel, 

P.S. 8. Episcopul de Râmnic : Şi în alte 
ocaziuni.- 
D1G. Grădişteanu : Acea cuvântare a 
fost cuvântarea unui adevărat: arhipăstor 
sufletesc, care îndeamnă pa credincioși spre 
bine și spre ordine. Dar,:'d-lor, nu pot zice 
că în general a domnit o direcţie sănătoasă. 
în şcoalele şi seminariile noastre ; - aşa, de 
pildă, d-l:Nădejde, . actual director al 2Vo- 
inței Naţionalev,-dar fost socialist, a putut, 
nesupărat de.nimeni, să otrăvească penera- 
țiuni întregi la școala normală din Iaşi... 

D. vice-preşedinte, Al. Nicolaid : Consult 
"Senatul: dacă. 'voieşte:să mai prelungească” 
şedinţa; sunt 6 ore; ; d-l 1. C. Grădişteanu' 
spune că are să mai vorbească o oră. -- 

Voci: Să continue diseară. pt 

D.: vice-președinte, AL. 'Nicolaid :: sa 
hotărit, d-lor, ca „şedinţa să fie prelungită 
până Ia 6 ore, şi să ne întrunim diseară la 
orele 9.: dă 
DB, G: Costescui-Gomăneanu : S'a hotărit 

7 

Se face: 
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să fie şedinţă până la orele 6, când se. va: 
suspendă, iar la 9 se va redeschide. E 
-Yoci : Da, da. Aşa e. 
D. vice-preşedinte, Al. Nicolaiă : . Prin! 

urraare, fiind 6 ore, suspend şedinţa; şe- 
dința se va redeschide la orele 9. 

Şedinţa se suspendă. ' ' 
„— Şedinţa se redeschide la' orele 9], 4 

seara, sub preşedinţia d-lui P. Poni, vice-: 
preşedinte. -. : 

D. vice-preşedinte, P. Poni: D-lor sena-: 
tori, şedinţa e redeschisă. D-l senator I. C.! 

“ Grădişteanu are cuvântul spre a- şi continuă 
“cuvântarea începută: azi. 

D.1.C. Grădişteanu: D-lor senatori, în şe-: ! 
dinţa de azi, ziua, am cercetat cauzele cari 
— după mine — au fost pricina răscoalelor 
de astă-primăvară. Rămâne acum să'ne în-: 
trebim : cari sunt mijloacele de îndreptare" 
pentru a desființă .cauzele mentalității pe: 
care'o recunosc ca'cauză eficientă a răscoa- 

"lelor. ' Spuneam, d-lor, că cea dintâi mă= 
sură care ar trebui luată ar fi ridicarea cle- - 
rului, însă nu știu dacă în'această privință: 
guvernul actual va putea luă vreo măsură, 
fiindcănu știu dacă aceasta ar mulţumi partea 
socialistă a partidului şi a guvernului; căci, 
d-lor, socialismul vede, și cu drept cuvânt, 
în biserică un neimpăcat vrăjmaș. În adevăr," 
biserica și religia, în general, propovădueşte + 
lepădarea de cele pământeşti și râvna la cele”: 
sufleteşti. Inţelegeti bine că o asemenea doc- 
trină nu poate să fie decât vrăjmașă socia- 
lismului, care se reazimă numai pe pofte și 
încă pe pofte foarte lumești. A doua măsură: 
ziceam că ar fi darea unei direcţii mai mo-! - 
rală şi mai sănătoasă clerului, învăţătorilor . 
şi, în genera, întregei noastre tinerimi,În ade- 
văr, d-lor, cu prilejul: nenororitelor întâm- 

plări de astă-primăvară s'a constatat că la noi: 
domnește o mentalitate în adevăr bolnavă. 

D-lor, știți cu toţii că, atât înainte cât și 
după amnistie, s'au judecat unele procese: 
ale răscoalelor. Inainte s'au judecat puţine, a 

"| căror instru-ție apucase de se isprăvise. După 
amnistie, S'au judecat procesele 'acelor cari: 
au fost dați judecății, fie pentru omoruri să- 
vârşite cu ocaziunea turburărilor, fie pen- 
trucă ' luaseră numai parte la răscoale, fiind 
învățători, preoți, notari, primari, sau în ge-: 
nere funcționari publici ; căci aceste două
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categorii, precum ştiţi, n'au fost cuprinse în 
"amnistie, : , . . 

Ei bine, d-lor, nu numai că juraţii, în cele 
mai multe cazuri, au achitat și au achitat cu 
toate că se dovedise cu prisosinţă vinovăția 
celor dați în judecată; dar s'a întâmplat, cu 
ocaziunea achitării lor, un fenomen curios, şi 
anume că achitaţii au fost priviţi ca un fel de 
eroi, cărora li s'au făcut ovaţiuni, ba li Sau dat 
pe alocurea, mi se pare, şi buchete de flori,. 
și aceasta, notaţi bine, unor oameni cari se 

 dovediseră vinovaţi de adevărate crime. . - 
Dar cevă mai mult. Gazetele noastre au 

publicat de multe ori în privinţa aceasta 
notițe cari trebue să .ne dea de gândit. Ci- 
team într'o gazetă o corespondență din tim- 
pul verii. Povesteă un corespondent că vi- 
zitând Ocnele-Mari, din. judeţul Vâlcea, a 
dat peste condamnaţii militari pentru aface-. 
rea dela Stănești, peste acei militari cari 

- părăsindu-și şeful, îl lăsaseră în mâinile 
răsculaților. Şi în loc ca acest corespondent 
„să se gândească să înfiereze pe acei cari 
lipsiseră dela datoria lor şi de militari şi de 
oameni, se înduioşă de soarta acestor con- 
damnaţi şi spuneă că a ieșit cu ochii plini de 
lacrimi văzând, nenorocirea acestor oameni. 
Vedeţi.ce mentalitate ? Să te înduioșezi de 
soarta unor oameni cari au făcut cel mai 
greu păcat ca oameni şi cea mai mare crimă 
ca militari, trădându-şi șeful şi camaradul, 
căci în armată toți sunt camarazi, lăsându-l 
în mâinile răsculaților, ba, unii ajutând chiar 
la omgrul lui. Şi, cu toate acestea, asemenea 
oameni stârnesc înduioșarea, pe câtă vreme 
"nimenea nu se înduioșează de soarta acestui 
brav Niţulescu, fiu de moșnean român, care |! 
a murit făcându-și dato 

__ Şii0 făcea odinioară is 
„nenilor din care ieșise, 

„ Aceasta dovedeşte, d 
recţie intelectuală cu desăvârşire greșită şi 

“că trebue să se schimbe această mentalitate, 
care este primejdioasă. .  ; | TIR 

Dar vă spuneam, d-lor, că printre alte 
cauze cari au contribuit mult Ja răscoalele 
din astă-primăvară era lipsa de legalitate şi 
dreptate care este în țara noastră, și vă ară- 
tam că aceasta; provine din faptul că nu 
avem de loc administraţie și justiție neîn- 
destulătoare. . Sa 

ria către “ţară, cum 
torica clasă a moş- 

-lor, că se dă o di-   ministraţie este cu neputinţă. . . 

;... D-lor, aceasta este o chestiune care s'a 
ridicat de mulţi; toată lumea în unanimitate” 
recunoaşte că nu avem administraţie, dar. 
„chestiunea este de a se şti cum se poata 
îndreptă; căci nu e totul să constaţi răul şi 
să vrei îndreptarea lui, ci totul este să ştii 
ce;să faci. Cred, d-lor, că ar fi o .utopie 
dacă ne-am închipui că cu regimul politic 
de azi se poate îndreptă în mod serios ad- 
ministraţia. e 
„Aş puteă, dacă aş vreă, să fac operă de 
opozant, să învinuiesc guvernul liberal că în . 
ceeace priveşte administraţia nu a tras nici 
un Învăţământ din răscoale, și că nici nu a 
învăţat nici nu a uitat nimic, 

Vă mărturisesc că, fără să cred că Sar fi 
făcut lucru mare, mă aşteptam și eu la o În-, 
cercare de îmbunătăţire a moravurilor admi- 
nistrative, ca o tendință de indreptare în. 
urma celor petrecute, dar m'am văzut-o. 
Recunosc însă că o îndreptare statornică şi 
serioasă nu se puteă face, căci cauzele sunt 
mai adânci şi mai tari decât voinţă unui 
ministru, : E 

D-lor, administraţia nu se poate îndreptă, 
pentrucă administraţia este subordonată 
influențelor politice ; prin urmare, nu se 
va puteă face nimic serios și temeinic pentru * 
administraţie câtă vreme:'nu se va scoa 
de sub înrâurirea politicianilor, .. . 

Acest lucru este foarte greu cu-regimul 
nostru politic actual. Nu voiu intră în mai 

te : 

multe amănunte, pentrucă sar puteă pro-: 
pune mai multe sisteme petru a scoate ad: : 
ministraţia de sub înrâurirea politicei . şi 
pentru a schimbă regimul nostru politic. 
Constat numai că, cu regimul politic pe care 
îl avem, orice îmbunătâţire serioasă-în ad- 

Intr'adevăr, d-lor, ştim cu toții că guver- 
nele noastre îşi datoresc: existența, . dacă 
nu la început, cel puţin în timpul vieţii Jor, : 
Camerei și Senatului, Parlamentului; depu- 

prin urmare, aceşti alegători cer senatorilor 
şi deputaţilor călcarea legilor, şi aceşti de- 
putaţi și senatori cer, la rândul lor, miniş- 
trilor neaplicarea legilor. In așă condiţii vă 
puteţi închipui că ar fi o utopia să cerem 
unui guvern .să-şi primejduiască existenţa 

1 

"taţii şi senatorii, la rândul lor, îşi datorese , : 
„mandatul, în parte cel puţin, alegătorilor Şi, .
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“pentru a face o bună! administraţie: Și, la 
“urma urmelor, la ce ar folosi ? 

Pantrucă s'ar puteă ca celalt guvern, care 
"ar veni, să nu aibă aceleași principii şi atunci: 
îarăş nu S'ar face bună administrație. Prin 
urmare, încă : odată, trebueşte neapărat un 
“alt regim politic, i nu voiu intră în amănunte, 
“dar un regim politie în carg.- existenţa gu- 
vernului să nu atârne de Cameră Şi de 
Senat. - 
D.Dr.G. Bucşenescu: Decine să depindă? 

" D.L.C Grădişteanu: De cine să depindă? 
D-voastră - credeţi că: am „Propus un lucru 
care nu există nicăieri sau'care n' a "existat 
nicăieri ?: 

- Este un lucru foarte: cunoscut, care există 
şi în doctrină şi în fapt : este :regimul re- 
prezentativ.: Regimul reprezentativ există. 
în Republica americană, mă-rog, care este 
un Stat ultra-democratic, există în Germania; 
“noi chiar am avut regim reprezentativ, căci 
"Obșteasca Adunare ce era altcevâ? Intr'ade- 
"văr, atribuţiunile ei erau : studiarea: legilor, 
votarea bugetelor, dar nu răsturnarea gu- 
vernelor; se mărgineă să facă operă leşisla- 
tivă. Vedeţi, prin urmare, că ideea nu numai 

"că nu e nouă, dar e chiar. nâţională ; dacă 
nu ne părăseam toate tradiţiile naţionale, 
cum am fâcut pe o scâră prea mare, negrâ- 
şit că ar fi trebuit să avem acest regim re- 
prezentativ, sub care am trăit dela 1829 şi 
până la regimul cel nou. 

“Vedeţi însă 'că aceasta ar cere neapărat 
“Tevizuirea Constituţiei, dar, încă odată, nu 
propun nimic; nu e nici timpul, nici cazul, 
pentrucă nu se discută acum revizuirea 
Constituţiei. Semnalez numai faptul şi vă- 
arăt credința mea că, cu regimul nostru par- 

- lamentar actual,nu se poate îndreptă în mod 
serios administrațiunea ţării. 

„Cu schimbarea - regimului : nostru parla- 
mentar urmează” neapărat să se curme odată 
pentru totdeauna și “licenţa “tiparului. Aţi 
văzut ce periculoase au fost broșurile acelea 
'ce Sau tipărit $ şi împărţit prin: sate: Cu un 

- “tipar fără nici o răspundere nu se inai poate 
merge, - 

Ara putut merge la început; când acei 
cari ştiau carte erau foarte .puţini: şi când 
tiparul şi gazetele nu aveau o așă mara în- 
râurire asupra spiritului oamenilor; dar. as-   

: 

tăzi, când s'a răspândit ştiinţa de carte, nu 
mai putem merge 'cu licenţa nemărginită a 

“tiparului. 
Dar, d-lor, vă arătam că pe lângă aceste 

cauze, cari provin din unele legi și dizi cauza 
nerespectării altora, sunt netăgăduit şi cauze 
economice cari au ajut inrâurire şi trebue 

„să ne îngrijim și de desfiinţarea lor, 
: Aşa; de pildă, la prima revizuire de Con- 

stituție se impune în mod absolut; desfiin- 
țarea : inalienabilităţii * bunurilor: ţărăneşti, 

„cel puţin între'ei, 
Nu propun ca să se; desființeze în mod | 

"absolut inalienăbilitatea, dar aceasta să nu 

aibă putere decât faţă: de: proprietarii mari, 
Sătenii între ei să poată în „mod liber: să 
cumpere şi să vândă pământ, 
De asemenea, precum v'am' semnalat-o, 
este nevoie să se creeze-o instittiţiune care 
să înlesnească - țăranilor cumpărarea de 
bunăvoie și cu bună tocmeală a: moşilor 

"unor proprietari cari: nu le-ar miai „puteă 
păstră şi ar voi să le vândă. 

D-lor, de'altfel aceasta nu este: o înăură 
câtuşi de puţin revoluţionără. - i 

Aceasta este o măsură Arească, Nimic 
“mai firesc; întradevăr, decât să se găsească 
"pe de o parte unii proprietari xaari cari să 
nu niâi aibă interes să-şi mai păstreze * în6- 
şiile,'şi să se găsească ţărani cari: să aibă 
interes să le cumpere, plătind un preţ mai 
mare decât alţi proprietari mari. 

Dar că aceasta ' este în mersul normal al 
„lucrurilor, se învederează și prin faptul” că 
'asemenea operaţiuni, Şi fără nici o lege sau 
măsură deosebită, sau săvârşit în ţară în anii 
din urmă, în mai multe judeţe. In judeţul 
nostru chiar, în judeţul pe care am onoarea 
a-l reprezentă aci, s'a întâraplat ca un pro-: 
prietar, ne mai putând să-şi ţină moșia, să 
și-o parceleze singur și să o vândă la 'ţă- 
'rani, fiindcă luă un preţ mai bun vânzând-o 
în loturi mici decât în corp întreg. - : 

Colegii mei dela R.-Sărat ştiu că d-l Pavel 
Robescu a vândut în felul acesta moșia pe 
car6' o aveă în comuna Golești. - 
“Intro comună de lângă Ploiești, d- -na La-. 

hovary de asemenea și-a parcelat moşia în 
loturi şi a vândut-o la ţărani. 

Vedeţi că Statul, înlesnind acest lucru în 
anume cazuri, ar 'ajută “numai o' evolu-
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'ţiune. naturală. Şi acesta este adevăratul.. 
„Tol al Statului în ordine economică, nu a se. 
pune în contra naturii, ci a înlesni evolu-. 
ţiunile cari sunt firești. 

. De aceea, d-lor, partidul conservator s'a 
. şi gândit la această chestiune, şi a şi întoc-. 
mit un proiect care se numeşte Banca! 

- rurală,. 

a 

ad hoc, el eră intocmit înainte de răscoale; ; 
„însă, 'din . diferite împrejurări, nu avusese . 
parte încă să vadă.lumina zilei. : 

„... În consiliul de miniștri conservator nu se, 
a discutase, ce e drept, pe articole, dar se fă-: 
„cuse un schimb de vederi asupra lui. 

aci, ţin să adaug că nu era nimeni în contra 
„acestui. proiect, se discutau modalităţile, 
„dâr nu principiul. Căci în contra esenței. 
„însăşi a acestui proiect, nu era nimeni în. |. 

se supere d-l ministru de interne dar aşa e. - guvernul trecut. 
D-lor, scumpirea învoielilor era firească, | 

- fiindcă nu se poate. concepe o ţară în care! |. 
preţul pământului” ar stă pe loc, căci aceasta. 
ar insemnă că este o țară economiceşte bol-" 
„navă..Este firesc casă crească valoarea lo-: 

„cativă a pământului, dar aceasta, departe de; |; 
„a fi.cuvânt'de întristare, trebue să fie. cu-: 
„vânt de bucurie şi mulţumire pentru. toţi.; 
:In schimb, însă, pentru a compensă în mare 
„parte această scumpire firească, negreșit că 
şi cultura trebuiă să se îmbunătăţească cam 
în proporţie, Aci însă a fost un dezechilibru, 
„fiindcă s'a scumpit pământul mult mai re-. 
„pede decât s'a îmbunătăţit cultura, deși 
„cultura a înaintat totuși. 

Cultura, d-lor, iarăși se va îmbunătăţi i în 
„mod firesc şi fără intervenţia $ Statului ; dar 
iarăşi nu este rău ca “Statul să intervie şi 
„aci, dar numai ca să grăbească şi să înles- 
„nească această propăşire. Este foarte bine 
„ca Statul să grăbească, de exemplu, înfin- 
ţarea fâneţelor artificiale, cari au și început 
a se înfiinţă pe alocuri, cum e în judeţul 

„Ilfov, unde sunt multe fânețe artificiale fă- 
cute de țărani. Statul poate prea bine în- 
„curajă pe ţăranii cari fac fânețe artificiale, 

„ fie prin scăderi de' impozite, fie prin dări 
de premii, ș. a. | 

„ Tată, d-lor, ce credem noi că se poate | face 
” pentru îndreptarea stării, de lucruri dela 

De altfel, acest proiect nu sa întocmit” 

Dar, fiindcă s'a zis altfel; în Cameră sau: 

  

ţară ; mulţi din d-voastre veţi găsi că acest 
program e prea modest, că nu. este făcător 
de minuni. | , 

Ei bine, noi, credem că, în materie econo- 

mică, legile nu pot face minuni, nici "schimbă 
mersul firesc al lucrurilor, căci fenomenele 
economice nu se supun . voinței guvernelor 
ca orice majoritate parlamentară ascultă- 
toare | (Ilaritate), | 

Această deosebire de doctrină dintre noi 
„Şi d-voastre se vedea din însăși legea cu care 
a venit d-l ministru de interne această lege 
porneşte tocmai, dela principiul .opus; ea 
este . întemeiată pe . presumpţiunea că se 
poate schimbă o stare de lucruri prin voința 
legii, că se poate preface, o stare de lucruri 
existentă de zecimi de'ani de astăzi până în 
„Martie. viitor, mulţumită ; numai puterii 
unei legiuiri. | 

Aceașta este o credință socialistă; să nu 

D. 1. 1.:C. Brătianu, ministru de in- 
terne : Dar nu mă supăr pe d-ta niciodată, 

D.1.0G. (Grădişteanu: Dacă nu vă supăraţi, | 
cu atât mai pine; atunci discuţia va fi mai 
plăcută și chiar mai veselă.- - 

„Noi credem că, în materie economică, Sta- 
“tul nu'poatesă facă decât atât cât un doctor 
de boale interne, care nu poate decât să 
ajute natura, dar. nici să se pună i în con- 

„tra ei, nici s*o siluiască. 

Dar legea d-voăstre, aşa zisă de pace s0- 

cială, mai are şi un alt cusur; nu.știu dacă 
„este intr” adevăr binevoitoare pentru ţărani, 

dar de sigur este plină de ură pentru 
proprietari. Din toată legea, dela început 
până la sfârșit, răsuflă o sfială, o bănuială, 
o, răutate într'adevăr pătimașă față de pro- 
prietari în, genere. 

Acest fapt este iarăși un semn al menta- 
lităţii d-voastre, Eu cred, d- -lor, că dacă s'ar 
face acum o lege prin.care s'ar organiză .. 
munca condamnaților cari şi-au făcut osânda, 
căci de câtva timp . tocmai se vorbeşte de 
această chestiune, nu s'ar luă prin acea 
lege mai multe măsuri jignitoare. de con- . 
strângere decât se ia prin aceasta contra 
proprietarilor. N 

D-voastre sunteți foarte nedrepţi e cu pro- 
prietatea mare ; proprietatea mare este de- 
parte de a fi așă cum o zugrăviți d-voastre;:



marii proprietari, orice aţi zice d-voastre, 
“alcătuiesc elita acestei țări şi din: punctul 
de vedere moral și din punctul de vedere. 

- “intelectual. 
Din clasa acestor proprietarii auieşit oa-. 
meni cari au cârmuit această țară; din clasa 

proprietarilor au ieşit oameni cari au. des- 
voltat civilizația poporului -românese în 
toate ramurile. Ei bine; d-lor, d-voastre îi 
'trataţi ca pe nişte suspecți, cum se ziceă în 
“timpul Convenţiunii naţionale dela 1789. 
“Este nedrept şi jignitor pentru niște oameni 
cari, în genere, n'au păcătuit întru nimic de 

ase vedeă priviți ca şicânân'araveă nici un 
simțimânt și nici n'ar fi măcar buni Românii. 
"D-voastre aţi miai zis şi în Cameră —și nu știu 
ce aţi vrut să înţelegeţi prin aceasta— că: 
'în partidul liberal sunt oameni cari au legă-; 
turi de sânge cu pământul acestei țări, “de 
sigur pentru a da a înţelege prin antiteză! 
că. la noi p'ar fi. Dar, slavă Domnului, d-le; 

““ministru de interne, şi noi suntem 'cel puţin 
tot 'atât de Români ca și d-voastre şi tot: 
atât de patrioți. Adevărul este, d-lor, că! 
majoritatea proprietarilor nu numai că: nu |. 
caută să exploateze pe ţărâni,: dar. îşi ex- 
-ploatează moşiile în așa mod încât vin pe; 
cât se poate în ajutorul țăranilor, și numai ! 

„ prin excepţie, pe ici pe colea, sunt unii cari; 
împing egoismul prea departe, cum netăgă-“ 
duit se găsesc în orice clasă. de oameni;. 
dar ca să faceţi din aceasta. o regulă şi ca 
să denunţaţi urei publice o clasă: întreagă,. 
care este clasa cea mai luminată a naţiu-: 
nii, aceasta, d-le ministru; este o faptă rea, 
şi nu faceţi bine din nici un punct de ve- 
dere, căci nu este în interesul nimănui ! 

” Dar ia să vedem, d-lor, dacă legea d-voas- 
tre lecuește relele pe cari le-am constatat. 
“La inceput legea d-voastre, așa cum o 

aduseserăţi întâi, călcă două principii :fun- 
damentale : ale. economiei politice : Intâi 
violă dreptul de proprietate prin înfiinţarea ' 
servituţii, care s'a desfiinţat î în urmă, însă nu 

de tot, căci voiu arătă că a mai rămas codiţa 
Servituţii. Al doilea călcă principiul liber-“ 
“tăţii transacţiunilor prin impvnerea unui 
maximum şi a unui minimum și încă. prin 
alte dispoziţii mai mici, de cari voiu vorbi la 
Sfârşit. - SCI 
"D-lor, nu voiu face teoria proprietăţi, | 
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"dar constat numai în treacăt că d-l ministru 
de interne nu. se împiedicase de loc la înce-— 
put de călcarea dreptului de proprietate ; ' 
d-sale i se păruse lucrul cel mai ușor ca să. 
stabilească -o servitute, adică să exproprieze, 

"căci a stabili o servitute pe proprietate este 
o expropriere parţială, servitutea nefiind de-- 
cât o desmembrare a dreptului de proprie-" 
tate, şi a desmembră silit dreptul de proprie-- 
tate; este a expropriă. Ştiu că d-voastră în 
Cameră—se vede că aţi consultat. un-.avo- 
cat—aţi zis că este o servitute publică.. 
"Mare erezie, d-le ministru | Nu.vă fac prea 
mare învinuire din aceasta, căci știu că nu: 
sunteţi avocat şi scăpați prin aceasta de an- 
tipatia d-lui Sturdza ; dar mare a face-ser- 

-vitutea publică cu -ceeace vreţi să faceţi 
d-voastre, căci elementul esenţial al unei 
servituţi publice 'este ca această servitute 
să fie pentru folosul general, pentru folosul 
public, pentru uzul tuturor, fără deosebire,. 

“iar nu să iei dela X şi să dai lui Y,.nu să 
„iei dela o clasă ca să dai altei clase, căci: 
;aceasta nu poate fi o servituta publică. 

Dar d-voastre nu vă: împiedicaţi nici de: 
călcarea Constituţiei! Nu voiu discută 

- această chestiune, fiindcă nu mai are deo-- 
camdată nici un interes, dar în sfârşit-con- 
stat în: treacăt că voiaţi să călcaţi pa. furiş- 
Constituţia, şi o constat fiindcă doresc ca să: 
„Du veniţi cumva mai târziu cu o nouă 'căl-- 
care de felul acesta. In orice caz, să știți că 
„de câte ori se va: încercă o asemenea - căl- 
„care, ne veţi găsi pe noi cari ne vom' pune 
"deacurmezişul. . mt 

D-lor, ziceam că a mai rămas o codiţă 
din' servitute. In adevăr, cam pe la sfârşitul 
-legii aţi introdus o dispoziţie prin care orice: 
țăran învoit pa o moşie are dreptul de pă- 
'şunat pe miriștea proprietarului, și întru 
cât această dispoziție nu se referă numai la 
-locul pe care a fost învoit, iarăși e:un fel. 
de servitute, :. 

Vin acum, d-lor, la al doilea principiu: 
mare'pe care l-ați călcat prin proiectul: 
d-voastră de lege, viu. la principiul liber- 
tăţii transacţiunilor.: D:l Sturdza. ne ziceă. 
:astăzi că nu e maximum și minimum, ci e 
numai în sus și în jos. “Apoi, d-le Sturdza, 
d-voastră, care sunteţi latinist, trebue sa 

Ştiţi -că acest în sus şi în jos, în materie: : 

ez



economică, se 'chiamă maximum şi mini- 
-mum,: - a a a A 

"Apoi, după cum s'a semnalat de âiferiţi 
“oratori— și nu voiu intră : în ' amănuntele 
chestiunii care: a desvoltat: foarte bine de 
d-l Xenopol—aceste încercări . de a se des- 
fiinţă 'prin decrete "legea ofertei şi cerarii 
“Sa făcut încă din antichitate ; nu a izbutit 
“însă până acum nimeni; în totdeauna fap- 
:tele au fost mai tari decât decretele; încer- 
carea d-voastra însă poate să aibă o iarâurire, 
-dar o înrâurire nenorocită. Iată ce poate 
să facă minimum și .. maximum d-voastra; 
“poate să inrâurească ca o suprataxare asupra. 

„_- produselor ţării şi poate să le pună în stara 
- de inferioritate faţă de ale celorlalte țări. In 
“adevăr, dacă prin minimum de salariu agri- 
cultorul român e silit să : plătească munca 
mai.scump decât cel din Galiţia, sau. din 

"Ungaria, înţelegeţi bine că costul de..pro- 
„ ducţiune fiind mai mare -pentru el, produ-: 
“sele române vor fi: încărcate. de un fel de 
“Suprataxă rezultând din minimul d-voastre. 

De altfel, d-lor, asemenea maximum şi 
minimura, care S'a încercat încă din vechime 
în atâtea ţări, astăzi nu mai există nicăieri, 
nici chiar în materie industrială: Sa sem-. 
-nalat-acest făpt— .şi e vrednic da a atrage 
luarea; d-voastre aminte— că nici .în ţările 
-cele mai industriale, şi în industrie ar fi 
-mai ușor de conceput decât.în agricultură, 

„Şi nici chiar în ţările. industriale, guver- 
nate de oxmeni cu'ideile cele mai inaintate; 
nu s'a îndrăsnit să se pună acest minimuni. 
In Franța, unde grevele se ivesc'la: fiecare 
"moment, guvernul a. încercat :să'se :facă 
mijlocitor între lucrători şi patroni, dar nu 
“a îndrăsnit să vie să pună minimum şi să si- 
lească pe patroni să plătească cel puţin un 
anume salariu.  .. a 

:D-lor, în;afară de:călcarea acestor două 
-mari: principii, legea d-voastre - mai are cu- 
“surul general, care rezultă din definițiunea 
însăşi a socialismului pe care. v'amm -citit-o 
astăzi, are cusurul de a înlocui . contractul 
firesc cu contractul oficial care se: impune 
“părţilor, și, ca atare, acest sistem al d-voastră 
dJoveşte în multe din: obiceiurile cale: mai 
lezitime ale ţării. Intre altele vaţi făcut 
un cuvânt de laudă din faptul că prin legea 
d-voastre probibiţi dijma la tarla,. 

16 

D-lor, ceeace faceţi d-voastre cu această 
prohibiţiune 'este o mare greșală, şi mai 
înainte 'de toate este cu: desăvârşire inad- 
misibil ca printr'o lege de tocmeli agricole 
să se:prohibe.un regim care este regimul! 
exclusiv al unei mari regiuni. din ţară. In 
adevăr, d-lor, toată regiunea alcătuită din 
judeţele Buzău, Brăila, R.-Sărat, Putna, 
mare parte îdin Ialomiţa, Tecuciu şi: Co- 
vurluiu, face agricultură numai cu sistemul 
dijmei la taria, :* - :::--. Du 
“Este cu desăvârşire inadmisibil ca să ve- 

“niţi d-voastre astăzi şi să „desfiinţaţi cu o 
trăsură de condeiu un obiceiu vechiu, care 

: mulţumeşte şi pe ţărani și “pe proprietari, 
"Şi, d-lor; cei cari vor fi mai : nemulțumiți 
„vor fi tocmai ţăranii. Aceasta nu e; numai o 
-ipoteză .şi o presupunere a mea, dar am 
ştiinţe pozitive :cari mă. îndreptăţese să 
afirm acest lucru. Într'adevăr, privitor la 
această chestiune, vă afirm că” am primit 

“scrisori din mai multe comune din judeţele 
Râranicu-Sărat. şi Brăila, prin cari oamenii 
mă roagă să stăruiesc să . nu se desființeze 
dijma la tarla, . „o 

-i D. Dr. Patrini Paul:. Dela : ţărani sau 
dela agricultori ? De ce nu le citiți 'să la 
ăuzim și noi ?. : Ă 

D. 1. C. Grădişteanu : Nu le am la mine; 
vă semnalez numai faptul ; cred că aș fi 
„pierdut timpul Senatului aducându-le aici 
să le citesc; vă afirm, însă, că sunt șia 
destul să știți că aceste scrisori cer în esenţă 
acest lucru, “ | 

- -Şi, d-lor, lucrul este lesne de înţeles, In 
atevăr, de ce munca la turla este o formă 
bună de muncă și care mulţumeşte - și pe 
proprietari şi pe ţărani şi de ce desființarea 
-ei jigneşte şi pe unii și pealţii ? | In adetăr, 
d-lor, interesele de cultură ale marei pro- 
prietăți nu se potrivesc în totdeauna cu in- 
teresele de cultură ale țăranilor, Esteo ns- 
potrivire de interese materiale, ' căci agri* 
cultorul mare “produce exclusiv numai în. 
vederea exportului, pa câtă vreme, din con- 
-tră, ţăranul produce în primul rând pentru 
„îndestularea nevoilor sale 'casnice și numai . 
în al doilea. rând: pentru: export. Da aci 
“faptul: cunoscut de toți :cei cari au trăit la 
țară, şi mai ales în regiunea de care am   

po aorbit, că țărănimea pune într'0. propore 
„f Sg
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apoi culege: porumbul când vrea el, -mai-ia 
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ţiune anormală orz şi ovăz şi” pune foarte 
puţin grâu, fiindcă se bucură la paiele de 
orz şi ovăz pa cari le întrebuinţează -pen- 
tru hrana vitelor. Agricultorul mare, pro-' 
prietarul, “nu are nevoie de aşa multe paie, 
căci nici n'are aşă multe vite,'el are nevoie 
da boabe pentru export, de boabe cu preţ, 
are nevoie de grâu. Cu porumbul e acelaş 
lucru. : * 

D. Al. Tătăranu : Nu e acelaș lucru. 
 D.I. G. Grădişteanu: E aceleș lucru! Da- 
ţi-mi voiesă vă dovedesc : proprietarul mare 
produce porumb în vederea exportului; prin 
urmare, are nevoie deo sămânță. de porumb: 

care să se ceară în străinătate şi care să fie 
scump plătită, şi de un porumb: care să se 
coacă de vreme pentru ca porumbiștele să 
fie libera cât de timpuriu ca să poată face 
arături de toamnă. Din potrivă, ţăranul 
pune porumb, înainte de toate pentru mân- 
care, De aceea, pe când proprietarul mare, 
cel puţin în regiunea de care am vor- 
hit, pune porumb italienesc, roșu 'sau po- 
rumb cinquantin, țăranul pune. porumb 
românesc. i 

"D. Al. Tătăranu : Care e 'mai puţin hră- 
nitor ca porumbul roşu | 

i 

D. |. G. Grădişteanu: Se poate; dar nu e.|. 
așa de gustos şi se întăreşte, cum zic ță- 
ranii, fapt care de altfel este exact. 

Din această cauză, încă odată, ţăranii, nu 
seamănă porumb italienesc, afară de cazu- 
rile poate în cari nu pot face altfel! «. 

D. Al. Tătăranu :. Pune porumb galben 
pentrucă iese mai târziu, ca să aibă vreme. 

D. 1.0. Grădişteanu : Eu unul am cercat 
să introduc pe „moșia noastră porumb TOŞU 
printre ţărani şi n'au primit cu nici un preţ. 

Afară de aceasta, țăranul este mai mul- 
țumit ca să fie stăpân pe peticul lui de pă- 
mânt, pentrucă pe peticul acela se poate 
să-și împestriţeze culturile după nevoile 

„ui; aşă, într'un pogon de orz sau de grâu 
“pune câte un petic de-câteva prăjini de câ- 
nepă, în pogoanele de porumb pune fasole, 

dovleci şi altele, lucru care nu se poate 
Sina este vorba de muncă în dijmă deavalma, 

porumb verde pentru copt, lucruri cari nu 

:sunt interesele. tot aşa de mari, mai mari 

chiar, interesele generale ale ţării. Sistemul 
: muncii la tarla este un progres asupra sis-! 

: temului dijmei deavalma. Cu mijlocul mun= 
cii la tarla s'a izbutit ca să se -ajungă la 

unitate decât erau 'cele de dijmă în natură. 
Este şi lesne de înţeles că, pentru a .puteă 

- produce grâu de export, est6 mai uşor când 
* munca se face odată, cu aceeașsămânţă şi cu: 

- acelaş sistem de cultură. Grânele provenite 
din dijma deavalma nu pot aveă unitate, 
„căci se schimbă după cultivator, după felul 
„lui de muncă, după sămânţa lui, după tim- 
pul când a semănat, și a făcut deosebitele 

: munci: 
Este lucru foarte cunoscut î în porturile 

noastre că grânele de dijmă au un preţ 
mai mic ca'celelalte grâne şi sunt și cunos- 

“cute sub numele de grâne de dijmă, ca grâne: 
de mai proastă calitate. “ 
"Dar, d-lor, mai este un cuvânt. pe care 

„eră să-l uit, care face pe ţărani să nu voiască: 
: dijma deavalma, 
; Ştiţi prea bine că dacă este un abuz ae: 
:care S'au plâns ţăranii este întârzierea dij-: 
„mauitului. S'a întâmplat ca proprietarul sau 
„arendașul să întârzie cu dijmuirea şi buca- 

„să se vadă ţăranul cu munca unui an în- 
"treg desființată de elemente. Ei bine, d- -lor, 

„acest rău nu este cu dijma la tarla. Nu mai 
este dijmuit, Nu trebue să mai aştepte” pe. 

"țăranul poate să-și ridice ori când bucatele. 
D. G. Olănescu : Nu-l dijmuiă pentrucă 

nu-și făceă îndatoririle, 
+ D. 1.0. Grădişteanu: Vedeţi, d- lor, că 

prin acest sistem se înlătură toate marile 
nemulțumiri cari decurg din întârzierea” 
dijmuitului. 

"să fie mai mulţumiţi cu dijma la tarla':de-: 
"cât deavalma. Dar pe lângă interesul țăra-" 
:nului, pe lângă interesul proprietarului, 

grâne deo calitate mai bună şi cu mai multă: 

e 

tele să fie apucate de ploaie şi ninsoare şi! - 

'nimenea; îndată ce şi-a. făcut îndatoririle,. 

, 

Dar, d-lor, nu numai că desfinţaţi munca: 
la tarla, nu: numai că vreţi să impuneţi un 

părţi, dar încătușaţi în aşă chip agricultura, 
încât aveți să 'descurajaţi şi pe proprietari   se pot cu dijma deavalma. 

: Toate aceste; împrejurări fac pe anii 
Cc ȘI Dai, 9 

s Contre . 
% satenii ” 

Sa "Dueyrost! 
iâin. Eaiteiu 

contract oficial, în afară de voinţa ambelor: 

şi pe țărani de a mai cultivă :cevă. D-lor,: 
—facețialucruri cari-nu s'au mai pomenit: Se:
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semnală ieri că hotăriți numărul de cea- 
suri de lucru în. materie agricolă, „Apoi 
acesta este un lucru. nemai auzit. S'a regu- 
lamentat numărul de ceasuri în uzine; acolo 
este cu totul altcevă ; dar când e vorba de 
munca câmpului. ,,, | E 

- D. Al. Tătăranu : Unde aţi văzut în lege 
așa cevă? Este fixată cantitatea de. muncă 
ce poate să ofacă un om într'o zi.  .. 

D. L. C. Grădişteanu : E acelaș lucru. Ei 
bine, aceasta este cevă de necrezut, pentrucă, 
în materie agricolă, lucrurile stau așă încât 
uneori trebue o cantitate enormă de muncă. 

D. G. Olănescu: Este luptă de competi- 
ţiuni din acelaș judeţ. 
D. 1. C. Grădişteanu : Nu este nici un fel, 

de competiţiune între noi. N'avem nimic-a 
împărți. amândoi şi mai întâi nici nu 
cred că d-lui este socialist ! (Ilaritate). 

D. Al. Tătăranu: Ai mania persecu- 
iei| ă 

£ D. 1. C. Grădişteanu : Dar mai mult; aţi 
mers până acolo incât daţi țăranilor până 
şi condicuţe sau livrete ca la militari. . 

;, Aceasta iarăși ,ne reamintește cazarma 
socialistă. Atât mai lipseă : să închideţi pe 
muncitori în adăpoaste mari în carisă doar=. 
mă, să le daţi de mâncare, să-i scoateţi : cu 
toba la muncă şi va fi complet cazarmă So- 
cialistă, a a 

- Mie nu-mi surâde cazarma socialistă; res- 
pect cazarma ..cealaltă, dar cazarma socia- 
listă nu-mi place şi nu o primesc. 
„Ei bine, d-lor, ce sunt toate acestea ? 
Toate aceste supravegheri ale inspecto- 

rilor agricoli, ale primarilor, toate. aceste 
jigniri, toate aceste şicane, credeți că sunt 
de natură a încurajă și spori producţiunea?: 

“ In toata ţările din lume. se, caută a se 
ocroti oamenii de orice străgăniri, și a-i pune. 
la adăpost de ori-ce jigniri, pentru a înlesni 
producţiunea, şi d-voastre veniţi cu un ar- 
senal întreg de dispoziţii. nesăbuite, par-că 
aţi voi cu orice preţ să desgustaţi lumea 
de agricultură. De po 

„"+Dar, d-lor, dacă, făcând toate acestea, aţi 
aveă darul cel puţin de a face bine şi a.îm-. 
bunătăţi starea ţăranului, . | 

; Dar tocmai aci.vă voiu dovedi că legea. 
- d-voastra prin nici una din dispoziţiunile ei 
—cum am dovedit:o pentru munca la tarla— 

NE          a ue Bă 
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nu vine în ajutorul ţăranului, ci, din contră,. . 
îi va înrăutăţi starea. Intr'adevăr, d-lor,—şi 
o să vorbesc. numai în treacăt de islazuri,. 

„căci nu discut modul în care se vor înfiinţă, 
aceasta fiind o chestiune pe care nuo 
ating— islazurile ; cari. se vor înființă vor 
costă pe ţăran ca pășunat mult mai mult 
decât il costă astăzi. Şi se va întâmplă cu 
islazurile ceeace sa întâmplat cu băile po-. 
pulare ale răposatului :Vasile Lascar : vor 
fi părăsite; căci vor costă mai mult decât 
preţul cu care le poate luă astăzi dela pro- 
prietar sau arendaș. Şi lucrul este lesne de 
înţeles: un arendaș sau proprietar are inte- 
res să dea islazul cu preţ potrivit, pentrucă, 
pe lângă că n'are nevoie. să ceară şi do- 
"bânda şi amortismentul capitalului pe careîl 
„are băgat în pământ, apoi se bucură şi la 
faptul că aceiaşi țărani muncesc pe moșia 
lui şi, la urma urmelor, vitele ţăranilor tot 
În ajutorul lui vin.Ar trebui, deci, să fie un om 
“prea rău să nu facă o înlesnire vremelnică 
oamenilor cu cari îşi munceşte moşia. Pe 
când altmintrelea, vânzând 'islazul. de “tot, 
"proprietarul va fi în drept să ceară preţul 
integral al pământului și atunci țăranul va 
fi silit să îi plătească şi dobânda şi amorti- 
zarea, şi de sigur că va fi mult mai împo- 
vărat decât este astăzi, - ” 

Dar maximul şi minimul ? 

Să vedem maximul şi fainimul, în sus şi 
În jos, cum ziceă d-l Sturdza, va folosi ţăra- 

. - J Pi nului ? - | | o 
D-lor, ce' se va întâmplă esta lesne de 

prevăzut. A Pa 
1 A n... Incă de câtăva vreme s'a, observat, de 

toţi acei cari au puţină atingere cu agri- 
“cultura, un fenomen care pe mine în spe- 
cial mă ingrijeă și mă îngrijea tocmai din 
punctul de vedere al bunei stări a ţăranului. . 

„In adevăr, se observă şi în Muntenia, nu mai 
„vorbesc de Moldova, unde acest sistem dom- 
neşte în mod exclusiv, şi în Muntenia zic se 
observă, de câţiva ani, o tendință de a cultivă 
în bani din ce în ce mai. multe pogoane, şi. 
de a restrânge sistemul învoielilor, | 

Şi acest lucru eră firesc, fiindcă sistemul. 
de muncă cu bani, din partea proprietaru-. 
lui sau arendaşului, este mai folositor pen- 
„ru el decât sistemul ;de, învoeală,; fie prin : 

te Yeni, a dpi -
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dijma în natură, fie prin dijma la tarla 
lucrul este iarăș ușor de înțeles. :; 

- Când îţi munceşti moșia în: bani, nu plă- 
“tești decât salariul lucrătorului, - încolo te 
bucuri singur de toată renta solului. Prin: 
dijma în natură şi prin dijma. la tarla, îm- 
parți renta solului cu ţăranii în proporţia 
'învoielilor, AI ae - 

Dacă este una şi una, o imparţi pe din 
“două. Dacă este din . trei una, ..te foloseşti 
numai de o treime a rentei. Așă încât ţăra- 
nul în acest sistem nu este numai un sala- 
riat, căci pe lângă că-şi primeşte salariul, 
se mai bucură și de o parte din renta solului. 

- Dar dacă acest sistem, care se întindea 
Şi înainte în Manten;a şi care pe mine mă 
îngrijeă tocmai din punctul de vedere al 
bunei stări a ţăranului, nu se lăţeă mai re- 
pede, cauza era că unii proprietari nu voiau 
tocmai din interes pentru ţărani. 

“In al doilea rând mai erau tradiţiunea şi 
obiceiul cari mențineau sistemul de: în-: 

„moeală, i ” 
Acum, d-lor, însă, cu jignirile de tot felul: 

la cari sunt supuşi proprietarii prin legea: 
de faţă, fiind şi interesul lor tot în această 
direcţiune, fiţi siguri că se va întinde cu re-. 
peziciune sistemul de muncă în bani, şi 
prin legea d-voastre nu veţi fi făcut decât: 
să moldovenizaţi, .din punctul de vedere 
agricol, şi Muntenia. - a Dra 

“Ei bine, d-lor, dacă credeţi că acesta este 
idealul la care trebue să tindă o legea 
tocmelilor agricole, cred că vă înşelaţi. 

Toată lumea recunoaşte că sistemul nos- 
tru, din punctul de vedere al bunei stări 

"generale, este mult mai folositor, și dovadă 
starea mult mai bună a ţăranului muntea 
faţă de ţăranul moldovean. - .  . . 

Prin urmare, d-lor, în scurt timp veți 
aduce şi pe ţăranul muntean în starea ţă- 
ranului moldovean. 

Să nu ziceţi că, în schimb, prin minimul 
de salariu, oricât de ridicat ar fi, sar pu- 
“teă compensă pentru ţăran renta solului de 
care va fi cu totul lipsit. - 

Dar, d-lor, dacă prin sistemul d-voastre 
turburaţi cu ușurință în mod adânc regi- 
mul nostru economic, dacă nu îmbunătățiţi 
întru nimic starea ţăranului, dacă desgus- | 
taţi producţiunea și o îngreuiaţi, în schimb, 

> ȘI cel puţin dobândiţi prin această lege liniş- 
tea spiritelor și închideţi prin ea chestiu- 

"nea agrară în ţara românească ?  . 
„Nu, d-lor, din contră, prin această lege 

„decretaţi anarhia în permanență și faceţi 
chestiunea agrară cronică, căci nu numai că: 
nu vom scăpă de ea, dar: nu veţi dobândi 
nici măcar o liniştire vremelnică, ' | 

De ce ? Pentrucă ţăranii, când se va 
aplică această lege, vor..fi cu desăvârşire 
dezamăgiţi.- Fiţi siguri că, în urma mani- 
festului din Martie, ei se așteaptă cu totul 
la altcevă; ei au crezut că e vorba să li se 
dea pământ și pământ din belșug, iar: nu 
să li se daa:numai islaz şi aceasta cu o: 
plată mai mare decât îl au astăzi ; prin ur- 
mare, de .la început, dezamăgire din par- 
tea ţăranilor. . că „i 

"Departe de a linişti spiritele, legea 
d-voastre -va face ca agitaţiunea agrară din 
acută să fie cronică, pentrucă aţi introdus - 
în lege principiul periculos că 'relațiunile : 
agrare dintre proprietari şi țărani atărnă 
de voinţa Statului. : - 

Aceasta nu'a altcevă deiât decretarea 
anarhiei în permanență! Dacă intră în. 
capul ţăranilor că guvernul poate face . în-: 
voielile în contra voinţei proprietarilor, de: 
Sigur nu va fi alegere, nu va fi vrerăe mai - 
turbure, fără să se ivească revendicări de. 
acestea, fără ca ţăranii:să nu ceară învoieli 
şi mai bune decât cele pe cari le daţi acum. 
„O altă cauză pentru care nu vom puteă 

aveă nici măcar linişte în urma acestei legi, 
este că această lege însăşi este o capitu- 
lare în faţa răscoalei şi a anarhiei. Eu 
cred că nici un guvern serios din ' Europa 
mar fi fâcut ceeace faceţi d-voastre, nici 
unul n'ar fi venit să calce principiile pe cari! 
este întemeiată societatea, da frica răscoa- 
lelor. Mulţi din d-voastre recunosc în parti- 
cular că legea este rea, dar zic: ce vreți 
să facem în urma turburărilor de astă-pri- 
mară trebuia să facem ceva. Acesta nu 
“este modul de a judecă al unor oameni de 
Stat. | 

Ce Stat a mai făcut ce facem noi? Re- 
vendicări anarhiste au fost în toate ţările, 
Na fost Comuna din Paris? N'a avut şi ea 
revendicările ei socialiste? -   Și dzbiRensa toață îngrozitoarea vărsare 
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de sânge de atunci, făcut-a guvernul fran- 
cez vreo concesiune acestor idei? 

Şi, d-lor, reinoirea la prima: împrejurare 
a turburărilor este cu atât. mai, de: temut, 
cu cât de câte ori a fost: vreo răscoală în 
țară, nici odată autorii ei n'au fost pedep- 
siţi, Am avut în ultimii 20 de ani vreo 4—5 
răscoale, fără ca nici “odată, nici: autorii in- 
talectuali, nici autorii materiali, să fi suferit 
urmările faptelor lor. S'a proclamatpe deo- 
“parte impunitatea răscoalelor, şi când-pe: 
de altă parte se proclamă că Statul: poate 
să facă învoielile şi fără voința proprietari- 
lor, îţi siguri că la cea .dintâi ocazie ţă- 

" ranii se vor răsculă din nou, ca să capete 
condiţiuni:și mai bune decât cele de azi. : 

. Dar în afară de aceasta mai este: un lu- 
cru pe care trebue să ne întrebăm cu toții: 

. Bine, d-lor, cum să-ne vină în gând nouă 
ca să facem noi cei dintâi în Europa ex-. 
perienţa Statului socialist ? Ce suntem noi ? 
Suntem un Iaboratoriu de experivnţe socio- 

„ logice în această parte a Europei ? Apoi noi, 
d- lor, cari suntem un popor mic,. înconju-. 
rat de ţări mari, trebue înainte de toate 
să ne ferim de a fi priviţi ca un vecin pri- 
mejdios, trebue să ne ferim de a fi priviţi ca 
un stabiliment de acelea, nu insalubre, dar. 

primejdioase, cari se înlătură din vecinăta- 
-tea localităţilor locuite. 

Şi, d-lor, barem dacă am aveă în ţară la 
” noi niscai maeştri ai socialismului, peun Be-: 
„bal, de exemplu, căruiă eu: nu-i împărtă- 

şese vederile, dar care cel puţin este: o so-. 
mitate în materie; dar să încercănt socialis- 
mul cu nişte ucenici inferiori ai socialismu- 
lui .din' Occident, aceasta este o nebunie! 
„D-lor, se face un mare rău când se in- 

: troduce la noi în ţară doctrina socialistă; se 
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face mai mult decât un rău, se face aproape: 
„o crimă, fiindcă, d-lor, doctrina. socialistă 
„pentru un popor, tânăr este ceeace sunt ro- 
manţele rele pentru fetele mari. (Ilaritate).. .. 
Şi precum trebue ferite fetele mari de citi- 
rea unor cărţi rele, tot aşă popoarele tinere: 
trebue ferite de. doctrinele. socialiste. In 
„adevăr, aceste teorii, cari împing.realismul 
aşă de departe, nu pot fi doctrina'unui. po- - 
por tânăr, care trebue să trăiască cu iluziuni 
şi cu idealuri depărtate. Prin: introducerea 
socialismului primejduiţi acele idealuri na- » 
ționale depărtate, : cari trebue să ne încăl- 
'zească pe toți şi pe, cari nu trebue să le 
' pierdem din vedere nici o clipă, cum nu pierde 
din vedere navigatorul steaua polară, : când 
alunecă pe luciul: mării. Acest socialismu, 
pentru o ţară tânără şi în chestiuni de fe- 
'lul acesta, este ca acele vânturi calde. de 
primăvară, cari când bat uneori pălesc şi 
„usucă orice vegetaţie ; socialismul stârpeşte “ 
într?o:ţară toate idealurile și nu lasă să mai 
înverzească nici o iluziune. Şi la urma - ur- : 
melor să ne întrebăm, d-lor, pentruce toate 

acestea ? Pentruca să daţi satisfacţie do- - 
'rinţelor teoretice ale unora dintre prietenii 
d-voastre, sau pentrucă : prin aceste * teorii 
unii Vor să se înalțe mai repede și mai sus 
decât sar fi cuvenit după însușirile cu cari . 
i-a înzestrat: Dumnezeu. Ei,. d-lor,: dacă 
aceasta este cauza, apoi aceste înălţări 
sunt prea scump plătite şi faceţi -o .faptă 
rea. Afară de aceasta, mai gândiţi-vă şi la 
altcevă : se poate întâmplă să nu vă atin- 
geţi nici. măcar scopul, căci mai :sunt,'cred . 
eu, destule energii în această ţară pentruca 
să vă împiedice să vă ridicați pe mormanele 
de ruine ale unei ţări!şi cu jertfirea idealu-. 
lui unui neam. (Aplause): 
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