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se fuge quo dliscedere grestis 
Aon crit cuisso reditus titi ... 

2Morutiu. 

Majoritatea capitolelor ce constitaese volumul! 
de față sai publicat, în .cuvsul anului trecut, în. 

diarul |, „Constituţionalul* și in revista „Convorbiri . 

Didactice. Ori-cino a urmărit încercările mele "i-a, - 

dat seama, probabil, de scopul ce aveam în vedere. 

In aducerea la îndeplinire a marelor fapte isto- 

vice .și a jertfelor ce a cerut intemeerea liberale- 

lor nsstre instituţiuni cu care ne flafăm astă-i, nu 
puţin ai contribuit cu sângele și averea lor, pe. 
lângă toți eci-l-alți Români și acei ce eraii și sunt 
legați de pământul acestei ţări, voesc să vorbesc de 
țăranul român, Stărci sale economice, am consa- 

crat un numâr din capitolele de față, nu am omis 
însă a vorbi și despre industriașul și comerciantul 

nostru în capitolul întitulat „Comerciii și Industriei, 

  

   



s i 

  

Asupra acestei mase imensă a poporului român, 
„vorbind în cercetarea starci sale cconumice Şi 1n0- 
-rale, am studiat cestiunile ce am abordat: din 
punct de vedere al practicei și a modului aplică. 
rei celor mai salutare disposiţiuni legale, și am 
ajuns la resultatul că cel mai vinovat în tote su- 
ferintele ci este ienoranța în care rămâne adiu- 
cită cu indârâtnicie. _ 

Pînă la un punct ore care insă, "i se pote aplica 
alegoria următâre: Montalembert reproşa într'o 
Qi lui Leomareis că aceșta nu simte îndestul ceca 
ce este generos, sincer, unanim, nepremeditat in 
mișcarea de la 28 și 30 Iulie” și adresându-se a- 
cestuia 7] întreabă. Ce gândești D-ta...... de acel 
lucrător care dicea către amicul mei Herbelot : 
„Știi Dine că, din ceea ce um făcut, nu ne va 
„prii nimic, ȘI că, și de acum înainte nu mai 
„Puțin vom muri de fâme la spital ; dar noi am: 
„făcut'o pentru d-ta care oști un gospodar și care 
„Yci profita de tote aceste.“ Dar acest sentiment 
nu dură nnult și cl sfir: şi Qicând cu un mare bun Simţ : „Acum, v&d funesta parte a, revoluțiunci.... „Libertatea nu câștiyă nimic prin o rictorie su- „bită și neașteptată ; ca trăește prin lungi și trep- „late sacrijicii, prin cucerivi încete. și . surcesire. * Şi Montalembert continuă ast-fel: „Poporul și a- „tată forţa. sa : hicrarhia, socială care incepea a se 
a 

. 

1 Revoluţiunea de la 28 şi 30 Iulie 1830 în “Franţa. 
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„restabili cu grei, este din nou cu desăvârșire 

„distrusă; trecutul lepadat, renegat, ultragiat și 
„după părerea mea aceasta este ceea mai mare 

„nenorocire și ceca mai mare crimă a uncă națiuni,“ 

Coborâm din strămoși atât de glorioși şi ursita 
drumului nostru prin veacuri, menţionată in isto- 

via năstră, dă o deosebită imporanţă stărci n6stre 

“actuale, în cât în Europa nu numai filo-românii 

dar toţi Omeni culți se interesează de noi, de îsto- 

- via noastră actuală. Cei a căror, fire entuziastă, 

e simţitoare pentru oră-ce impresie de valoare, 

devin, pe qi ce merge. şi cu cât iaii cunoscinţă 
mai amănunţită de istoria ndstră naţională, pasio- 

nață, căcă acestă istorie, mai mult de cât a oră- 
cărui alt popor civilisat, în timpii din urmă, pre- 

sintă scenele cele mai “sfâzșietâre și faptele cele 
mai de landă în jertfirea de since a conducătorilor 

poporului, suferinţele cele mai cumplite, nedreptă- 
ţile. cele mai str isitore și isbândele cele mai cela 
tante, o. 

Dacă așa este, şi dat fiind că în imprejurarile de 
faţă unica armă care ne. pote egala în civilisa- 
ţiune .cu cele «'intâii popoare din lume este cul- 
tura, să o pertecționăm îndrumând către ea totă 

sullarea românească, dacă voim 'să fim-la înălţi-
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mea evenimentelor; și ăcesta potă fi opera fic-că- 
ruia, adică voesce să:qic este rolul inițiativei pri- 
vâte pentru a complecta ceca ce inițiativa pu- : 

blică nu poate sati nu trebue a monopolisa, după 

cum: chiar în lege stă scris. | | 

Mare este avântul și pline de iubire către pa- 
tric sunt inimile celor ce agită astă-qi la noi gră- 
bita, indispensabila, cultură a ţăranului român și 
în general a poporului de jos. 

Și întradevăr mult aii ci de” luptat ş şi aceasta 

0 probiim cu următoarea statistică oficiali, publi- 

cată în „Monitorul“ de la 18 Aprilie 1895, ul- 
tima de acest gen şi lucrată într” un tot'întreg. - 

Reproduc după această, totalurile a două co- 
loanc la cari me refer, invisagiând cifrele fără altă 
comentaţiune. 

Page 377, colouna XI: 

  

Bâruati Femei Total 

Nu sciii serie nici citi . , 9.927.715-—'-2 491.019=—=4.719.363 
Scii scrie și citi ,..... 111 528 -|=. 175 558== 636 SS6 
  

Totul , .: 9*739.043 -!—2.667,206 —5 400 249 

Coloana IN: 

  

| . . Dărbati Femei Total 

Cetăţeni români . .... .9.540.941-|--2.473.671 =5.013.012 
Streinţ (e 11 336—|- 121466 =193 802 — „ ELUS 892 

P 64.531 —|—127001= 191.535—  *191.535 
  

Total, 2139 013—|—2,667.296=5 416.219 
Așa dar din totalul celor ce sciu carte adică din 

G86.8£6 scăqând strâinii în număr de 390.337 

  

*) 198 802 —]—19!.135=390 337. 

- 

 



cu 

(constat. tot: după acel câmunicât, oficial), : cari: în 

rare excepţiuni nu știi carte, obținem rosultatul în- 
fricoșător că numai '996, 5-19 români sciii citi și seric! 

Ne întrebăm : ce însemnătate arc, din punct de 

vedere al instrucțiunei, cifra de 290.519, în care 
intră bărbaţi și femei, față. 'de iuportantul total 

de 5.015.9192 2 

Și la ce se reduce numărul 'de 296, 549, dedue- 

ție făcându-se: de femecle ce știi carte, faţă de 
totalul. de 2.540.241 cetăţeni români? 

Resultatul este că: sunt lipsili de cunoscința 

citircă și scrierci, sunt lipsiţi de ceea mai cle- 

mentară sciință, peste 2.243.692 cetăţeni. 

Și ca final al argumentațiunelor nstre este că 
deducție făcându-se a acelor cc știii citi şi seric 

din totalul cetăţenilor dat mai sus, avem proba 

celor afirmate în capul col. XI că 4,719,363 ec- 
“tăţeni români, bărbaţi și femci, sunt inalfabeți in 

tătă puterea, cuvântului. _ 

"Sub umanitarele n6stre instituțiuni acestă stare 
retrogradă trebue să încetese și în acestă gene- 

r6să, pornire stă meritul celor ce “sustin și incura- 

jiasă școala Complimentară care este chemată a 
. împlini un gol atât de simţit la no. 

„ Onâre celor ce au dat exemplul ! | 
"Onsre Invățătorului Român-—întreg Corpul Di- 

dactie—care cu căldură rospunde, astă- (i, la chic- 

matca patrică prin misiunea Sa!
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“On6re iniţiativei private », când ca institu adu- 
nări: de înțelepciune pentru .a lucra la regenera- 
țiunea, la porfecțininea, la fericirea neamului ! 

... 

Recunosc. că: a spune ultimul cuvânt inta” 0 pre-. 
cuvântare care comportă la o scriere atât de. di- 
versă, este mai grecii de cât o cugctam; și dacă 
am atins subiecte de mare importanță sociulă, c care 
ar fi putut fi tratate cu competință, numai de Sa- 
vanți, de oameni politică consumați, este că n'am 
supus. uncă ncinvinse împulsinni interne; iar nică 
de. cum n'am făcut'o din vanitate, cr când că prin 
această impertectă lucrare, ce 'mi iai libertatea, 

a presenta publicului, voiii reuși spontane și fără 
0 muncă titanică și continuă să es din odioasa 
mediocritate în care sunt menţinut, în această at- 
mosferă imbiumaită în care vegetez de trei ani, 
nejucând nici un rol, ne știind nimic în fond, ne 
aducând servicii nimănui, obscur, necunoscut, fără 
pasimic, 'fără interes, fără exaltațiune durabilă și 
activă... Ci tocmai această modestă si-.. 
tuaţie mă silește spre ami impune, pe fie-care (i, 
reguli nuoi și severe spre formarea inimei și a 
spiritului meă, indr amându-le pe cât e posibil mai 
Do IN 

1) Veqi pagina No 215, 
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mult spre perfecțiunea de care ele sunt suseepti- 

„bile prin natură. 

In solitudine ncurmnirit de cât de imaginaţiu- 

nea, mea, "mi caut înspiraţiunile. Or, acesta "mi 

reușește perfect ; am cug otul împăcat, adesea sufle- 

tul "torte excitat, imaginaţia ocupată şi judecată, 

accstă faimosă necsinoscută, foarte satisfăcută. Cun 

discut, puţin, "mi e plăcut a căuta, prin studiii, în po- 

„litică și în morală aplicaţiuni la istorico-scolistico- 

misticismul mei și conformindu-mă cuvintelor lui 

Horaţiu, reproduse în frontispiciul presentci precu- 

ventări, nu "mi remâne de cât a da acelaș botez pre- 

sentei mele scrieri : „Du-te, copile, unde imprudența, 

ta te conduce, du-te de trăcște unde poţi și mori 
unde trebue“. Tu, nu vei scăpa de loviturile eriticcă - 
și "tăpot veni din multe părţi ; dar nu te desola, 

astă-di, ca și în timpii celebrului poet, critica ceea, 

mai tenace este încă soarta ceea mai fericită. 

" Bucuresci, 1 Martie 1899. 

1
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„ lahică și Vasile: Lupu 
al Moldovei, vrednici: 

de -străbaterea veacu- 
rilor, înființeasă școli 

prin care mult nai temeinice se ridică un po-
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por, de cât prin crudele mijloace de sânge şi de 
stăpânire! | o n 

Acest fapt, între altele, ne este relatat de istoria 
noastră națională.: Pentru. ce oare descrierea în- 
tâmplărilor- neamului Omenesc + festamentul. lăsat 
de către strămoși strănepoților, ca să le slujească 
de tâlmăcire cremei de fată și de porățuire vremei 
ziitoure, pune între întâmplările de seamă a nca- 
mului nostru.și acest fapt? NE | 

Acestei întrebări va, satisface negreșit însă-și 
întâmpinarea menirei istorici, care după Biblic, 

"trebue să fie—și a fost tot-d'auna— cartea do că- 
petenic a popoarelor și a fic-cărui om în deosebi ; 
pentru că fie-care stare, fic-care credință, . află în 
ca reguli de purtare, sfat: la îndoirile sale, învă- 
țătură la nesciința sa, îndemn la Slavă şi la faptă 

bună, și cum istoria nu se învaţă de cât în ședlă, 
—luat cuvântul, în largul săi înteles,—ca 'ȘI face 
o datorie.a pomeni cu admirare stabilirea mijlo- 
cului. prin care mult maă teomeinic"“se ridică un popor.  : E e 
„ Prin urmare, dacă voim să ne dăm: scama de. 
starea n6stră, socială cu oare-care competință, la 
Școală și la, Istoric să ne raportăm, căci numai 
în . aceste vom găsi adevăratele reguli de purtare, sfatul la îndoirile nostre, învăţătura la nesciinţa ndstră, îndemnul la slavă, și la faptă bună. 
-"D'aceea,: părerea nâstră este că, ori-co lucrare avend atingere la cestiuni de ordine publică, fie 

Ti . 
E catea 3 - 

a Po" n. Ia 
Pa A “dli:a vene. -
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cât.de modestă acea lucrare, când ca se basează 

pe școală și pe istorie, poate cu atât mai . temei- 

nic a opinia asupia părțeă ce. înglobează. - 

Să încercăm “dar a releva prin aceste două ele: 

mente urmitârea cercetare ce ne preocupă: dacă 

perfecționarea mijlocului (şc6la) prin care s'a în- 

„bunătăţit. starea nostră imediat anterioară, întru 

cât cl nu va întruni și covidițiunea-.ainet fondate 

educațiuni maţionale, nu ax. continua să rămână 

"o cultură pripită care pe (i ce merge ne face să 

s
a
 

„perdem din sentimentele acele 'cari ai făcut odi- 

mioară tăria părinților noștrii. 
Și întradever iată, ce dice în. această privinţă 

vocea autorisată a unui “membru din - corpul di- 

dactic cu ocasia inaugurăr ci unci şcoli la Iași: „In 

"școala românească de: un” timp încâce instrue- 

“iunea a devenit scopul exclusiv şi în această 

direcţie “întmadevăr am. făcut. progrese enorme. :: 

Astăr(i avem profesori, . institutori și învăţători 

înzestr ați cu tote armele. științei, cară răspândesc | 

cultura în cercuri tot mai: largi. Educaţia, însă a 

“tost neglijată în șeolă . și sentimentele . generise 

ai început a dispărea și din societate. Fimtul cin- 

„Stei, dorul de muncă onesti, simţul de jerttă și 

„“desinteresare, tema de consciințiă și de Dumnedeii, 

respectul autorităţei, “căldura familiară, . amorul 

  

"1 Discursul d-lui Mustaţă, revisor şeolar, Iaşi „Convorbiri 

Didactice“, pag. 551, Y. 95. 7 

    23 btupeaitat
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patrică” şi al nmului, entusiasmul pentru tot ce e - 
nobil și- frumos, aceste sentimente cari „aii făcut. 
mărirea „părinților :noștri, ati început a vesteji în 
noi sub--arșiţa unei instrucţiuni pripite.“ 

„Caracterele de bronz aii început a se rări în 
„Sacictatea nbstră și locul lor. îl: iată inteligenţele 
de. spirit, zeflemiste: și blazate; ne-a crescut capul 
pe socotâla inimei și caracterul nostru e pe cale 
de a. deveni. monsti Nos: În paguba sănătăței nSstro 
naţionale.“ 

„Tată unde, mi se “bre, continuă d. Mustaţă, 
că stăm astii-ză cu șcâla și prin ca cu societatea 
nbstră. Iată, prin urmare ce nc: r&mâne „de făcut 

„de aci înainte. 
„Cunoscinţele, cultura, intciectuală se câștigă, 

mm 

“uşor. și "repede; pentru: aeâsta e de. ajuis a înţe-. 
lego și a ține minte că și Românul e înzestrat de - 
natură, -ou-o-pricepere_ageră Și cu inemorie trai- 
nică.“ 

Sentimentele: bune însă, virtuțile, din care se 
clădese un carăcțer sc solid a Sint calităţi care n se 

bouză cit E încetul” prin. i ddeprin dove. îndelungată, prin 
ed icație _Sereră. și-consegquentă,. în familie, în scoală, 
în socielute- și prin moștenire de la părinți la copil 
"în decurs de mat multe gene “afisa 

peesee Oricât de- yred e însă muncea ce ne aștiptă, 
„manea de a. clădi temeinic caracterul nostru națio- 
"nal, ea trebue întreprinsă cu Toată. hotărârea, ducă 
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nu voim că timpul să trică și de astă-dată nerodi- 
tor pentru viitorul nostru. ca neam.“ | 

Inainte de regenerarea n6stră națională starea 
n5stră nu cra de invidiat, în acele vremuri străinii 
ne povățuiaii ast-fel: „Inceputul ce ai este necu- 
noscuf, numele ce porţi nu cste al teii, nici pămân- 
tul pe care locuesci ! Soarta ta așa a fost ca să fil 
după cum ești: lcapădă-te de începutul tei, schim- 
Dă-ţi numele sati primește pe acesta ce ţi-l dai că, 
ridică-te și du-te din pământul pe care locuesct, 
căci nu este al tei și nu te mai munci în zadar, 
căci tu nu poți fi mal bine de cum ești Du. Și în. 

„adever, tste aceste cuvinte ni Sati dis de cățre 
străini ; începutul nostru -ni s'a tăgăguit,--numele 
ni Sa prefăcut, pământul ni sa sfâșiat, drepturile 
ni sai căleat în picidre, numat. pentru că am avut 
consciință naţionalităței noastre, muimal pentru că 
mam acut. basa pe care să ne întemeem (Scoala), 
menită a 'ne apăra dreptățile: 
„Pe de altă parte amintese încă,.că istoria n6- 
“stră contimporană (ice : „Provedința veghea, asu- 
„pra Românilor, întărindu-le răbdarea, spre a putea 
„Înneca, suspinul și îndura, cu bărbăţie tote jafu- 
plile. Suferințele Românilor, fură atât de mari in 
acea negră epocă, în cât voind a le desemna nu 
„vom găsi culoi,« . - - 

„Beiul arenda tronul Moldo-Român de la Stam- 

1) Aaron Florian „Istoria Lomel,“ 1846. -



90. 

„bul şi .ereaturile sale. arenda de-la beiă tute 

„funcțiunile Statului,” de la iministru pînă la, serii- 
„tor: ȘI tcvoiail: fie-care: din. că; că. niște lupi flă- 

„mâuză, a: sedle arenda cu camătă și uzură din 

„Spinarea Roni: înuluă “de ori-co.. condiţiune.« “ 
- „Anul 1821 veni și “Pudor YV ladimirescu . audi 
„Vocea, -slăbită de: dur cre, a mamci. sale - România 
„şi. alergă “spre mântnirea 'ci; EI în- ucis de călăi, 
„dar: Romă inia redeșteptati strigă : Voiă să trăese/ 

„Și 'renăscerea Se. atâtă!: 
„De și uriciosul şi viclenul fanariotism SC si- 

„lise . din idte puterile a' desrădăcina din inima NI 
„indulgentului și ospitalierului. popor roin: în; tot 
„Sentimentul de naționalitate și patriotism, virtu- 
„lăle” străbune însă, rămaseră nemaculate. și pure. 
„În imima poporului “și cclatară ca priu miracol - 
„din letargia în care zăceaii : de atâta timp: GQ. 
„Șinkai, Petru Major, Bălcescu, Văcărescii, Asachi, 

; Câmpineanu, Goleseii, . Negruţi, „Negulici, Perre 
„Poenaru, S. Marcovici, I. Majoreseu; D. Bolinti- - 
“„meanu, C. Negri, ete. :alergară . pe întrocute să 
„bună fie-care piatra sa Ja fundamentul renascerii 
„Romi ânismului. 
Ir sfîrșit: șeâla lui, George Lazi, din ruinele - 

: „să intului Sava,. „produse un..Seniii' extra-ordinar 
„în persâna elevului sii Ion Heliade R: Xduleseu, 
„care imontalisând, pe zelosul stii prolesor,, apăru 
„el însu-și ca -un fenomen miraculos pc. orizontul 

„României .., a k iati



oi 

“În jurul evenimentelor: timpului și a faptelor 'â- 
» cestor mari bărbaţi ai ţtrei "mi voiă puisa amă- 
nuntele de cari: am nevoe în susținerea, corcetărei 
de față, aruncând tol-o-dată o repede privire asu-. . 
pra unor mică detalii istorice, 'care vor da nota 
caracteristică a stărei noastre sociale în trecutul 
imediat anterior, adică, atuncă când și școala, și e- 
ducațiunea, noastră naţională din timpii de glorie 
erati în: decădere. In acest scop reproduc: mai jos 
îragmente. și detalii istorice Co urmează. , 

„»Slobozenia personală) nu e respectată nici de 
cum, fiind-că tot Moldoveanul, care ar fi suspect Ocâr- 
muirii devre-o faptă sai de" vre-un cuvânt: dovedi- 
toare de sentiment de dreptate, sai împotrivitoare: 

- îmjositoarei credinţe a stăpânitorului, fără să fie ju- 
decat, e supus la cea, mai mare pedeapsă, Stiigă 
Moldoyeanul că prin judecători şa perdut averea, 
cl c sigur să_fie exilat ; protestează el “că alege- 
rea deputaţilor s'a făcut prin sila baionetelor, prin 
cumpărarea glasurilor cu bani, sai cu chinuri, el 
c:sigur să-și peardă drepturile politice. Se împo- . 
trivește Moldoveanul la îndeplinirea arbitrarit. ce- 
reri a Ocârmuirii, îndată e pus seevestru pe toată 
averea lui, pină ce Ocânmnuirea Șa primit satis- ” 
facţie. Ocârmnirea ca să-și mulțămeascii aviditatea 
ci ; stăpânitorul, ca să poată pe tot anul pune cu 
    

  

1) Slcbozenia persoanei și siguriiatea avere] fragment 
istorie, -
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dobândă capitaluri însemnată în Bănci streine, ă 

călcat legile finanţiare a țării introducând, saii 

dai nubi, “sai acele vechi ureându- le la un grad 

îimpilitoi: pentru toată țara. Un venit noii, dar 

jticuitoriiă - tot-odată Agriculturel ; și Comerțului ferit, 

aii știut Domnul Moldovei prin voturile servilcă 

sale. Adhinări obşteşti să-l tragă în folosul scil ; a- 

cel venit ce venitul Poșlinei: o taxă de trecă la sută 

pe cerealele ce exportează. Capitația primitivă pe 

locititovii săteni hotărâtă 'de veglement la trei-zecă 

lei de fie-care cap, ai ajuns în multe sate la 120 

lei pe locuitor, deosebit de beilicurile necoutenite, 

haszaleile şi a. Prisosurile veniturilor publiec, care - 

ar trebui să se întrebuințeze în îmbunătăţiri ob- 
șteștă, le intrebuinţeoază Domnul la a lui particu- 

lare nevoi. Slujbele în loc să se împărțească dupi 

merit, se vând saă la acel care dă mai mult sai 

se daii la acel, care cu mai mare credinţă slujește 
interesurile personale a Prințului, care însă suut 

departe: do a fi acele ale Ţării; se înțelege acum 
ușor, de ce Amploiatii-daii însemnare slujbei lor nu- 
mai prin jacuri şi alte împilări, cari ci singuri 

le cunosc, câte odată le și jălese....când pe cine-va 

rinduește în slujbă, îi zice curat în ochi că cu a- 

ceasta îl milucște, îi dă kiverniscală, să înţelege 
ca să îmotivese cu acoasta cererea de mir ae gal- 
veni; ce adresează la fie-care noii orinduit în slujbă. 

% 

. a x
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„Această stare de, lucruri a insuflat poporului 
'0 inspirație divină! și ai adunat în Iaşi» pe la 
Sfirşitul lui Martie pe Patrioţi din toate colțurile 
Moldovei, ce neputând privi mai multă vreme 

„cu indiferentism suterinţele 'Părei, vroia acum prin 
o sfătuire comună a aduce leac relelor nenorocitei 
patrii. 'Toţi prin o împreună glăsuire di hotărât să 
nu iasă din legalitate și numal prin legulitale să 
alineze suferințele "Dever. Cu atât. mai mult drumul 
legalităței li se părea de preferat, cu cât întâiă 
chiar însuși Ocârmuirea prin organul noului el mi- 
nistru manifesta dorința et de a introduce de lu 
sine îmbunătăţiri ; al doile, fiind-că toți eraii siguri 
că furu dobândind o vepresentuție nuționulă, având, 
deputaţi, inspirați de. duhul veacului, va introduce 
neapărat schimbări în situaţiunile primitive - ale 
Principatului, potrivit dreptului ce Cumera în Mol- 
docu după reglement are. Tiegalitatea s'a păzit in- 
tâiii, „cat privea chipul 'cererii și al doilea chiar 
însuși cererile craii legale, fiind-că toate se spri- 
jincati pe regulamentul care a fost dat Moldovei la 
suirea pe Tron a lui Mihalaki Sturdza, dar pen- 
tru a lui păzire Curțile suverane protectrice prin 
nenorocire n'a dat nici o garanţie temeinică,“ 

„Deci la 27 Martie stil vechii; mai mult de câţ 
una mic bârbați din toate clasele, de toate opi- 
uiile, de toate naţiile, din toate. provinciile Mol- 

1) Adunarea poporului de li 27 Marţie 48 în Iaşi.
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„dovei se adună mai înainte poftite în hotelul Pe- 

tersburg din lași ca, precum am zis, după o sfătuire 

comună să depuc la picioarele "Tronului u lor do- 

rințe. Precum pe de o parte Naţia, asemenea şi 

Ocârmuirea pe de alta avea a ci trimiși, din par- 
tea acestei din urmă cra Ministrul trebilor din 

“ăuntru în persoană întovărășit de Șeful Poliţei 
din Iași; câți-va deputaţi şi alti Amploiaţi ocupa 

băncile numeroasci Adunări ; "Adunarea e prezi- 
dată de Grigorie Cuza, cunoscut în fară pentru. 
talentul și nestrămutatele sale .sentimente patrio- 
tice.: Lascar Roset, prin un cuvânt elocvent crată 

„Adunării starea nenorocită și vrednică de jelit a ferir, 
enumără . cu talentul săii, ce'l caracterisează, unu 
câte unu abuzurile, co s'a introdus din vreme în 
vreme în Moldova, cl urătă că erunul sufere, cc 
Boierii sufere nu mai puţin, că negoțul si agricul- 
tura: pătimese, că în sfârşit dacă mesuri grabnice 
din partea Ocârmuirei nu SC vor lua, țara întreg 

merge spre perderea cer. 

„„Entusiasmul € mare, uplausele necontenite, 
„dar adunarea păzeşte. seriosul. ce se cutine la 
 desbaterea chestionarelor așa de importante. După 
Lascaraki Roset ia cuvântul "Alecu Cuza, după 
„densul Vasilică Ghica, și alţii; pe toți îi ocupă 
-tot o chestie adică: interesul Patrici, Explicații 
se cer de la D, Ministru, care. despre trecut ni- 
mic nu zice, făgăcduteste nui înbunătățiri pe ci 
torime, tot-odată D-lui vroind să dovedâscă că. A- 

să
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dunarea ar avea duh revoluţionar, ii arată note 
ce ar fi primit de la-consulatele .stăine;, prin care 
acele consulate ar arăta. îngrijirea, ce. respectivii 
supuși streini ar fi având pentru averea lor, din 
mișcările ce se propunea în Iași, şi la care, zice 
Domnul Ministru, adunarea de faţă ar fi pricina. 
Atunci Donmul Vincler, supus austriac, cu un glaș 
puternic:protestează în potriva. opiniei Ministrului. 

„Nu de D-voastră, Domnilor, zice e], adresându-se 
către Adunare, ne temem noi, de la D-voastă am 

făcut averea noastră, D-voastră suntem 'siouri că 

“o veţi apăra. Noi : ne jeluim de abuzuiile Qcâr- 
muirii! In tribunaluri am. perdut- starea noastră ; 
aceia ce D-voastră. cercţă, tot aceca cerem și: noi 

Streinii“, 

„La această manifestaţie din partea 1 unui străin 

| Ministrul Şi-a perdut elasul, recunoscând și cl că 

cererile Aduniirei sunt drepte şi: motivate numai 
de înpilătoarea. Ocârmnuire, lu „sfârșit „Adumar ca se 
desparte, după. ce. mai înnainte din. sânul ci ai. 
ales un comitet compus: din 16.b bărbaţi. acei anai 
celerațiP din sânul că. Boeri şi “negustori numeri 
Comitetul în sânul săi. Comitetului Sa.pus înda- 

torire pînă în 24 ceasuri să formuleze Petiţia,. și 
să o aducă la cunoștința Ocârmuirei. Comitetul 
cu rîvnă vrednică, de laudă pină la Vreme “o- 
tărâtă a formulat Petiţia, care, după. ce sa supus 

  

1) Luminaţi, 2. 
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cunoștinței publici a fost iscălită de mai multe 
ii. Petiţia, avea, 35 puncte: punctul de căpe- 

tenie privea la păzirea cu sfințenie a reglemeitu- 

lui Țării; stârpirea a abuzurilor și a corupției; 
înbunătățirea  stărei locuitorilor săteni; înjlorireu 

Negoțului, uşurarea' Agriculturei și a Comerțului * 

prin desfiintarea dărilor îmnporărătoare ; înființarea 

de școli elementare cât și înnalte, prefacerea în sis- 
temul învețăturei publici pe o bază naționulă. des- 

- ființarea obștei adunărei de astăzi, ce, precum toată, 

lumea ştic, ce rodul corupţici celei mai ncruși- 

nate ; slobozenia tiparului şi altele. 
x | 

Acel act naţional » il reproducem aci în punctele 

sale cele mai importante care glăsuese cum ur 
moază : 

1. „Sfânta păzire a reglementului î în tot cuprin-- 
- sul săi şi fără nici 0 răsțâlmăcire. 

2. „Secarea Cor upţici, prin pravile inadins făcute, 
și 4 abuzurilor ce isvorăsc din acea Corupţie, « 

3, „Siguranța personală, adică” nimeni să nu 
poată, fi pedepsit, do cât pe temeiul legilor și în 
urmarea unci hotărâri judecitoreştă : fiecare are- 
stuit să fie infăţişat în vreme de 24 de - ceasuură 
dinaintea, tribunalului competent, “ 

4. „Grabnică inbunătățire a stărei Locuitorilor 
săteni atât in relaţiile lor. cu broprictarii moșiilor 

bi 

  

1) Actul (Petiţiunca) adunărci de 13 27 Martie în Iasi. 
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cât şi în acele cu Ocârmuirea,: precum. contenirea 
tutulor. beilicurilor, sub numire de plată, ș.c. e. L.« 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. „Muzălica, ruptașii, ruptele visterii $. e. Îl. 

clase priveligiate să fie oerotiţi potrivit reglemeu- 
tului și să nu mai fie intrebuinţaţi în  trobi pârti- 

culare.e « 

3. „Reforma şcvalelor pe o temelie largă și na- 
țională spre râspândirea luminelor în tot poporul.“ 

18. „Desființarea poșlinei ca una ce este vătă- 
mătoare agriculturci și comerțului țărci.“ - 

15. „Ridicarea morală și socială a clerului.“ .. 

16. „Păzirea cu sfințenie a legilor pe care se 

reazimă creditul public și aceasta în privirea tu- 
tulor fără oscbire pentru siguranța “relaţiilor co- 

merciale,“ e 

-. |... . . . .'. . .'. . . . . . -. 

18. „Bani de rezervă să fie intrebuințați în for- 

“marea unei băncă de Escont pentru înlesnirea Ne 
guțitoritor și inflorirea, Comerţului.“ 

. . . . . . . . . .- . |. . 1. . e 

20, Oreanisaţia polițică, -a: târgurilor pe prin- - 
cipii de omenie în privirea nenorociţilor arestuiţă. : 

21. „Liberarea tutulor Arestanţilor în pricini po= 

liticești atât ţivile cât și miliţare, Reintoarcere a
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driturilor politicești, acelora cărora li sa rădicat 
pe nedrept pentru asemenea pricini.t. 

22. Nestrimutarea din posturi a Amploiaților 
vrednici, cinstiți și înaintarea lor în posturi po-. 
trivit reglementului precum. și sporirea lefelor lor 
spre a lo înlesni mijloace de o vicțuire cinstită și 
neatârnată -. 

23. „Toţi amploiații să fie răspunzători pentru 
faptele lor în luctările slujbei lor. | 

24. „Infiihţarea unci Bănci Naţionale pe cel 
maă sigur temei.“ 

28, „Scansele 'Trilunalelor s să fo publică.« 
*. +29. "„Scansele obșteștii adunări să fie publici. 

'Ținere a rânduelci în sânul că să atârne. de în- 
Suși adunare, iar nu de vornicia de aproză, „otri- 
vit regulamentului e 

30. „Fieşte-care pământean să „aibă dreptul de 
„a adresa. jălbă obșteştei _adunări,« 

31. „Deputaţii. să nu poată fi în slujbe și să nu - 
poati primi nici rangură nică mulțumire Lăncască 
în poa “deputăţici lor. 

32. „Chipul ce sa intrebuintat la, alâgerea de- 
putatilor fiind- în potriva, legiuirilor „Şi prin ui: mare și obșteasca adunare de astăzi fiind rodul acestui chip, nu însuflă nici o incredere obztci, 
Deci această adunare să se desființeze Și îndată să se înjshebe o nouă Cameră fără i, nică :0 înrâu- pire asupra alegătorilor din par teu, Ocârmuirei 
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pentru că acea Cameră să fie adevărată represen- 

taţie a Naţici și adevei ata inchizăşiuire a . ferici” 
Tei patriei.“ 

31. „Ridicarea țenzurcă. în privirea tuturor tre- 

bilor și intereselor din lăuntru a [erei 
. . . . . . . . . . |. . ..:. . . . . . . . 

„. „Lătă Punctele Petiţici! Iată, in ce duh. de legali- 

tate petiția fu formată! şi ce înbunătățiri, pe te- 
meiul legilor sfinţite prin reglement, Națiunea de 

"la. Ocârmuitorul ci cere.“ 
ae 

Petiţia ? îndată fu comunicatii Prințului > prin 

ministrul trebilor. din liuntru. “Lot publicul se 

All în cca mai mare veselie, nădăjduind că Ocâr- 
muirca, luând în privire legalitatea și sinecrita- 
tea petilici va face îndestulare cerercă publici, mai 
vârtos, de vreme ce nu se cere nici'0 respundere 
despre trecut, și toată lumea dorea numai în- 

bunătățiri pe siitorime, Dar toate” aceste fu uu- 

mai iluzii” Ocârmuitea nu numai că n'a încuviințat 
punctele de căpetenie a petiţici, din potrivă, ea 

a privit însuşi petiția ca un comploț bor uit în po- 
triva, existenţei sale, 

„Deci prințul cum a arătat refuzul săii ; îndată 

impreună cu soția su cu iuţeală de fulger sta închis 

în cazarmă, și pe amândoi fiii sti, intovărășiţi de” 0 

putere armată aproape de una mie de oameni a 
  

„1% Goana .în potriva petiţionarilor. 
2) Mihai! Sturdza,
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trimes ca să prindă, precum porunca glăsuea, pe 

şefii complotului. Casa logofătului Costachi Sturza, 

unde sc propunea (2) locul Complotului, a fost 

întâiă călcată, dar acolo pe nimeni altul nu aii 

găsit de cât pe Bocrul Costachi Sturdza şi fiul 
Domnici-sule  Aleco, care de -Ocârmuire era, pri- 
vit încă ca. Ministrul trebilor din afară. De a- 
colo Miliția s'a suit la deal, și după ce. fără, îs- 
Dindă a călcat multe case, a intrat în casa lui 
Alecachi Mavrocordat, unde ca după măsurile ce 
luase, se aștepta la o luptă înfocată. Dar și acolo 
cinc-era ? Vre-o 15 tineri împrejurul unci mese 
ședeaii la vorbă, fumând, unii din trânșii disfiita, 
pe cei-Valţă cântând din clavir. O parte din Ai- 
liţie în număr de vre-o 60 cu baionctele. intinse, 
cu cucoșurile trase, se reped în odaie; prinții a- 
mândoi, unul în calitate de Hatman, altul ca Pol- 
covnic să înfățișează în mijlocul tinerilor crimi- 
n. iliștă (2), .a cărora singură vinovăţie era că și ci 
impreună cu cok- -alţi compatrioți aă- iscălit - retu- 
zata petiție. După te Bdizedelele singure s'a în- 
credinlat că arme în odac nu cra -nici de cum, 
că nici tinerii pe denșii nu purta, Prinţul acel 
mai mare în vârstă, adresându-se către Aleco 
Moruz, zice, că ar avea poruncă de la Părintele 

“săi să-l aresiuiaseă ; atuncă intrun glas toţi cei- 
Valtă tineri răspund: că de vreme ce Moruz n are 
mai mare vinovăţie de cât-ci, apoi Saii trebuc să 
meargă cu toți la, inchisg: are .saii nu dai pe Mg- 
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îuz dintre dânșii ; toţi fu scoși din odae cucul: 

vântul : „la Cazarmă dar, cn toţii!“ In mijlocul. 

ogrăzii ajungând. tinăra tovărășie, beizede Gri- 

gorie,—adevărul nu înțelegem de ce cuvânt, de nu 

impuls numai de cruda sa inimă și. de dorința 

poate, și de rușinea ce avcă ca, de acasă pormind: 

pentru bătălie să nu se întoarcă înapoi fără să 

fi vărsat sânge de dușman,—poroncește soldaţilor 

să sloboadă, puștile asupra. nevinovaţilor tineri; 
din norocire însă acea poruncă fu retrasă de fra-. 

tele săi, care îndaţă porunci să sloboda în.vânt.: 

„Beizede Grigorie de vreme ce n'a putut mul- 

(ămi dorinţa lui, de a vedea curgând nevinovatul 
“sânge al compalrioților sti din care câți-va îi 

era și prieteni, poruncește soldaţilor: să *i maltra- 

teze în cel mai mare grad. Soldaţii dar, ameţiți 
de vinul și de spirtul ce la pornirea lor din ca- 
zarmă în mare porţie gustară, incurajați de rugă- . 

mintele și de plânsetele Domnului și a Doamnci, 

ce'i trămisese, în efirșit temându-se și de amc- 

ninţările. barbarilor lor șefi, sc asvenlă pe bicții 

tineri, îi stâlcese cu stratul “puștei, le scot pălă- 

viile din cap și i târâe pe uliți de pâr. La mulți 

din ci a spart: capetele, a trânt. coastele, pohoae 

de sânge curge pe fruntea, nenorociților tineri. 

Dacă ci va rămas morți pe loc, e singură pricină 

că ofiţerii ce. înadins de șefii lor fu depărtață la 

început, acum neputând mai mult suferi o faptă 

așa de crudă asupra unor persoane ce ci singuri
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socotesc nevinovate, să pun: între soldați și aşa îi 
scapă dinnaintea morţii. Unsprezece tineri,:din a- 
cele mai. însemnate familii din Moldova fu -în. a- 
cost chip. conduși la Cazarmă, de unde indată 
aceea, mai mare parte din ci, după ce ca pe tâlhari 
i-ai legat cu frângnii udate în apă, - fu expeduiți 
în căruțe de poștă lă Galaţi, ca să-i treacă peste 
Dunăre.“ E : 

„Doctorul întâmplat la pornirea lor cercetează 
starea răniților, se împotrivește la îndata lor es- 
peduire sub cuvânt că ar fi îngrijire. despre. a lor 
viață. Ocârmuirea nu bagă în seamă întâmpinările 
Doctorului și îndată depărtează „pe. tineri, ce .abia 
“vespira. Poruncă s'a dat - din potrivă pe vremea 
călătorici nu numai să nu le dea nimic de mân- 
cat, dar să. trateze cu asprime, Alţii dintuînșiă 
ai fost trimiși peste graniță în Austria, doi din 
ci numai, după petrecere de câte-va. zile în ca- zarmă, fu exilați la mănăştire,e 

„Aceste cruzimi n'a fost de ajuns, căcă acești 
pomeniți mai sus face numaj. o mică parte din 
complotul, ce cu așa mare fecunditate. fu închi- 
puit. de ocârmuire. Deci noaptea târzii, Boizede Grigorie, întovărăşit de Arnăuţii să, înadins pen- tru acest, prilej înarmați, cu un detașament mili- far pe-de o paste, șeful Pompierilor pe de altă; încep nocturnelelor strategii: N'a fost casă, unde că, să fi supozat că s'ar găsi oameni amestecați, în complot, care în noaptea accea să nu fi fost 
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căleată.- Locuitorii Tașului pe la ceasul acela, - cu... 
drept îngrijiţi de meobicinuitele mișcări- militare, 

 închisese porțile” ogrăzilor - lor. Pompierii “însă 

„era acolo. qi. -strica porţ ile, spărgea 'p: ăreții 

și pe oameni din aștermuturile lor vidicându-i, 

"fără măcar să le dea vreme - 'să; se îmbrace. îi 

„conducea la Cazarmă. Secretul așternutului . con-: 

“jugal nu numai nu fu respectat. „nici de cum, 

din potrivă pe soții, pe mame, pe surori le 
înjurati militarii, își Dăteaii joc de dinsele, în 

„cât -strmanele, aşa de mult sait speriat, încât... 

desbrăcăte și desculle, fugeaii pe ulițele Iașului ; 

dar și aici tot. o soartă pentru cele, fiind-că în noap- : 

“tea accea toate ulițele fu veupate de militari; şi 
tot Iașul declarat în stare de blocadă. Dacă în: 

acest chip moralul public fu jignit, oare propiietu- . 
fe -fost'a respectată ? Nică de cum; căci ec altă 

da soldaţilor “ enraj,. de “cât numai făgăduințele 

ce primise de la: șefii lor, să prade tot ce ar găsi 

prin case. - Greă și cu neputinţă. e să apreciem 

paguba ce a: suferit Taşul în noaptea din 29 Mar- 

tic. Sigur. e că „nică-unul ' din militari D n'a -eşit 

din casele căleate afară, fără să ȘI îi: apropiat | 
ceva. Bani, Imcruri scumpe, în sfârșit tot, ce aveă 

“preţ'în casă, iată steagurile lor de biruință ce 

miitarii biruitoră” viipoa din , pazinicelo case a ne- 

EET) Tu mare parte Arini și mercenar, după e obi: eiul tim- 

pului. . i
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horociţilor locuitori ! Multe priizi, multe stricăciuni 
„am putea enumera aci, dar să lăsăm de o purle 

„De traţi lor; în zadar e 

paguba maţerială, și să “venim la oameni, ce în 
noaptea trecută în prinși și aduși în deosebitele 
închisori a capitalei.“ 
„Numele lor nu putem arăta, fiind-că sunt mai 

multe. sute, ajunge - numai să Spunem că pâni a 
doua-zi dimineaţa casarma Iașului, Grosul Isprăv- 
nicică și închisoarea. Agici gemeaii pline de neno- 
rociţi, ce fu' prinși fără veste în așternuturi de 
puterea armată. Din acești, acci de: familii. mai 
însemnate, acei de cari ocârmunirea se temea mai 
mult, Sai, de dinsa crai, pentru alte întâmplări 
văzuți ră, a fost îndată legați și expediați la ca- 
zarma din Galaţi, unde îi aștepta cetăţile 'Tur-. 
cești; alţii fu bătuţi: eu bicele Și puși în butuci, 3 

și obezi, alţii în sfârșit fu supuși judecăţei crimi- 
naliceștă. Ce. deosebite chipuri, co deoscbite neca-. 
zuri, ce deosebite pedepsi, pentru o crimă tot de o natură ! Adică. pentru îndrăsiicala de a arăta, stăpânitorului su ale Sale-tinguiri pentru îndrăs- 
neala de a cert de la. dânsul dreptăţile hărăzite prin regulamentul organic, şi. care fu jurate de Dinsul insuși la suirea, sa pe iron. Protestaţiile (2) cele mai energice înpotriva, acestei crude fapte nu produce nici un efect. Mame, soții, surori. fu de- depărtate cu batjocură, când cele la cazare: saii la alte închisori vin să vază pe fii, pe soţi sai 

ra rugămintele adresate, 
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Domiilui Sai. Doamnei, casă scape pe rudehiile 

„Nespusă e cruzimea stăpânirei; ncauzită în ana- -: 
“lile: Moldovei barbarul clip cu care: Ocârmuirea; 
ce se numește părintească, a întâmpinat cererile 

-* Moldovei, '0 'Ocirmuire- ee de atâţia ani desbracă, 
- Para, însfirșit: o Ocârmuire ce a. demoralizăt pe 

„tot poporul.. După ce în grabi ni atătat “chipul 
prin care Ocârmuirea a respuns' petiţiei. supușilor 
că, ne socotim datori chiar în favorul acelora ce 
astă-ză sait în »chisori pătimesc, : sati. în “alt chip “sunt prigoniti de ca, să depărtăm nedreptele 'im- „Putări ce se arunci 'asupra/ lor, cari imputări de și Sunt de mai multe soiuri, totuşi însă, nu sunt. “sprijinite de; dreapta judecată, Mişcărei din” Iași liniștite, - legate, -bazate, po nici o putere ' armată se dă numele. de revoluționară,. ca, se compa- vează cu cele următe în Franţa, în Genrmania, și. alte părți a “Europei, „dar pentru numele luţ Dumnezeii, ce: aseniinare între mișcarea din Mol- „dova și între acele streine. — Moldovenii prin pe- tiția lor, ce--era iscălită de JMitropolitul 'Peeti de „Archieriet, precum - de.D.:D; Alecu Ghica; orgu Ghica, Costali Sturzu - și alții, de toți bătrânii pă- mentului, de corporaţi pământești și streine, în Sfin şit de. toți acel, cuve cu lacrinl vine și depune: iscă- liturile lor .pe' actul tiigâirilor Xaționule, Moldo- venii prin: Petiţia lor zic, nică de cum n'a Yruţ răsturnarea statului lor; că, departe de a fi în-, 

3:
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potriva, lui Mihalaki Sturdza prii desbaterile lot 

"din hotelul de $. Petersbură și mai pre urmă prin 

Jegala lor petiţio -aii arătat din: :potrivă că ci 

fie: stăpânitorul: lor vroeca, și pe dinsul crai gata 

să! protejeze cu sângele lor, dacă numai Domnul 

“ar -vroi să. le încuviințeze accia, ce-ci de la Din- 

sul de la -suirea sa pe tron aii așteptat, și acum 

văzându-se. înşelați în așteptările lor aii fost siliți 
să; ecară. De prisos să mai insistăm la acest punct, 

de vreme ce petiția. din 28 Martie arată mai lă- 

_murit;:de:cât noi am fi în stare să expunem. duhul 
petiționarilor din minutul accla. Revoluționară ar 
fi fost.mişcarea atunci, când ca ar fi fost pornită, 

saii în potriva persoanci ' Prințului -saii în potriva 

Instituţiilor : țării. Cuvintele: rostite: în udunarea, 
din -3.. Petersburg, care ncapărat, Ministrul ce cra 

de-față a. reportat:stăpânului săi; dovedesc că Mig- 

carea nu e pornită: in potriva Domnului... 

“Ba nu era nică:în potriva reglementului, . fiind | 

"că :precum am zis, lucrul. de. căpetenie ce să cere 

a fost: păzirea reglomentului ; revoluționară ar fi 

fost mişcarea atunci, când :petiţionarii ar fi avut 
în gând să schimbe duhul Tustituţiilor, cari sunt 
aristocratice, caro hărăzesc privilegiuri. nobleţii, 
impilează însă partea neprivilegiată ; rovolulionară 

mişcarea ar fi fost atunci, când în potriva glăsui- 
wii reglementului: ar fi cerut o: reprezentaţie da 
țională, când s'ar fi cerut o cameră, unde pe lângă 
„boeri, în.. mai mare parte să șoadă negustori :şi 
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locuitoni săteni; revoluționară ar fi fost petiţionă- 
„Ti, când:ci ar A cerut, egalitatea în contribuție, i 

iar, nu precum regleinentul glăsucsce, 0 contribuire 
numai pe capetele cele neavute, pe persoanele a- 

„cele, care abia, prin sudoarea frunţei lor, se pot 
““ urtini singure. Când sar fi cerut desființarea Boe- 

rescului, și țăranul să fie proprietar. Revoluționară 
ar fi: fost însfârșit potiționarii, dacă ci ar fi cerut 
ca slujbele. să flo. ocupate numai de oameni cu 
merit, fără * deosebire dacă, “meritul să “află! sub 
hainele galante a unui Magnat, saii. sub! imbrăcă- 
“mintele modeste a unui sătean saii negustor: % 

„lată ce mișcare: Ocârmirea “Moldovei, şi acei 
care sunt inspirați de duhul ci, ar fi “trebuit să 
numească: re voluționară, dară nu''o simplă; petiție 
ce:era pornită numai. de! indignaţie la care sin- 
gure abuzurile guvernului. ati dat origina, o petiție 
cure poartă caracter ul nevinovăţici ș ŞI a modestei. î 

' 
... . .. .. . . . . . . . . . . . |. e... . . , 

„Intriga, accea, armă obicinuită : a Mișăilor și a 
Slabilor, în toată vremea, armă pliicută a Domnu- 

lui, a “fost cu destoinicie de dânsul întrebuințată. 
EI a avut marele meșteșug ca să încredinţeze pe 
oare care clase de oameni, că ccasul a venit, ca 
ci să calce acea de pe urma treaptă socială, și 
să se ocupe, zice el, locul Vechilor a istocraţi - ai 
fărel, aceste fiinţe atât de simple, atât de nevi- 
novate a fost proteste înduplecate de vicleșugul 
Domnului. Pute-o-ar cine-va să  prepue ca În ţară,



  

“după veglement Sunt „Bocri mari. și mici, o: aristo: 
crațic: care întumecă ambiția, a celot mai mici clase 

a, socictă ci, și. ființe-'eare vroese. să-și „aproprieze 
sudorile și comoarele. poporului. a 

„Noi vedem. că chiar Boerii : aeci vechi, pe caro. : 
Domnul. „învinovățește, că strălucita tincrime diu 
țară, ridică glasul în. potriva: neleginirilor; Î: aduc 
aminte . nobilele sentimente de naţionalitate, și Do- 
anul, vroește, numai de.cât, -să-piărză pe-acci: care 
propovăiduese, țării. întregi datoria și cinstea sa. 
„i miste neroe să mil. “aducem aminte erpmele -Do- 
mnulut în potriva a Mitropolitulut și Archer eilor; care - 
să aunise cu -partida patriotică ? Oare mai este ne. 
VYoc să: vorbim de publicaţiile acele. mincinoase, 
făcute, în jurnalurile oficiale e a Capitalei, ca să îne- 
&rească ȘI să. înjosească reputaţia . persoanelor Sfiinte.: ai 
pe ss ȘI cruzimile. întrebuințate în potriva tuturor: nevinovăţilor locuitori, apoi toă moldevenii, opriţi .. prin „amenințări, înșclaţă prin făg găduinţe și slujbe, | care se înjosese până în atât ca să slujească de tiranii țărici lor toţi să se gândească la vreduica de. jelit moștenire co ci lasă : copiilor lor în istoria “ării, să gândească ci “la „Europă, la, "Yecinii oi, care învinovăţind infamia lor, se miră cu atât mai mult când vEd,. că curțile protectrice' și Su- veranc. privesc cu ochii indiferenți toate aceste crime. & 

, se 
. o ae e : | RI , Tata acum Și ce cugeta și scria Gheorghe Lazi 
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In fragmentul co urmează se oglindește de aseme-. 
„Mea pe lingă starea, noastră, sociali înainte - de 
„1820 și decăderea în.care; se: aflau instrucţiunea 

și cducațiunea națională la noi, în acel timp. 
„Când am venit într” acest ales și de'D-z6u bine 

" „cuventat pământ iomânese, “zice Tuazăr ca să, sea- 
„măn “grâul c6l curat şi fără meghină, an aflat 
 mt'acâst pământ o mulţime: de mărăcini ; totuși | 
„uu mi-a trebuit prea multă 'ostencală de. a-i pu- 
„tea, curăți, toți patrioții - ceă- adevărați dându-mi | 
„ajutor, am putut, foarte lesne Semăna! greunțele 
„ccle adevărate; fără tocmâi când dintre semăna- 
„tele greunţe,. nenumărate mii de flori străluciată 
„PO holdele romine; cată atunci şi mulțime de lo- 
„custe au venit, căutând ca, semănătuiile i încă pînă, . 

“mă nu aduce doritele fructe: să le strice. - La a. 
„ceastă nu puţin n» am fost mâhmit,. nu-atâta, căci 
„Ştiam, că locustele mici o dată Ju Vin ca să dea rod, - 

“„ci Să mănînce. sudoarea; și ostencală pămentu- 
„lui, cât. mai vârtos, „Căcă tare n'am încredințat, 

“că unii: de neamul românese “sunt cu.totul : pre- 
„daţi în limba, grecească, şi mai bucuros zic: "ki ă 

„vrie cleison. de cât. Doamne miluește-ne.& . 
20! cum de bine." ai. știut Grecii -a se lingări 
„bătea Români, cât "i-ai făcut chiar împatrivitori 
„limbei. românești. Nei destul: aceasta, ci încă și 

- „legile terei le-aă stricat și legi noi ai făcut, ba 
| „Și năravurile Fanatioţilor sati. făcut de. obste ca, 
-p0 datorie a le 1 Urna. Românii întru toate legile 

a
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“„ț&rei, şi năravurile românescă încet, încet s'a pă- 
„răsit ; și de nu cra Prea sânţitul Mitropolit Dio- 
anisiii. și cu alți aleși patrioți și școala aceasta ro- 
„mânească . cu totul .o derăpâna ; și de nu se tri- 
„mitea fii de ai patrici la invețături în Austria, 
„Germania și Francia,  remâncam' tot-Vauna, cu 
„via nelucrată, plină do știră şi bozii, pentru că se 
„încuibase atitea nedreptăţi în ţară, cit de ari: fi 
„inviat un Radu-Vodă, și un Ștefan-Vodă al Mol- 
„dovci, să veadă legile şi năravurile românilor do â- - 
„Cum ; încă de s'ar uita și-la portul şi modele de a- 
„cum cu plâns șicu amar S'ar ruga, do Dumnedcii 
„ai trimete în adîncimea pământului, a nu mai ve- 
“dea nedreptatea aceasta ec se face! Așa sc ur- 
„Mează în ziua de astă-zi, fiind că patrioții cei a- 
„deveraţi, cari sunt de strămoșii lor clironomi lă- 

„Sai cu hrisoave și legi intăriţi, acum - sunt .cu 
„totul nesocotiţi și ne primiţi” în slujbe, și trebue: 
„cu oftări adânci să tacă, că de va vorbi pentru 
„patric, îndată se trimet în urgiă, iar alţi lipsiţă 
„de patriotisin împedică sborul și infrumuseţirea „fericirii noastre, mai vârtos aceia cari sunt sub „aripile străinilor crescuţi, căci se „rașinează a „vorbi românesee, bu.și ce e mai mult, că de- „faimă limba românească. i i 

„aÎh 7 cu mare durere a inimilor, simfese. cccasta pttnit  strănepoți luminat, cari poartă numele. si „sângele strămoșilor Pomani, ul cărori neam, oare „când, era cel mut mărit al lauei, era cel mai iScaţ=
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„sit, era-cel. mai înțelept înfrumusețat întru ştiinţe, 

„cel mat mare în sufletele patriotice; : căci la Ro- : 

„mană asemenea era îndemnul «luminărel neamului» ,. 

„nprecum a. celor. de jos şi săraci așa și a celor de 
sus și bogaţi !* 

-„Ba toți cu un cuget craii lucrând pentru pu- 

„nul. cel“ de obşte național ;- dară noi Românii 
„de acum, cari suntem adeverați strănepoți ai Ro- 

„manilor, avem în ochi o ceaţă, prin care nu pu- 
„tem vedea lumina soarelui! Au doară su pu- 
„tem avea și noi doctori, români, -ca 'să ne lumi- 
„Desc ochii din vrerea inimci, iar nu din interes? 
„Au nu putem avea și noi filosofi, ca să ne în- 
„veţe filosofia, în limba română ? "Ioate' putem ale 
„dobândi, căci şi noi suntem: născuţi” ca și” alte 
„neamuri, Şi nu0& no au dat Dumnezeii acele da- 
rută, Cine: poate zice, că fii Românilor nu vor 
-„putea învăţa toate învețăturile in limba patrici ? 
„Eu v&d acum ce putere și Yrere au fii Român: 
lor la învă cțatură. 

* * * 

Am zis mai sus, că, școala lui Gheorghe Lazăr 
a produs un geniii extra- ordinar; care imortalișă 

“pe zelosul seu profesor. Pentru a urmări mai de 
aproape energia fără seamă, și caracteristica a- 
cestui gcniii al şeoalci, reproducem aci un fapt re- 
latat în manuseriptul: D-lui Gr. Se. Gradișteanu 
și ca consecință a acestuia Programa mișeărei de
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la. 1848» care. prin conținutul 'ci va respunde toe- 
mai țintei ce urmărim, adică, a stabili starea noastră, 

“socială înainte” de -acoca epocă, pentru ca do a: 
colo 'să tragem „consecinţele ce în enunciarea din paginele de mai Sus ne. am propus. 

In. împrejurarea că. D-] “Rucăreanu iu luna: Mai 1848 fu însărcinat eu o misiune din partea Maio- 
us rului “Tell, în garnisoană, la, Giurgiii pe atunci, către Ton Heliade Rădulescu la Bucuresci,; manu- "scriptul între altele -relateasă : 

. vân plecat și la 10 Mai, la 12 orc- am fost la. „Heliade. EL cra închis . în tipografie şi. tipărea „Singur: proclamația mișcări co voia să facă. Ră- "tu la, ușă, "mi -declinai. nuniele Şi. fni primit, - „Dedei biletul și i Spusci. câte vorhisem cu “Neil. | După ce citi biletul "mi. zise: Nu e cu Dutinlă 

„unii plătiţi, alţii amenințație, e ++» Heliade nu apucă să termine, continuă d. Ru- , pcăreanu, când bătu 16 ușă un servitor.și. întrâu:l» „În tipografie, anunță că D-na Maria Bălăceanu 

„Să cs din Bucureştă,. toți Dirjarii sunt ai poliţici, 

 ndorește să "1 vadă. Heliade puse. programa îi-bu- „Zunar și ne urcăm în saloii Da —nAmVenit înadins, zise d-na Bălăceani, ca să to _»dojenesc pentru că-nu misci: Se prepară o revoli- „țiune, se fac aduniri şi d-ta nu te-veză nicăiră, Săi „Spui drept, domnule IMeliude, că nu te mai Cunosc? * Heliade ascultă mult și apoi r&spunse : Uude, să 
 ———_— 

--1) Locusteanu pag. 31, 
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„fac aceste adunări? De sc fac la D- ta, nu m'ai chic- 
„mat și mai dreptul să "mă dojenescă.; dar de.se : 

vor fi făcând pe la alţii, pe unde-nu m'ai văzut 
„ici-odată, saii- pe la-persoane cu care știi că nu, 
„Sunt în + relațiune şi nu împărtășesc principiile 

" „Și dorinţele. lor,. “atuncă în loc de dojană mă. a- 
„șteptani la laudă din partea, + d- tale. Dar. pentru 
„Că. mi-ai făcut onoare. a veni să mă: întrebi de 

"ace nu mt mișc, cacă pr oba,. cca, mai bună. că nu 
“Sail „cu mâinele în. sin, ci lucrezi Şi că cu amicii 

mă! Și“ citi proclamația. D-na B; ălăceanu v&- 
„mase uimită, apoi se sculă și îmbr ăţișând pe He- 
„liade. îi zise : Nam! auzit, de la „cci-l- alţi ce aud 

- se la d-ta, Acum. pricep. de ce nu. te. aduni cu 
Di pdinșii, Deoschirea,. este mare ; " Dumnezeii. Săți a-. 

sute! Asa mai inteleg, ȘI ci că s0 poate face . .0 
„revoluție « cu speranţa, de isbutit, + & | 

N 

e Ya 
Tati acum, în prescurtare, “Programa constituţio- 

nală a memorabilei noastre Mișcări po 

NUTELIL POPORULUI ROMÂN: 
„Dumnezeii e. Domn și sa a- 

rătat nous ș bino esto cuvântat cel 
cv viue în nuwuele- Domnului, 

Best dă căi n ro) iat, Respect către erste. 
ip cj Zilor Românul. 

2 

“ „Limpul mântuirii noastre a venit ; ; Poporul ro- 
mân se deșteptă la glasul trâmbiței îngerului min- 

h. .
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tuirii, și "și cunoaște dreptul s&ă de suveran. Pace :. 
vouă, pentru că vi ss veștește libertate vou&.:. 
„Poporul român 'se scoală, sc urmează, și nu 

spre 'a se lupta o clasă în contra. alteia, nu spre 
a. rumpe legăturile săle de relații. din afară, ci ca: 
să ție in frâii și în. respect pe voitorii de râă ai 

“foriciriă publice. Strigarea Românilor e strigarea 
de pace, strigare de. înfrățire. La această mare , 
faptă a mântuirii, tot Românul are dreptul de a | 
fi. chemat, nimeni nu csie scos afară; tot Românul | 
c un atom : al întregci stiveranităţi a, Poporului ; Rt 
sătean, meseriaș, neguțitor, preot, soldat, student, 
boer,: Domn, o fiii al Patrici, Și, i, după sfânta” noastiă” 
credinţă, e Și: mai multe fă alui Dummnezeii. 
Toţi avem “aceleași” nume de -român. Aceasta ne ee „ înkăițeşte și face să, înceteze "toate interesele, să : "sc strângă toate urele, „Pace dar vouă! Liber- tate vouă! 
 „Scularea: aceasta, e pent u Viicle, pentru feri- circa tutulor stirilor socictăţii, fără paguba vre- 

uncia, fără paguba î îusuși a. nici unci per s6ne, Nu i se 'cuvine a pierde cei mai mulți pentru coi mai | puţini, „căci este nedrept ; 3 NU SC cuvine iar a pierde. 

SS mona van și cat agati ie este sinie, an, în afară,: nii supără pe niineni, respectă, toate Puterile și cere 
a respecta și ele drepturile lui stipulate prin trac- tatele încheiate apoi între inalta Loartă, și Rusia, 

  

+ 
4
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B+ "0 protostăi „asupra ori-cărei fapte ce s'a făcut în 
“potriva acestor tractate.“ . 

. Poporul român 'toiește cu o roință tare a'și păstra 

neatârnarea administrației sale, ncatărnarea legiurer 
sale, dreptul scu suveran în cele: din năuntru, și re- 
mâne în aceleași legături și mal strânse prin lumi 

nile veacului cu înaltu Poarlă.“ 

„dczastă voință e legală, e pe credința tractatelor 
și nu e în paguba nimeni,“ - 

» Poporul. român lcapădă un Regulament e care 

este împotriva dreplurilor sule legislutire și în potrira 
tractatelor ce-i recunosc autonomia.“ 

„Această lepădare este însuși în folosul înaltei 
Porţi, ce va fi'arbitrară dinpreună cu Franţa Ger- 
mania și Englitera, cărora Românii le reclamă, 

- judecatii și ajutor la ori ce asuprire ce li s'ar face.“ 
„Poporul român decretă și hotârește responsavili- 

tatea miniştrilor și cu un curent a tutulor funcţio- 
narilor publici; şi fiind că neresponsabilitatea nu 
este un drept al nimenui, nici de moștenire, nici: 
de invoire, prin urmare nimeni nu perde i nimic și 
hotărirea poporului e sfântă. 

„Poporul român coește o Patrie ture, unită . în 
dr agoste, compusă ale fraţi, iar nu de rrăjmași, 

prin urmare decretă, după ccchile sale datine ucc- 

leași drepturi civile și politice pentru tot Românul.“ 

Cine nu vocște aceasta este vrâjmaș ul feri- 

ș) Alusie Ia regulamentul Organie



cirii publice, e un alt Cain, ucigător. de frate în. . 
sinul mamei noastre, Patrii.“ 

mat săracit sarcinele feet și Dogaţii să fie scutiţi. - Prin. urmare decretă contribuţie generală după ve-.. nitul -fic-căruia. Aceasta inavuțește. Patria, și o 
Patrie avută e în folosul. tuturor Și prin urmare 
în paguba nimenui. Aceasta chiamă pe toți Ia, a- 
celcaşi drepturi, și datorii într”'o Patrie dreaptă, 
înfloritoare și caro cu tot dreptul nu va mai pu: tea, suferi control strâin. = . -. 

- „Poporul. român -dă înapoi la toate stările. diep- : tul cel: vechi de-a. acea :vepresentunţi îni ienerala «l- dunare; decretă de asi înainte alegerea lurgă, liberă; dreaptă, unde tot. Iomânul ave dreptul. de a fi chic: - “mat și unde numai căpacitateu, purtarea, virtuțile și - încrederea. publică sr. dea dreptul de a fi ales. A- „Coasta, pe eci buni, pe căi: drepți nui “Dăgubose! întru: nimic, și. Românii. ai fost, tot-MVa-una : buni, O știă strcinii şi 9 știe . proverbul. Cel. vechiă : „bună feară, rea :tocmeală“. ” Accastă decretare nu e în paguba nimeni, va să schimbe numai  toc- - meala,“ - e a “a Poporul romă decretă fiu libe, cutentare li: beră, adunări libere spre « :zorli,: a scrie cele de fo- los, spre a arăta culevesul.- Adevărul, ideile, cu- noștințele_vin: dela Dunmezeii-în-folosul__general al oamenilor ca Soarele, că „acral,. că apa, și prin Di 
  

: Poporul român tu să dea „dreptate, și dreptulea . 
ea Di Dumnezeii. Dreptatea ni sufere a purtu nu... aa, - 

- 
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armare! e. sunt: proprietate. universală ; și dacă sc 
„cuvine a fi respectată însuși pr oprictatea par ticu- - 
Iară, cu atâta mai vîrtos este. sacră. și neatinsă - 
proprietatea universală, A înneca adevărul a stinge. 

“ luminele, a împedica foldascle, prin, împedicarei 
“tiparului,. este o vânzare. către: Patrie, 0 apostasie 
către—Damnezeii. Libertatea, tiparului nu: “poate 
Y: igubi”pe-ninicni - de cât-pe fii întunericului: - 
"Poporul Român 'oeşte pace, ziocște tărie; uoeşte 

garanția averilor. sale materiale, morale şi politice.“ 
—— DTD 

    

„Poporul român chiamă toate stările. la fericire | 
rocunoasce. faccrile de bine: ale comer tului, știe că | 
sufletul Iui este creditul, care nici-odață n'a vrut 
săi înlesncască “sistema trecută. Deeretă dar "0 
bancă națională, însă cu tondură naționale, NA 
„Poporul român, în generositatea și evlavia sa, 

se închină locurilor sfinte, și va trimite de acum 
înainto. la sfântul Mormint și. la. “alte” așezăminte 
religioase unt- de- lemn, tămâie, făclii și insuși bani 

“Spre Jinerea de şcoale,' de preoți, : "spre lauda” lui 
Dunmezeti ŞI tot spre adevăi ata laudă, a acelui « ce 
s'a restieuit, spre desrobirea celor săraci, de- 
cretă că prisosul veniturilor monăstin eşti să ie fe al 
jercă spre desrodirca şi ajutorul ' celor” sărată; şi 
reclamă moșiile” monăstirelor închinate, a-le scoate 
de. sub ori-ce mâncătorie, «
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poporul român dă lui: Dumnezcă ce 'este al lui 
Dumnezeă,: și ia de la Favisel ceea. ce nu este al: 
Hariseilor, ca să dea. săraculul care e fvalele . Dom- 
nului, e | Me : , 

- mâceasta nu. e. în. paguba "Românilor, ci spre mântuirea, lor și lauda, sfântelor locuri.“ 
:*» Poporul român în parte. dreptatea de :o potriră 

a 
la toți, Și dreptatea. o dă pentru toţi si mai vâr- tos pentru cci săraci. Săracil, sătenii, plugarii, : hrănitorit “orașelor, Jiit Patriei, cer adercvați ce aut Jost defăimaţi atât de îndelung cu numele glorios de Români, ce dă purtat toate greutăţile jeret priu munca lor de atâtea veacuri, “adi lucrat moşiile și le “că înbunătățit, aă hrănit: pe. strămoșii proprietari. dor, pe moșii, lor, pe. Părinții lor, pe acești proprie- tară însuși, și cui drept înaintea . genorosităţii pro- prietartlor, încintea dreptăţel Putriei, și-și cer o Păr- ticică: de Pământ. îndestul Pentru hrana, familiet și zitelor „sale, părticică rescumpuirată de atâtea veacuri.” cu -sudorile lor. Ei o cer si. patria le o dă și Pa- dria îar, ca o:mană, buiă și dreaptă, ra despăgubi pe fie-care proprietar de mica părticică -ce o za da sărucului ce nu. are pământul sei ; după strigarea dreptăţel,: după. glasul eranghelier,. după înima cea | Jrumoasă d Pomânilor, în care a aflat parte str&- iniă. în tot-d'a-una, necum “fraților lor, nrănitorii lor, tăria lor cea adevărată, Claca dar, și acea infamă iobăgiă, se desființează; lucrarea la lu- crul drumurilor se desființează ; săteanul fără pă- 
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v inânt se face proprietar. și tăria -neînvinsă celou 
mai -avulă în folosul tutulor și în: paguba: nimenui.; 
vistieria: va despăgnbi pe toți. % ini 

„Poporul remân, după pechile. sale drepturi, A 
-îeşte ca Domnul în care este personifî cală; Suver a. 

. nilatea acestui popor, să fie are prin dragostea Pur 
dică,: drept, liminat, voitor de bine Patriei, bărbat | 
integru; Şi ca să-l poată afla, la alegere ast- fel 
decretă; după vechile sale. drepturi, a căuta, în 

“toate, stările socictății, în toată Naţia, iar nu în- 
tun numer mărginit. de oameni. Domnia nu e 
drept de. moștenire a, nici. uncă. familii, Domnia 
este a Patrick. & 

„Puterea suverană purcede de: la. Damnezeii și 
în toată tara se află unde-va.. In ţara română este 
în Poporul vomân ce arc: dreptul de a numi pe 
capul cel mai înalt, a, Patrici.. Prin urmare Popo- 
rul, având dreptul suveran, poate revesti cu densul 
ori-cine va socoti de cuviință.“ - | Pa 

e Popor ul român leapădă de la sine ori. -ce. titlu ce 
Z. sa. Zntrodus: Brin cor upție de la străini în potriza 
vechilor sale. datine.: Domnul este ales unul dintre | 
cetățeni, și după domnie r&mâne iar cetățean fiiii 
al Patrici.. Domnul nică n'a fost nici nu este princ, 
Domn e tot cetățeanul, Domn e şi capul. țErei, A- 
cesta este titlul cunoscut de toți Românii. Vorba, de 
princ e cunoscută numai de'cei ce scrii i din lim 
bele Europei. - a



  

| x orbele de prea înălțat, prea. laminat, sunt niște 
traducții din limbăgiul tanarioțiloi, „ubitori de tit- -luri at i 

- Io Ze pp: : “uodil,: icbittaze, sunt necunoscute intre. Poporul Tomâu. Fapta asemenea e și mai NCCu- „noscută, căcă nimic n'a fost. de moştenire” în ţara | aceasta, nică rang, nică titluri, de cât proprietatea și numele familiei. 
Po oporul Român aec? “ti dai Vesfiinţarra futulor rausurilor titulare. Ce nu ati “uncii -și a căror Dume nu: aduce aminte de cât niște timpi de bar- „arii de scrvilitate.« - : “n Poporul protestând asupra mesurilor arbitrare şi nelegiuite ded se Pune o taxă:ta Învăățătu ră de la care. să acul, 'orfanul, Jiul viduweă e 5cos afară; protestând asupra: relei. cugetări de a degrada, ş? „a ucide naționalititea Brin scoaterea Ziniley _naţio- ale din . școale,' decretă o învețătură Pentru foȚă . “gală, progresiiă întegiali pe câ în Ş î cu putinţă după facultățile. cir, ia” şi fiiră nică o plată ; ; do- cretă în “Bucuresci o: școală -politeehnică, câte ) universitate : în. „București și! : Craiova, - “și câte un “liccăi cum și - pensionate în fie-care” judeţ; câte o - şcoală normali în fie-care : plasă ŞZ Câte. şcoală începătoaj-e bine întocinită în fe: Ze-Care sar, Decretă, sciințele ca și până acum în limba pa- riei,: şi cultura. și: înflorirea acestei limbi, după na- tura și după origina ci cu literile sale, atât în 

 



cârțile profane cât și în cele sacre, cum și întro- ducerea literilor în toate cancelariele.“ „Despre acest capitol al invățăturei, suvernul va fi dator, sub a sa respundere, a pune cea mai activă stărnință spre a se înfiinţa aşeziimintele de educație publică ; Și Precum nu se poate lăsa nici 4 creștin a se nasce şi a muri nebote sat, aseme- nea nică un fii de cetățean, din ci[i se află azi în ârstă de 12 ani şi cifi se zor nasce de acut îna- înte, să mu rămâe ucimpărti sit. de învățătură, căci "pe dânsa se întemeiază diitorul țărel şi Punerea în iucrare cum ŞI garanţia cea adevirată a așezămin- „elor Patrieă & .: 
“- „Poporul român leapădă de pe sine ncomenia și rușinea, de a ține roni, Și declară libertatea Ţi- ganilor celor particulari | AR . k „Poporul, decretând o dată drepturile civile Și politice ce le-a avut în tot-a a-una, toţ cetăţeanul, declară că tot Românul e liber, tot Românul e noObil, tot Românul e un domn. Pip urmare de 25Y inainte desființează orice pedepsă cu bătaia şi 7uhipe în obrasuj Sâzilor ori-ce biciit şi ory-te dargă ce degradi demnitatea cetățeanului. Bătaia, dar se ridică de la ori-ce dregătorie Şi cu atât mai văr. tos din rândurile soldaților. 

| „Poporul român de și nu cun cu moarte, însă pentru că ades criminale, judecătorii de 'siste „Cutezat a da afară niște sentin 

aște ființa pedepsei 
ca prin juccătoriile 
na cea vechie aă 
țe de maorte, fără 

4



să. fi putut a se pune în lucrare. 2 operul decretă 
desființarea cu totul a pedepsei cu moar Tea, atât în 
ucrare cât şi în sentințe. . 

„ Poporul român vezând întrerumperile | sale de 
relaţii cu inalta Poartă, mai vîrtos . de la 1828 
încoa, VEzând că representantul seu la Constanti- 
nopol e un- străin, reclamă a "Şi avea, relații d'a- 
dreptul cu înalta Poartă și representant al scu la 
Constantinopole însuși dintre Români, 

“âceste deeretări vin din glasul general al 'Părci; 
sunt drepturi vechi ale ci, suni după legi, sunt 
dupe tractate. Inalta Poartă, atât în senerositatea 
cât și în înteresul său le primește. Rolul Rusiei 
este. de'a, ne asigura drepturile când ar fi călcate 
din afară, și mai vîrtos când voim a ne ventregi 

-într'insele. Când ca ui se va împotrivi, va dovedi. 
lumii întregi că a avut gând reă asupra noastră 
și asupra 'Pureici. — Archipistor ul țărci le va bine- 
cuventa, dacă este păstor după legea lui Christos ; 
va sub-serie deeretul acesta în capul tutulor, de! 
va voi să no mai păstorească și de va fi pătruns 
de duhul Evanghelici. „Domnul țăroi nu. poate sta 
contra, pentru că este alesul ei, și nu poate în-: 
pedica aceasta faptă fâră ași atrage. numele de 
trădător al ţăroi și rebel către Inalta Poartă.“ 

„Boerii n'aă nici un cuvent a nu primi, pentru 
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că. nu perd nimic, și mai vîrtos că prin învoirea. 
lor vor da lumii o dovadă de frumosul suflet. ce. 
caracterisă tot-V'a-una pe cei mal mari aj Țerei, Strămoșii noştrii ne at asigurat cu sîngele lor o Patrie Misiunea boerilor este a statornici drepta- 
tea cerului, dreptatea Fwvanghelici întinsa; misi- unea lor de astăză are și mai mare pret înaintea 
lui Dumnezeii. : a 

„Negițătorii, mescriașii, sătenii, binc-cuvântă, 
decretele acestea; le reclamă, la cer, -de şi n'a avut pînă acum glas ; /z-ai cerut cu ochii, cu mât- _nile, cu' toate şcările, firă a scoate o Pordă, dupe (unt cere mulul ars dle Scle, apa ; dupe cum cere cel astupat, cel înecat, aerul - a 
„Apoi: manifestul adresâază diferitelor trepte s0- ciale -un apel călduros entusiast și logic, din -a- cest voii repreduce numai următoarele pasagii: " »Boeri! Voi aţi fost generoși cu străinii, “i-ați. primit, i-aţi hrănit, i-ați . avuţit, "i-ați chemat a. se împărtăși de drepturile voastre şi. nu veți fi voitori de reă pământenilor fraților voştri, nu veți. face rușine Patriei în streinătate ; nu veți suferi a se punc o pată pe numele vostru ; nu veți lăsa un blestem peste copiii: voştri, nui veți  osândi a. se ruşina de numele. ce le veţi lăsa în :moştenire, Daţi din frumosul vostru suflet fericirea, fraţilor VO- tri, fără paguba voastră, căci:Dumnezeii vă va da însutit și așezămintele cele noi Ș? drepte, Peste curând : zor înzect veniturile voastre. Cu Z0f?Ă intinde mina
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a fichega foate clasele sosietății întrun Singur corb 
pe care săl Putem numi fără ruşine Waţiă,* 

„Cetăţenii în general, preoți, boeri, ostași, n: 
cuţătoti meseriași dc ori-ce ireaptă, de ori-că nație; 
de oră-ce religic; ce vă aflaţi în câpitală și prin 02 
ide; Greci, Sârbi, Bulgari, Geiinani; Arieni, Israc: 
liță; armaţi-vă spră a ţine Duiia Orâriduiaiă și a ajută 
la fapta cea, mart: Patria e a noastră și a voastră. 
Vouă vă place a şedea într'insa și ca vă primește. 
Bistema cca. veche nu va chemat și pe voi la 
masa de obște; De azi înainte o: Masă avem cu 
toţii; un ospăț de frăție ni se întinde ; aceleași 
drepturi vom avea cu toțil.“ 

Și 2o0ă, o bine cuvântaţi. săteni, Vraţi az ni Cri- 
Sfos 3 munca troastră, Pâinea şi vinul se prefac în 
frupul şi sânsele Domnului ; ok sunteță fiii ceruluă 
fiii păcel şi al făreă; voi sunteți hrănitorii noştri, 
soi afl plâns şi ae veţi bucura, vol ali însetoşat de 
dreptate şi vă teță răcori ; fezot va fericit Alân- 
fuiorul dumii.  Fericiţi SUmteță şi în lumea aceasta 
Ş7 în cea-latlă. Staţi dar fa tocul "vostru, că ziua, 
a Vent ; cătalt-uă de câmpurile doastre ce pi de dă- ruese astă-si Patria, care 'Tâde înaintea voastră Ș? 
PE chiamă da fericire. Tar pentru că dulul r&ului, Satana, poate să mai altâţe oare-care Y 'ăjmași co vă pismuesc mântuirea și fericirea, trimeteți din fic- 
care sat câte un preot cuvios şi cite trei inși. îm- puterniciți a vă cere dreptatea ce vi se cuvine. 
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„Dreptatea v'o dă toată lumea cu mâini pline și 
lacrămile în che 

„Apoi poporul român declară ustă-ză în fața” lui 
Dumnezei și a oamenilor că, dacă proclamația 

"sa sc vede pretutindeni insuflată de spiritul Păcii, 
dacă că nu vorbesc întrun tojzameninţător și so 
țin pe drumul legilor şi al tractatelor, aceasta, în- 
vederează caracterul lor cel pravilnic, şi sufletul 
lor ce de o potrivă adoară libertatea și a lor şi 
a altor nații; ci voind a, se întregi “în diepturile 
lor scie a, respecta, po ale altor naţii. Aceasta îi 
face a vorbi ast-fel, iar nu frica : căci Sunt o nație 
mai mult de 8 milioane suilete, și la ori-ce inva- 
sic din afară ce le va, amenința, libertăţile, fic- 
care va sci ași apăra vetrele, şi străinul, în cele 
după urmă, la ori-ce nenorocire, va puteu, cotropi 
numai pământul dacă va dormi Dumnezcii, iar nu 
și oamenii. Nici un Român nu va maj trăi după 
moartea, independinţei Patriei sale. 
„Fraţi Români! Respectaţi proprietatea şi persou- 
nele, adunati-vă cât de mulți, armaţi-vă cu toţii, 
insă imitați pe frații voştri 'Pransilvani. Vedeţi 
cum se adunată atâtea miriade fără să se facă, 
cca mai mică armă, cca mai mică ncorinduială, 
Naveţi nici o temere de cât temerea de. Duninc- 
z ci, și atunci vonă cu adevărat vi se va cuveni 
g striga fără rușine că: „Cu noi este Dumnezeciă,“
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   - "Gr: Joi este Dumnezeii, fraţilor ; în numele lui 

Sit sgilați: “6, și îngerul răsbunării -dumnezeosci va 
sustine pe tot vrăjmașul și va dobări și cal. și că- 

lăreţ ; carele și armele lui, vor fi risipite ca pul- 
berea, și planurile lui împrăștiate ca. fumul. 
La arme Români ! la armele mântuirii 1: 

. > . , , x % 

Astă-zi, observând avântul cultural în țara nostră, 
aceasta ne indică că o nouă evoluțiune se produce, 
de astă dată pe cale morală, când, cu acceaşi c- 

- nergie tot românul este chemat la armele sciinței ! 
Astă-zi, când Majoritatea punctelor din acel pru- 

dent program, acum întocmesc basele Constituţi- 
unci noastre, credem că, în afară de împrejurări, 
dacă proclamația lui Tudor Vladimirescu la 1821, 
ar fi fost stabilită și sprijinită cu atâta macstrie 
pe: principiul Picei Și al Ordinei” ca proclamația 
lui Heliade la 1815, causa. noastră națională ar fi 
fost servită, poate, chiar din acel timp. Așa dar 
diferența în procedeuri,— cari în majoritatea casu- 
rilor decid succesul sat insuccesul causei,---între 
aceste două mari inimi românesci cari aii prepa- 
rat regenerarea noastră națională constă în cul- 
tura spiritului lor, deosebiti, 

Conducatorii poporului român în generațiunea 
lui 1818 au profitat de bine-facerile sciinţei și ast- 

1) Tudor la 1821 permise panduritor re a revendica cp 
forța arerilo lor, răpite. - 

  

  

  
 



    
ui. e: 

fel. numai ati avut Succes în opera, lor <tp i 
Self, puţin ai înrâurit şi împrejurările, az 

și eroismul lor. In. socictatea, noastră, astăzi Sir 
gulat constituită, în cuceritea ori cărui ideal na- 

-vem de cât calea morală a v.ss e XI SE cere deci 
din nouă eroism și pe acesta nu-l puteri repurta 
de cât cu armele sciinţei. a 

Astăzzi, nu actiuni eclatante de un moment tre- 
buc să. cautăm a produce, nil.o instrucțiune su- 
perficială ne este suficientă, nu în frivolele baga- 
tele (niaiseries) scolastice trebue să ne admirăm, . 
Aceste sunt bune pentru micii. docți cari voesce cu. 
ori-ce preţ a, fi licențiați Sai pentru mari savanți, 
cari le știi mania după voinţă. Ci, ne trebue să 
dăm probă prin acte de curagiii și de abnegațiune 
pe cale morală, în toată viaţa, și de dimineață pină 
seară făcâudu-ne datoria, ne trebue o positivitate 
in instrucțiune, dacă mă pot, exprima ast-tel, care 
nu se capătă de cât cu o lungă, și continuă medi- 
laţiune și aceasta, este tocinai parte morală care 
alipită, intercalată, unită la ferventa noastră in- 

- Strucțiune de astăzi, no ar da garanția cerută în 
succesul. ce suntem chemaţi, ce avem ambițiunea, 
legitimă a cuceri, - | i 

Instrucţiunea, și educaţiune, sunt doui termeni.— 
cari se opun unul altuia, și din nenorocire si- 
liți Suntem a da dreptate opunereă unuia celui 
alt, ceea ce se face ustă-zi— mult timp însă ati fost 
aprâpe sinonimi ,.... Dacă ci însă se distingeaii 
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unul de altul, ci nu se separaii cu toate aceste, 
se susțineaii și se adjutaiă reciproc, și sfirşiait prin 
a Se reuni în unitatea unui singur resultat. 

Așa erau lucrurile în ce privesce această cerec- 
tare, în trecut când încă, mediul normal domina; 
insă de când artificialul sa agăţat de cumpâna 
instruețiunci, cumpăna educațiunci nu mai cores- 
punde la echilibrul balanței. . . Așa dar 0 sepa- 
“rațiune s'a operat. Nasce acum întrebarea cum şi 
de când s'a operat aceasta? + De când Statul a 
crezut de datoria sa a lua în ingrijirea sa. sarcina 
instrucțiunei publice. De când Enciclopediștii ai 

„dat drept ţintă cducațiunei  „desvoltarea, tuturor 
puterilor unci ființe,“ ca și cum între „puteri“ nu ar exista şi din acele radical răti-făcătoaro ! Și în 
fine de când s'au desunit două din luer urile ccle mai inseparabile din lume : dreptul individului. și dreptul. socictățci. | 
Educaţiunea publică, cu toate. aparențele sale, „Ca se hascasă și nu poate a se basa de cât pe spiritul de devotament către interesul public și do renuntare către propriul să avantagiii, Ca Tefo- rire iată ce zico D. Brunetiere în recentul stă studiii examinând instituţiunile $colare a, cpocei noastre : „In ori-ce timp și Sub toate latitudinele, „interesele permanente ale patrici sati. ale Socie- „tătei sunț acele care trebue a - regula, - materia „educațiunci publice. Patria și Societatea aă drep- „tul. de a ne crește pentru ele; sai mai bine
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„Zis, ele sunt obligate a 0 face, pentru « că ele nu 

„bot subsista de cât cu această condițiune.“ 

Resultă, aci că între educaţiune și instrucţiune, 

între care sunt numeroase raporturi, aceste.ra- 

porturi - pati nimic “constant nică necesari, ele va- 

riază forțamente cu starea, spiritelor. 
„Im zilele noastre, instrucţiunea nare nici de- 
cum de obiect cultura desinteresată . a spiritelor, 
ci se forțează a da, fic-căruia un mijloc de exis- 
tență, un instrument superior, dacă se poate, pen- 
tru a triumfa, în lupta -pentru viață. Ca referire 
D. Brunetitre zice: „Din toate. obligaţiunile ce 
„Societatea ne impune, instrucțiunea actuală nu 

„„recundsce de cât una, care este aceea de a fi fie 
„care artisanul proprică noastre averi, 

Această instrucțiune desvoltă dar, în cel. mai 
înalt grad, spiritul de individualism, ș și considera- 
țiunea succesului dominând'o cu deosebire, spiritul 
de sacrificii nu poate găsi loc, 

Aceste observațiuni făcute constatăm: că există 
o; indiferenţă pentru tot ceea ce nu este instruc- 
țiune, ast- fel sc explică și faptul că programele 
noastre sunt supra- încăreate— fără, facultatea, pen- 
tru elev d* face, ver o: combinațiune utilă, din 
Vreme, pentru cariera, cărci se destină sau su- 
punându-se proprici sale aplicaţiuni» — supra în- 
cărcate, zic, care are de causă necesitatea . pe 

  

4 V. ui, departe concluz. Dr. Gaster Instr. în Englitora.



  

care nu 0 'mârtuirisim, dar care o încercăm de a diminua numerul candidaților, descurajânduii. mă ceasta stare de lucruri resultă, poate, de la auto- ritatea care stabilesce programele sale, adică de „la'consiliul Instrucţiunei publice, opiniasă D-l ru. „netiere, compus exclusiv! de profesori” specialiști cari, cu toți, caută a întroduce cea mai mare parte posibilă” din specialitatea lor. Dacă compunerea consiliului ar f mai puţin exclușivistă, dacă magis- traţi, administratori, militari, cclesiastici ar fi luat parte, instrucțiunea: nu ar merge mai răi și edu- cațiunca ar merge cu mult mai bine, Caracto- rul instrucțiunei publice ar fi.mai puţin utilitar, mai puţin profesional, mai general și adevărat. uman, - a 
Poate acest adevăr saii Chiar dorința d'a aduse remediarea răului existent, ai hotărât pe D-nul: Take. Ionescu, fost ministru al Instrucţiunei pu- blice, să ordone întocmirea unui raport detaliat a: supra, instrucțiunei în' Englitera cit executarea. că- muia a însărcinat pe D. Dr Gaster. Iată ce citim - în conelusiunile acestui raport: | „Scopul acestei descrieri a învețământului în Englitera cu care am fost însărcinat * de - d-nul Take Ionescu, Ministru al Instrucţiuni Publice, nu este numai de a “Prezenta o Schiţă repede: Mat are și un scop practic ; ba chiar, mai presus de toate, trebue să urmărească un Scop practic, adică acela de a prezinta informa țiuni: exacte, din-



GL 

cari star putea. trage foloase pentru instrucțiunea | 

publică în țara Românească.“ 

„Fără a intra “aci înti”o discuţiune teoretică a- 
supra diferitelor sisteme urmate de pedagogia mo- 

dernă, asupră modului cum sc întelege instrucțiu- 

nca în diferite: țări, şi a, meritului ce posedă fic- 
care din aceste sisteme; mă voi mărgini u formula 

câte-va conclusiuni la, cari anr ajuns, în urma u- 
uui studiu aprofundat al sistemului englezesc, și 

de a presenta câte-va recomandăti și propuneri: 

cari Sar putea adopta pentru ameliorarea .stărci 

actuale a învăţământului Public în țara Romă- 

ncască.“ 

„Incep cu Universitatea. Se inteleg e că nici nu 

„poate fi vorba: a introduce sistemul or ganisațiu- 
nei englezești, care este departe de a cores- 

punde necesităţilor actuale, și ar fi un pas înapoi 

dacă sar imila acea or ganisaţiune medievală. 

Cu totul alfel stă însă casul cu acea mişcare 

cu desăvârşire modernă pe care an descriso mai 

S45, adică serile de cursuri ce se Jin de către ab- 

sofoeuţii Universităţii şi de către profesorii de frunte 

în toate acele oraşe unde nu sunt scoli superioare. 
Atencul Român corespunde vare-și cum cu acea 

mișcare: deosebirea însă consta în faptul că la A- 

teneii sc ține numai 0 singură conferință, în loc 

de uu șir de conforinle, și că, conferințele. sunt 

gratuite, adică nică publicul. nu plătește, nici CON- 
ferențiarul nu este remunerat,“
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„»ăci în Englitera se țin asemenea destule COIt- ferinţe publice, gratuite ; dar unde, c vorba de o instrucţiune sistematică S'a recunoscut mai intâiă că o atare. mișcare tvebuc să pornească de la cen- trul. suprem al sciinţei, reprezentat prin Universi- tate, caro dă direcțiunea, Şi represință și garaulia morală, pentru valoarea sciințifică a, prelegerilor ;. * și apoi că, dacă Cei co vor să înveţe, nu Vocsc a aduce nică un sacrificii bănesc, nu vor profita de acea: învățătură, căci nici Ci nu vor căuta a trage “un folos cât Se poate de mare din acel șir de con- ferinţe asupra unui și aceluiași subiect ; dar nici conferențiarul nu se va simți a fi atâta îndatorit de cât numai dacă este plătiţ.« NE N „Acest sistem de conferinţe. star putea foarte bine adopta, dacă Senatul ambelor Universităţi din Bucuresci și Iași ar urna, exemplul Universi- tăţilor din Oxford și Cambrige. - | cc. |.  . , 
. . o. |. . cc . . „Scoale Secundare. hesoluirea Problemei şcoalei reale întrun mod cu Zotul practic. Pasa cducațiu- Hei 7emâne «dcedșă focwai Pănă la «Poca când şcola- zu Începe Să deci, ce carieră va apuca. La. vârsta, de 17 sai 18 ani, omul știc deja ce voezte să fic în viață ; intrând în cl. VI-a elevul va putea alege între una și alta, Sar putea chiăr introducg sisteinul G6- lectie, așa cum Pam descris vorbina de școala primară semi obligatuare și cum esto lu universi- a 

- 1; Pag. Yo 18 dia rap DI Dr aste 

ba
i
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tăţile gerniăiie. Stadentul trebul să zi7ieze În dră 
cursuri, dar este slobod ași alege cursurile. Unul sa 
două foate să Fe peiinanenle, da cară trebue să a- 
siste, pe când umil saă două sunt lăsate în voia luă. 

Studentul din €l. VI-a poate să urmeze la două. 
cursuri : limbele vechi clasice de ex., și istoria sau 

matematica, saii o limbă două moderne, sai seiin- 

țele naturale, și aşa, poate să “și alâgă alte două 
din care unul principal și cel-l' alt accesorii. 

„Dacă se mai adaogă pe lângă clasele IN—V 
comptabilitatea, geografia comerciali și corespon- 
dența ca obicete facultative, la cari poate Să, ur= 
meze un școlar în casul care. acesta va, fi seutit 
de ex. de limba latină sai altă materie, atunci 
clasele inferioare vor: corespunde Și șeoalci cec- 
merciale.& i 

„âst-fel câte-șă trele aceste școli + clasică, real 
[adică techuică] şi” comercială se vor afla uite 
înti”o singură școală,* : 
„Eă copsider apoi, zice D-l Dr, -. Gaster, a fi de 

importanţă capitală transformarea radicală a școalei - 
primare. "Marca majoritate a populațiunci nw'și ca-. 
pătă: edueaţiunca la gimnazii ŞI la, universitate, 
ci numai în școala primară. Cu atâta cât învață 
acolo, ircbue să se mulțumească toată viaţa luă. Nu 
se Vaputea tăgădui că bagagiul literar ce-l ia cu 
sine din școală, nu trage. mult. Este un fapt vă-. 

dit că școala primară, așa cum este constituită, nu 

poate! să fie de un folos mare pentru creşterăa Și 
instrucţiunea poporului.“
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„De obiceiă, școlarul păriisesce școala la versta 
“de 11 saă 12 ani, o vârstă atât de crudă, în cât un 
băiat în acea vârstă nu poate fi încă bun de nimic. 
Nică nu poate lucra, nici a se dedea unci meserii, 
nică să intre calfă la meșteșugar, nică băiat de prăvă- 
lie, . este încă copil crud. In cât privește cunoștin- 
ţele ce le. capătă în școală, nici: n'a avut vreme 
a Se închega. Nu troce un an, și copilul a uitat 
mai tot ce a învăţat în școală, A 

“Cu totul alt-fel ar sta lucrurile, dacă s'ar ridica nivelul Școalci. primare lărgindu-i activitatea Și fo: losul ce poporul va trage de: sigur de la dinsa. 
Dacă, pe lingă Zalru clase: existente, s'ar mai adăoga încă donă Sati fre), după modelul șeoalei 
primare . engleze, importanţa și valoarea școalci: primare ar crește in proporţiune geometrică: Copii vor fi ţinuţi în şcoală nu până la “virsta necoaptă 
de 11 sai 12 ani, ci pînă la virsta de 13—14 ani, cind mintea e maj coaptă, omul mai desvoltat ; ci vor” fi. și mai bine pregătiți pentru lupta vieţei, și Vor avea cunoseințe. mai întinse și mai bine în- temeiate. Sz za ridica ş? uzvelul intelectual al cla- sei. de jos, şi se va cita Prolefariatul întelectual, ciuma cea nouă ce. bântue ţările continentului, 
Numerul elevilor din șeoalele secundare și Supe-: rioare va scădea, și se va desvolta în dnugul şi în datul Țărel, aceă dorinţă de a citi care se consideră aci ca scopul ideal ce "1 urmăreşte, şcoala primară.“ _nWă pe oa sui iubească cartea, să aibu cio-.  
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viaţă de. «a citi și epii sigaeri că ducă aie, 
vre-o capacitule, se ra dearolta singur, 

Principiul cel fondamental al șeoalci este să dea, 
omului încredere în sine însuși, dragoste de muncă, 

iubire de adever. Numai ast- tel sc asieură viito- 
vul unui popor.“ 

Im Anglia învețământul superior şi "secundar ut- 
măreşte în aceleași timp scopul de a crește ca, şi 
cel de a instrui. Ambele aceste ținte au ca re- 
sultat că, scolarii aii o instrucţiune, generală, iar 
nu profesională : clevii când părăsese școala mail 
nică o carieră fixă, pe când în liceele noastre, s'a” 
zis, că se pregătese funcţionari. „se Multi ai 

„observat și ai scris chiar, fără a aprofunda ori- 
gina răului, că această aptitudine funcționarismul. 
e inăscut în noi. 

Practica de astă- -ZĂ .ne este îndestul ctmoseutii: 
cu desgust am auzit zicându-se: vomânul nu e bun. 
de cât a fi funcţionar - aproape nimic -alt-nu în- 
treprinde. Altul a: invocat: este o manie înţre. 
români de a fi funcționari. ; 'Tolă aceştia însă, 
deși relatat un re existent, și pe care din neno-, 
rocire e suntem siliți a'l recunoasee, Sau înșelat ne- 
vezând în noi de cât aptitudini da deveni tunc- 

ționari, Dinrouerați, machine automatice. Nu în a- 
plicațiunea noastră, care Wa avut: prilegiul încă 

da se manifesta liber, trebuiati să caute origina - 

răului, ci în direcțiunea ce ni sc dă. Câte și varii 

pot fi ocupaţiunile intelectuale la cari ne putem 
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deda. dacă in ultimii ani ai studielor! noastre ni Sar permite a face alegerea prin combinaţiunea 
ce voim a da studiilor ce urmărim și acesta ire- bue. să se îndeplinească, dacă e adevârat că idea- lul învățământului este maj mult a desvolta ca- vacterul, iubirea, adevărului, respectul individuali- tăței și libertatea personală ; de cât a, da cuno- scinți profesionale și mai cu scamă cunoscinți abstracte cari nu ati nici 0 aplicaţiune practică. In Anglia educațiunea obiceiurilor este încă un punct principal. Se core ca o condițiune esenţială ca: școala morală să producă gentilomi atât ca etică cât și ca estetică, | 

” Vorbind de profesiuni, ca, epilog âl învăţămân- tului, ce note îmbucurătoare avem de înregistrat relativ la principala noastră profesiune ; tuncţio- narismul? Iată cum se exprimă în această privință, D-l Disescu în dreptul să public la pagina 859. Biurocraţia : - „In sensul desprețuitor, se desem- nează tin spirit de castă care isolează pe functio- nar, de societatea civilă, și SC desemncază forma. jismul rutinar în administraţiunea serviciilor pu- blice. Contactul personal al administraţilor cu fun- „cţionarii, e, în biurocraţii, întovărăşit cele mai adesea cu un simțimânt de nmilire “personală pen- tru cci d'intâiă, In drept agenţii cară formează biuro- crația nu aă autoritate proprie, nu domină nimic, dar . în fapt, din causa formalismului 7 aroganfei tor, vul- gul le. recunoasec un fel de putere ascunsă, care r&spândesce și mai mult antipatia,“  



- 
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"Dacă întwun sens restrâns cuvântul: Biuroerâ- ție are un înţeles defavorâbil, totuși 'ea 'aduce fo: loase reale. - Di “Para, care ne servi până aci de model și compa= rațiune cred -că ne va, furnisa, de asemenea, - prin cercetarea asupra protesiunelor fiilor ci în 'socie: fate, “încă un model de moralitate: Am: sub ochi uvragiul D-l M. Leelere „Les Protessions et li Sociâte en ' Angleteirek și iată la cc conchide D-sa asupra profesiunelor în Insulile Britanice, . - Ele ati de fundament caracterul național și dăcă voith ca edificiul naţional să se înalțe. și să se desvolte, dacă voim să dureze trebue a'] consolidă la basele sale : necesită ca autoritatea să 'st sta: bilească și ca spiritul de independență să reservă din vzriful învețământ al vilei, iai | Autorul ne arată îructele. acestei educaţiuni „a tât pentra individ a parte cât și pentru societate în întregul ei.* Scopul e d'a pune în evidenţă, și explica, 'sceretul puterei - și a energiei - poporului, Prin: partea consacrată profesitinelor : ne demon. stră cum se' reerută diversele clase ale societăţei zicând că educațiunca aceasta trebue să înceapă de timpurii și că importanța “mu constă în a do- 
bândi cutare sati cutare. cunoscințe "ci practica -a- 
facerilor. Ca 6xemplu aduce producerea gcniilor sciin- 
țifice : Huxley, "Pyndail, Herbert Spencer, cari toţi 
Sunt fiă proprielor lor opere. Darwin singur dintre a- 

- cești învețați ceși din uiiversitate: Și nică nu primi 

6
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nimic: dela: ea: . Când într'o ţară se' produc, 
mijlocul - condiţiunilor defavorabile: nu: cîte-ya spi: 

“vito excepționale dar un Şir de savanți... „auto: 

didacţi“: cară, ai. brasdat -căi .nuoi în sciinţă,- este 
imposibil „Va nu. căuta această causă: în Yigoarea 
TASCĂ.- care :sc revarsă din matură, . 

;4-Clerul Anglican se reerută în mivorsitiț. Vii 
torii. clerici (clergymen), „în loc să fie. închiși în- 

tr'un seminarii, împart: exisțenţa, celor. alți stu- 
-denţi, discută: cu că, cestiunile zilei la, desbatorile 
de: la: Union- Club și iati parte la: oră care alte in- 

vestigaţiuni. ;. ast-fel ; se ștabilește : ;0: comubitate de 
idei între clor și națiune: şi deci. Biserica este. do- 

“tată, de către: această cducaţiune . „liberală : cu ca: 
racterele. și talentele: cele :mai, diverse, - 

Personalul didactic se . vecrută din aceleași sor; 
ginte, însă. universităţile, nu dati prepar ațiunea, spe- 

 cială: viitorului, profesor. SA Anvaţă meseria sa 
pragticând'o. pe i pre 
1; Pențru oamenii . de Jeg), cu toate. că . i. tendința 
spre 0 preparaţiuno. sciințifică .. specială. Se arată 
din ce. în ce mai .mult, învățămîntul practic „ocupă 
încă..un loc. insemnat, Sciinţa teoretică a, dreptu- 
lu, este inutilă pentru a. reuși: la, baroii și cca mai 
mare. parte dintre . advocaţi. sc. mulţumesc da fi 
dibaci. practicianţi, : „Ceea ce ce :remareabil . e cu- 
noscința, - perfecta, onorabilitate - și independenţa 
absolută a. magistraturci. Judecătorii. englesi, in- 
Spiră tuturor părților un, respeet de care se miră. 
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“strtiniă; dar. care merită malta imparțialitate, tra- “dițională lac, ---: i “Pină la o: cpocă recenti, recrutarea funeționa- rilor publici -nu-era, dominată. deinici o: lege și. l0-. curile se distribuiait în'-mod arbitrar, Astă-zi Zărta este închisă favoare). Postuiile- s6 dati: în: urina; U- nui concursV accesibil: tituror,: saii, în unele casură “puțin numeroși; limitat la. persoanele agreate: de că. „tre șeful: adnuinistraiunei” competinte, Ori: ce câidi- dat trebue: Să facă, probă de capăcitate î în faţa comi- Siunci de examen și serviciul civil este” o carieră tot atât de sigură și regulată cât și „Dusă, la, a- dăpost de mișcările politiceji ca și arulata, . „Cu toate progresele constante ale democraţiei, se poate zice că, confirmă. D-l Lecicre,. în. foarte "vore excepțiuni, profesiunea omului de Stat nu.a „Încetat” de a fi în mâinile uncă elite. , Parlamentul de și în “principiă deschis ori și cărui câtăţean, este în realitate un “Parlament al bogaţilor.. Nea- pirat că trâbue | să. fim fericiţi vezând în toate ca- surile.. talentul unit cu Vogăţia, dar „este, „permis a spera 'că în curând repartițiunea fancțiunelor.. le. 
gislative' ale camerilor va. deschide „onțile, s sale 
talentului fără, Dogăţic. 
- Finind cu studiul elementelor” ce conipun soeie- tatea; D. Leclerc trece ln, studiul societăței chiar tratând .despre viaţa, economiei, - Obiceiuri și idei, 
pe cari nu „Yom. „căuta a..urmări, ci „conchisând 

  

1) Nu numai cele de copist, ca buniâră | la i noi,
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zicem că: Anglia, care pe la începutul secolului 
al XVII-lea cra încă o. societate sedentară, pas- 
torală,, și agricolă, "și datorește splendoarea sa de 
astăzi, supremaţia sa. maritimă, comercială și in- 
„dustrială efectele prelungit - a. eaasecaȚ înc 
cj sorule și. fisice. 

. “Para, s'a desvoltat, în interior şi s'a intins în 
exterior pentru Că, copii ei: averii cunoral 
zaaaenaceă şi energia 2norală, Sustau înatee- 
“prinderitor îndrăaneţe și vigoarea fi- 
sică. Așa dar, toată onoarea revine, acestei edu- 
cațitini, care formează „Omenil* care fazor isând e- 
nergiă corporală se întroduce în' vesortul moral. 

La noi însă am constatat contrariul : 'Pe câtă 
Vrem6' educațiunea,. continuă, printr un rost de o- 
biceiuri antiec, de a tinde la progresul pacific al 
instituţiuici sociale, instrucţiunea din contră nu 
tinde, prin toate procedurile * sale, de cât la pro- 
grosul individualismului. Lamennais, PD zice: „So- 
pcietatea Mhană este fundată pe. darea mutu- 
sală Sai - sacrificiul! “omului către om, saii a. fie 
„cărui, "om "câtre toți. oamenii, și sacrificiul este 
„esenţa ori- -cărei adeverate sociotăți. « TInte'un cu- 
vânt, “ceca ce imperios ne trebue nouă , este a 
ridica la înălțimea progresândei noastre instruc- 
țiuni Cducaţiunea . noastră. Evident, „trebue să 

* 1) Filosof şi telogian ! france, âutor ar avragiilor : “Essai sur V'indi ifjireuce en: matieres de religion, şi Paroles Pun 
croyaut. (1782 - 1854) 
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„căutăm a fonda, eilucațiunea, noastră naţională 
„dacă nu voim ca mijlocul (școala), prin care s'a înbu-. 

nălăţit ” starea : noastră socială imediat anteriodră, - 
să continue a rămâne o cultură pripită care pe 
zi cc merge ne face să pierdem din sentimentele 
acele cai ati făcut odinioară tăria, părinţilor 
noștri. | | | 

Aceşti doi factori perpetui ai civilisațiunei, eraii 
în cehilibru pe atunci, și tocmai aceasta făcea 
splendoarea, Şcoalei ni Matei Basarab al Valahiei, 
Vasile Lupu al Moldovei și a „timpilor: de . glorie 

i Si e întrecut, .. i 

 



  

e 

“COMUNA: ŞI APELUL LA TARA 
 Moralitatea proprie zisă — — sciința bunei con- 

duite — are de obicet de a determina cum şi pen- 
tru ce unele moduri de conduită sunt vătămătoare 
și altele bine- făcătoare ; bunele și relele resultate nu pot fi accidentale; dai revue s să fie consecinţe 
necesare. al6.  constituțiuncă ; 'nicrurilor, și justa a- 
preciere: spune; că,. at tributul este al. Sciinţei mo- 
derne de a deduce, din Agile” vicțci și din condi- “țiunile existenţei, care'e. felul acțiunelor imperios 
necesare ce tind să producă fericirea, și cari e 

„felul acelor ce tind să producă nenorocirea, 
„De la acest punct plecând, vom reaminti că în - 

destule rinduri s'a, semnalat despre starea mate- 
rială a ț&rci, care 'se traduce prin cuvintele: „a- 
bus“ și „miserie“. Ceea ce trebue a ne preocupa 

“mai serios astă-zi, ccea ce ne propunem a releva, 
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este stăreă morală: a (ări. - Cecă: 'cc - trebue: să: 
Yoim “este a revendica; „pentru! “dinsa, liberul: scit 
arbitru. Peuţiu convingere ea; mecesită țel” acesti” lise 

ber arbitru, navem de'cât'a constata:i sosultatele 

sistemului opus” care “domină, * i m a 
Naţionalitatea, demnitatea Și libertăţile. xioasti:d 

mai prestis de: toate! Tubirea. lor” și dorul” d'ă ve- 
dea, înflorind centrele: noastie coitinale, trebue: să 

no. dictese “conduită,” Sie aie CNI a iai 

“ Tnaintă Mă păşi inai departe în detălile ce voia | 
a corecta, din punctul de: vedere! al regimiului mu 
nicipal, datoriun un: oimagiii - câtre pactul : ostrii 

fundamental a cărui aplicare sinceră dorim .pen= 
tru:ca.și-: Comuna; și “Țara. să: prospere: :psĂvomr o 
;conistraeţiune Targ democratică," liberală: Dar: 
„textul ci este Titeră- moartă, ş -u zice “D-hu 
Meitani” în opul” său de Drept Veisiliugal:, ja 
pa&.. NXXIX: at i 

;-Cu „acost; prilegiă de:am:voi să: ne urcăm, la; 

sorginta' sistemului-gnvernamântuliui constituțional; 

așa cum, el astăzi: se: practică în: co măi * * măr: 

parte a, Europei — în “câţ a ajuns” să îici ui “diâpt, 

public “European, — nu no “putem vaporta î în. asul, 
- acesta, :cu; hotărire, - de cât; ; numai: la Anglia, :a-, 

ceastă mumă, puternică, a tot: cc “numim. îsi “zilele! 

noastră :. „Sistem “sincer” “cânstituţional.“ “i “Nimeni: 

ai “conțestă că "Para, marci "Bretanie, dă Jimei. 

continu, încă, din; anul, 1688; specțacolul, mirc, de, 
Q. supunere: strictă, leală: Și. liberă, laelegea” păntân-: 
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tului, la. Constituţiunea admisă, oprind cu modul | 
acesta. noui sg&uduiri, noui resbele „civile; dobân- dind,; din: contra, . 0, nouă forţă din. venirile succe- sive, -dar'paciniee, ale fic-cărui partid la cârmuirea, statului; “dând o mai vie putere, cu.modul acesta, vieţii:politice Și: mișcărei legale, | Di - „Toate: detaliele, toate nuanțele artei de guver- nare; înti'un asemenea sistem sincer constituțional, le putem lesne: găsi în operile crudite și, inalt me- ritoric, , „asupra, instituțiunilor “şi vicisitudinelor constituționale : ale Angliei, lucrate de Blacstone,. Hallam, 'T. Erskine May, Gucist, Fischel” și Fran- 
. DI Da a ara 

d) Germanul: Fischel, de şi stins din -Inmo în etate numat de 32 anj, ne-a:lăsat, cu toate aceste o mare dovadă de tot ce, poate o hotărira a omului, -ajutată de o Btăruință  conti- nuă.. Istoria sa. asupra Constituțiune Angliici esto.0. lucrare” - puternică, produsul unui spirit lucid, sagaco si liberale, şi a. jutat de o crudiţiune profundă, dobândită graţie unei Iabori din cele 'mai dificile — Lordul: Brougham ne a dat „The Bri- tish. Constitution,, (Cercetarea ;constituțiunei cnglese), sub o formă facilă, clară, şi dogmatică. = Ia privinţa lut Hala, Guizot ne zice că nistoria constituțională a Angliei“, lucrată do acest din urmă, oste '0 operă erudită, corectă desăvârşită, care: ne 'arată toate fructele, 'ce a produs în Anglia studiul politie al istoriei” acestei jări, de când există un guvernământ ” liber;. ce lasă libara Bă se misce regulat resorturile. organis- mulul constituțional. (Prefaţa traducțiunii lui  Guizot a. isto-: riei constituționale a Angliei, de' Hutlam, p. XXI) Hal- lam începe de “la epoca regelui Earich VII şi termină la moartea lui George I.— Alături cu: acost istorie putem numi: po Macaulay, a cărui expunere plăcută, sistomatică și facilie, 

  
r
o
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queville. Lordul. Russell și Lordul Brougham nu ne-ati luminat mai puțin. asupra, mecanismului con- stituțional din țările insulare. o Belgia, — care, după credința” noastră, vine i- mediat. după „Anglia, zice D-nul Meitani a pag. XXIII atât această țară, este de înaintată în arta, unci corecte, Icale și libere administraţiuni. con stituționale, — are mândria de a nimăra, o pleiadă, întreagă, de. autori luminaț, cari, sait grăbit, unii “a comenta și explica, constituțiunea, ce S'a, așezat, la 1831, alții ati tratat cestiuni-de pură teorie O 
aduce mare servici! celor ce se 
Oglinda, în care se reficctă regimul constituțional cu maj multă puritate, no fiind de cât numai guvernemâutul “Regatului U- nit al Scoției, Angliei şi Irlandei, Lordul Macaulay. ne expune pe rând toate detaliile acestei vieţi libere, „oneste, lcale, co. recte şi fericite, eo numim: „viața constituțională a anul. Popor.“ Cercetările lui Macaulay încep de la Tacob II. Tutem deschide cu mare "folos, pe lângă. toate aceste, mai malte monografii din - ale luţ Iohan Russel, caro 'a tratat li-: bertatea .presci, libertatea învăţământului, dreptul sacru de pro- prietate și altele, a tai Domnul Gladstone. asemenea publică în 1880 o coleeţiuno, - do mai multe studii separate, între caro sc relevă purtarea, constituţională a Reginei Victoria, sub titlul : Vie du Prince' Epoux. Albert Gigot dete Ia, Paris, în zilele din urmă; o tra- dueținne fericită după acest uvragiii (Paris Librairio Germains Daillitre & C-io' 108 pi St. Germain) —Dreptul public .ncerlan- des aro un comentator distins, pe D. 'Thorbecke, fii''al 6pe-: rilor Bale, publicist: plin do talent » bărbat do mare valoare, neobosit la travalii care singur! Va ridicat la înalta posiţiune! . ge ocupă în ţara sa. i 

aplică studiclor constituționale, 

lea *
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constituţională, b-- “Mai ales * “pentru noi Românii, 
Belgia imază Heapărat să fic continuă un' model 
de privit, în toate piocedimenţele vealisările Sail 
speranțele ' noaste. “Țara, mărginită . că și noi, a 
sciut, :cu toate: acestea, să se înalțe: falnic: în arte, 
sciințe, înduistrie-” Şi. comerț; Imeonjurătă din: mai 
toate părțile - de state mari ; și “forte; îțocmai “ca 
și noi Românii,“ Belăia,: ae UT să Şi atragă, cu 
toate aceste, stima, simpatia și Chiba respectul i ve-, 
cinilor, : „graţie unui “travaliii liniștit; continuă „o- 
tărât “în întorvăl! dei pâăle! ștaxe deecnii2,-* 
„Revenind la, subiectul. nostru. VO. „afirma, că, 

fâgimul! adininistizițiuei „comunale Lespunde.: :.SC0- 
pului su. numai dacă. Ya concilia -drepturile şi da- 
toriele--sale::înta?o. măsură: due aptă," fără” a 16 isa 
crifică: pe: unele celorlalte“: * această” faniilie” Sc- 
condară, care “foruitază i e uită Staţ, în “Statul, cel 
mare chic” să sc respecte. Proprictăţilg « sale sunt 
tot. „aşa de „Sacre ca ale: cetăţeanului” isolat și cată; 
să se: bucure de: produdtele. cei". daă' aceste: Ea 
este obligati, la rîndu-i a se supune: Iegelor: ge 
sitrale, ă “pârticijja: Ji ajcinelg * piibliee,. ă şatiş: 
face neyoilg. morale. și “itâlectitale, ale Joeuitorilor, 

  

         

“
i
 

  

ete i pi nr ni m e ati - E 
;- 1) 'Thonissin,! Defoozi .Destriveaus, Varideiipeerebodm,; 

rielemans, "Brouehtre,: Qârard. și “Bivort sunt principali co- mentatari;a constituţiunci. iBelgice,”. ge . 2) La: 1830, Belgia:sb: separă: de : Olanda. într” un mo vio-: 
lant. şi-se constitui în-stăt iadepenădent. sub rege Leopold | L 
de Saza Coburg. - a 
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Sci, a: conciliă, în firie interesele sale” „articulată 
cur acelea. ale: societăţei. i si 

“ Daci. resultă, îmixiuneă: politicei: „generale; în po= 
litica locală. Interesele: comune par 'a se -contopi 
urmând totuși ași păstra, integritatea lor indivi- 

“ duală. In: accaștă - măsură, lea! âplicată,. ordonă - 
constituțiunea noastră prin: art, 107 descentralisa- 
rea administrațiunei nai! complectă ; și independenița 
comunală. 
De câte-vii însă: domnia forței domină, ea ne- 

găsind în sine însuși. elementele: ce -ar putea.să'6 
"facă să: viețuiască și: mai ' departe, : "Voeşte “a tări 
pe „Deus.ex. machina: prin violarea .:  droptiilor: 
și iutereselor: -comuiale;; Accastă: conduită a ef plo- 
duce mare. amalgam și greutăți în resolvirea atăi 
cerilor locale. Cal. măi amare: ca Și cel mai mic e- 
veninient . politie, astfel produs; de- 0 : pâtrivă fac 
a: stagna; la: a6i,: totul; -la/ acele date: infitonța, E 

"din: nenorocito; se: resinite. pînă în cele: mai: 'inică . 
comune. în: detrimentul. intereselor obștii: 
-“ Domnia for ţi „este - tot-Va-uma o: domnie; “trecă: 
toare, omenirea, ca: şi libertatea, nu poate: să piardă, 
pe un. câmp 'de mitac; titlurile lor, căcă consciiița 
publică veghează. “Ideile mântuitoare pe -câre le 
servim sc .vor impune "vecinie ! „do Since. tuturor Și 
victoria vă fi a nodstră, rit 

"- Blamul' adus” altă. dată poporuliil Român: de că 
tre” ccă “ce pretind: ă, vedea sărăcia sa' morală: Şi 
lipsa sade virtuţi civice ()) este timpul a Arovan .
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dicat.. Pirghia care: ne va adjuta:; intru . aceasta 
este desvoltarea, culturei. și în masa. poporului. 
Restul ?] va repara, sentimentul demnităţei de Ro- 
mân, care, cl însuși este garanția ce ne o dă prac- 
tica și modul cu care ne-am tras noi, în curs:de. 
secole, din dicultăți, cari:pe alte popoare. 'lo ati 
stins. : Aceasta .dovedesce și mai mult dacă în Ro- 
mânia. a, fost vre-o dată lipsă de. inimi, de inteli- 
genţi și de calități civice. ae 
“În această. practică, înconjurând: 'Tronul cu iu- 

birea, și respectul nostru, întârindu-ne. pe : calea, 
constituţională, în patriotismul. nostru, .prin con-. 
cordic și înfrățire vom” face să renască, în: toate “inimile .- credinţa în viitorul cel: mare și fericit. al României |... ;; i 
--În sînul comunei nasc -ccle dintâi simtiminte, 
cari leagă pe oameni: do pământul natal. Ei gă- 
sosc în. comună suvenirilo copilărici lor, emoţiunile 
faimilici, cugetările viitorului, raporturile. do afec: țiune și de. vecinătate, interese comunale, ::novoi împărțite, o arenă unde Se exercită facultăţile lor, unde :se desfășoară. disposiţiunile lor.:și cci “mai mulţi din. membrii ce o "compun nu cs: nici o dată din. sînul. ei ori. cât: de mică:ar fi Caii ;. Puterea muncipală : ocupă, în ; instituțiunile pu- blice, un loc nețărmurit. . Jurisconsultul Henrion de Pensey, . vorbind. despre. comună : se. exprimă ast-fel: „Mai jos de. puterea legiuitoare, executivă Și judecătorească, oxistă o. a: patra putere, care 

4 

a. 

 



> 
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fiind: de:odată publică și privată uneşte! aatorita: 
“tea magistratului” cu 'aceea a “părintelui 'de fami- 

„lic, accasta este puterea municipală.: De și infe- 
„tioare celor-alte trei, această putere este cu toate 
paceste ceea mai veche. Trebuinţa că s'a simţit mai 
„întâiii. Nu. este sat care s'a format, să nu fi re- 
„cunoscut . necesitatea, unei prime administrațiuni 
minterioare. Pb această bază asi ridicat edificiul: 
„Social legislativ al naţiunelor,t ai 

_ Puterea, municipală, âccastă. sublimă, această 
primă şi perpetuă situaţiune, această a, patra, pu- 
tere în stat, cum d numesco! Pensey,: trebuesce 
salvgardată. în sacrele și. legalele ci libertăţi to- 
munale, dacă” nu voim a aduce atingere contra e- 
dificiului social legislativ al națiunelor] i 

Ori-cine crede în viitorul patrici noastre trebue 
să lupte pentru- menţinerea, și progresul instituțiu- 
nilor noastre municipale, :cari lasă practica 'liber- tăţilor în mâna cetăţenilor” pentru ca''să le pri- 
ceapă și să ajungă a se folosi de dînsele ; aceasta, 
este o desvoltare a virtuților sociale, i. 

Administraţiunea. municipală contribue: puternice 
la desveltarea spiritului public, accea virtute atât 
de rară, atât de dorită, atât de. fecundă, Câţi oa: 
meni nu se pot ridica pină la simţimântul patriei, 
nobile sorginte a devotamentelor şi sacrificielor in- 
dividuale. "Cugetările lor dacă 'nu 'se întind mai 
departe pot însă imbrăţiza sfera comunci, comuna, 
îi face;să înțeleagă idea interesului public și îi 
depărtează de un dagoism nemernic,
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- Membrii ci. dobândesc, în sînul: comunei, iesplata, 
zelului lor, 'atrag asupra: numelui 'lor recunoscinţa 
publică, profită de serviciile: făcute: de prevedece- 
sorii lor și leagă. succesorilor lor. suvenirea servi- 
ciilor ce ati făcuţ. Să li se dea „Ocasiunea, de a, 
dobândi. aceste: satisfacțiuni și talentele lor vor fi 

"în serviciul țărci.. Spiritul. public. se. va desvolta 
în: toate părțile ţărei, și încetând a se închide în 
strimtele limite ale unui: sat, va, : primi “generoa- 
sele inspirațiuni ale . patriotismului și. ale intere- 
Sului naţional! SR e 
„; Așa. dar obiectul. cel mai demn al acţiunci le- 
giuitorului este organisarea "comunei, Legea din 
1864 regulează în mod liberal. comuna. Accastă libertate însă are mult a suferi ; ca devine chiar o simplă ficțiune “de câte. ori:avemn a, înregistra gu- verne, vitrigi. Este momentul d'a sc garanta și.maă mult libertăţile „comunale și. aceasta se agită: în cercurile noastre politice sub diferite vederi, .: +? Bibertăţile comunale, așa cum sunt astă-ză sti- pulate de legile: în vigoare; ati mult a suferi din partea. guvernelor. rele. "Aceste. ar “merge: în im- pulsiunea,: lor reacționară pînă-la a, viola, dacă ]i s'ar'lăsa, timpul, însuși pactul nostru fundamental : suprimând „consiliile comunale: pentru cuvântul că ele nu sunt decât 0. superficialitate faţă cu a tot puternicia ministerială, căci consiliul și drepturile sale nu sunt de.cât o ilusie, după ei, de cârmuire comunală, — aceasta pentru formă; iar de fapt crima.  
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0.ată și consumat, de câte -ori: afacerile pubiice ni 
a mișcă de câț prin. resoltul înteresului. personal: 

Legea comunală - din 1864 a,. fost, în parte abro- 
gată la 74; lo .82; la 87 și la 94. fără ca: starea 
comunelor. să fie: înbunătățitie. Sit 

- Mulţi autori, cari ai vorbit și scris în acoastă 
privinţă Sai exprimat âproape totă în acest: sens : 
„Causa, că îmbunătățire “reală nu s'a adus comu- 
nelor prin: legele. comunale. ulterioare. în decursul 
acestor trei-zeci Și patru de ani, este pentru. că 
aceste legă nu ai atins, de cât de „puncte de. in- 
țeres secundar. ca compfabilitatea. municipală, nu- 
merul. consilierilor, "de. „dreptul, de numire ;și revo- 
care: a primarului ; niciuna însă,:nu, s'a. încercat, 
a realisa, desideratul constituţiunci, organisarea au- 
tonomci „comunale. . : SR ii 
„Pe: de 0 ;parte.:un.: regim de descenbralisare 
bine cumpănit. și. inteligent, iar pe: de alta imi- 
tând exemplul .. ce ne, dă: Belgia în formarea: ne- 
contenită: a : cetăţenilor : chemaţi . la:. datorii "de 
administrare, amestecându-i . la: toate - ; actele . de 
interes. colectiv, „comunele și-ar putea, int” un vii- 
tor, mai mult sai mai putin: lung accentua indivi: 
dualitatea lor,-și cetățenii. sar. îndruma, pe calca 
unică a libertăţilor, în Spre: self goternment. Tată | 
aproape Singurul : fapt care.a preparat, superiori- 
tatea, Anglică. - E 

- Da, trebue să recunoascem. ceca ce este consta- 
tat a fi drept: "Tu comună residă puterea popoa- 
relor libere, deci instituțiunile sale trebuosc 2 fi



  

Eu sfiinţenie păzite şi din ce în ce mai mult: să 
încline spre cerințele: sociale: ale secolului în care 
trăim. ÎInstituţiunile comunale sunt pentru libertate, ceea 
ce școalele priniare sunt pentru sciință.. Ele învață 
pe popor a se bucura de libertăţile sale printi”o în- 
trebuințare pacinică şi înțeleptă,: obicinuindu-se a se 
servi deea. i 

 Civilisaţiunea în progres; care neapărat este o 
succesiune “de : comproinis (arbitragiii) intre” ceea 
ce este antic Și ceea ce este modern, Gere o: reajus- 
tare perpotuă'a compromisului intre ceea ce este i- 
deal și: ceeace este praciic în aranjamentele so- 
ciale ; spre acest sfirșit trebue să avem grija d'a nu 
se pierde” din vedere cele “două elemente ale “com- 
promisului. Tată regula convingătoare pentru: res: 
pectul ce -datorăni instituțiunilor: municipale sub 
diviziunea: politicei . modernă și. acelei antice. 
Politica antică, obicetul căreia era o credinţă, se 
stabili + Societatea umană se conistitui. — Ea :se'mo- 
difică : Secictatea traversă o seric de revoluțiuni. — 
Ea dispare: Societatea își'schimbă fața.--In această 
istoric a: legilor din timpii, antici: vedem comuna, 
nu importă diferitele sale denumiri, perpetuându-se. 
Fie-care municipiii, în toţi! timpii, și sub ori-ce 
regim +de superioritate - sar fi pus, Linea foarte 
mult la aafonomiă sa; el numea ast-fel mănun- 
chiul ce coprinde cultul săi, dreptul sâii, guver- 
nul săi, toată independeiţa, să religioasă și politică. 

4  



AN 

55 

  

Pricipiile fondamentale ale libertăţilor comunale, la noi, le Săsim mult înainte de a sc constitui principatele sub cci Vintâiii Domni români, în 6- xistența mai multor republici. co se formase eu deoschbire în părţile muntoase ale țărilor, ca să scape "de invasiunile barbare. Stabilindu-se în urmă re- gimul monashic, prin “reunirea mai multor repu- blică la un loc, acela avu de obiect a face să predomine unitate. Aceasta, însă, Du are de scop distrugerea, comunci, din contră ca rtmâne veci- „mie punctul săi de reasăm, sorginta puterci sale ; iar comuna care recunoasce în această unitaţe puterca 'apărărei drepturilor sale din afară, tro- buc cu atât- mai mult a ține la libertăţile sale, pentru a putea lua toate măsurile necesari” pen- tru desvoltarea avuţioi publice, -încuragiând CO- merţul, industria, și cu deoscbire agricultura, care este cel: mai însemnat isvor de bogăţie “în ţara. 
d-una guverne patrig- . 

noastră, stabilindu-și „tot-d' 
tice - cari știi a respect 
rictatea inspiraţiunilor i 

„da se asigura prosperitatea și fericirea poporu- lui, chiar când iniţiativa, nu Vine prin ele. Vorbind de agricultură, numai, vom semnala patru deosebite casti. Unele cer inițiativă, spre 

a și a nu împedica va- 

a se forina; iar în altele suntem scutiți da 'con- - cretisa fapte notarii. Acest isvor al bogăţici noastre naționale suferă: ae 
19. Din cauza insuficiențcă căilor de comunica- 

Pa 
6 

ndividuale Când ce voria 

>
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ție. Lăsând la o parte liniile ferate, — vedem că 
primul capitol în care cdilii guvernelor rele dai 
jaful, este prestațiunea în bani cu anteprisele ci 
(2) și apoi în ceea în natură. Sunt localităţi unde 
înti”o zecime de ani nu se desăvârșesce o zecime 
de metri de sosea. . - 

- 2 Agriculturei 7 lipsese Băncile -agricole po- 
“pulare, care să înlesncască cultivatorilor mijlocul 
da găsi lani cu împrumutare la timp Şi cu o mică 
dobândă, spre aă putea intrebuinta la exploatarea 
pământului. - | 

3% Fa suteră din cauză că nu s'a luatinitiativa 
Wa se lăţi în: poporul agricol sciinţa muneci pă- 
mentului și îmbunătăţirea rasei vitelor ţăranului. 
4. Lipsese camorile de agricultură, în care'să 
se adune proprietarii spre a desbate asupra me- 
surilor trebnincioase pentru îmbunătăţirea, și în- 
florirea agriculturei. 
In privința comerciului, nu mai examinăm ' dis- 

posițiunile administrative menite a încuragia și a 
desvolta industria sa. - a | 

In privinţa industriei manufacturiere avem ne- 
voce a face să prospere oare-cari articole de prima 
necesitate. | 

Chiar din regimul apelor potabile și din expro-.. 
pierea pentru cauză de utilitate publică, din am- 
bele aceste masă cestiuni în igiena publică și des- 
voltarea orașelor noastre, cdilii rei fac un mijloe 

[II de trafic, de îmbogăţire, de politică personală.  



$ 
Chiar din “punctul de: vedere al 'desvoltărei” în- 

telectuală și morală! a socictăţei, comuna sufere : 
nu este: destul unui popor: a. fi luminat de: sus, 
ceoa ce “i poate 'da o frumoasă și nobilă aparință ; 
trebue ca lumina să se coboare pină la cele mai 
întinse adincimi și să ajungă la fie-care Spirit, ca 
sii se formeze garanţii durabile de ordine Și de 
prosperitate. Cu toate că obligativitatea înveță- 
mîitului primar — complimentul drepturilor: poli- 
tice la, care toți românii sunt chemaţi — e în vi-. 
goare, s'a constatat! insuficiența acestui: învăță- 
mînt în comunele rurale, când _Yoim a-reda, pe 

. sătean “instruit ocupaţiunilor sale obicinuite, cele 
mai importante în această “ţară din “punct de -ve- 
„dere al isvoarelor bogăției sale naţionale și tot-o- 
"dată, vieţcă publice. i 

Romedierea acestui râii stă în iniţiativa, ce: co- 
muna trebue să ia suplinind! inițiativa statului 
dacă, ea lipsește; saii 'subvenind inițiativa privată 
dăcă ea sc produce. - | 

Popoarele cele mai civilisate 'azi, sunt acelea: 
cari pătrunse de foloasele culturei intelectuale, 

„ai căutat prin inițiativa privată, să respândească 
cât mai mult în-masa poporului: cultura, "minţei. 
Așa este poporul englez care fără să aștepte -ni- 
mic de ]a stat 'ca să cheltuească pentru instruc= 
țiunea sa, a ajuns în situațiunea: de a fi socotit 
“ca cel mai civilisat popor astă-zi. 

„Tot ast-fel și noi trebue să lăsăm ceea mai de-
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săverșită libertate oră cui să se afirme pe terenul 
cultural în acest Sens, iar opiniunea „publică sin- 
gura să fio. ceea chemati, ceca ce. oste firesc, a 
da aprobarea sati desaprâbarea Sa... | _7 Cn modul: acesta, Sar începe și la noi. aceca 
mare societate de bine-facere culturală din iniţia- vă privată, Sa 

Citos cu plăcere în Susținerea acestora, articolul 
| documentat al D-lui St. G. Carpen” și aprociera 
sa despre : comunicatul D-lui Ministru al Instruc- țiuneă Publice publicat în Monitorul: Oficial de la 8 

„Octombrie .1898, care în -ori-ce „dircețiune ar fi 
lansat, principiul, fondul comunicatului nu-ce de! - cât în sprijinul idealului nostru, 

Această inițiativă să aibă de. obiect crearea, de școli „Superioare sătești, după, modul cum s'a vorbit , în atâtea rînduri, și potrivit legilor noastre do in- strucțiune, în vigoare,. Mă 
In aceste școli rurale numai, se va putea -com- plini cducațiunea și instrucțiunea poporului ;- prin „ele numai, S'ar putea răspândi și inteligența  afa- „„ cerilor publice la, - cari. cetățenii. . sunt chemaţi a „Participa în. micul lor centru; iar folosul cc ar Iceși din această inteligență a, trebilor publice va - _fi mare pentru interesele generale, căci nică odată, “Simpla practică nu ya, putea “suplini cu succes lo- „cul teorici aplicată De 
De. oare cc, ca ori-co om și ţ&ranul nostru are 

  

"y Convorbiri Didactice ră 438/3s. 
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o natură îndoită : materie și spirit ; - fiinţa sa spi- 
rituală are nâvoe de cultivarea inteligenţei și de 

„Înobilirea, inimci. Educaţiunca și instrucțiunea do 
astăzi, adjutată de acele: școli rurale superioare, 
"Vor răspunde perfect la această trebuință, căci a- 
devărul stă în adagiul : : „Daţimi instrucţiunea pe 
„mână un secol și voii schimba lumea, | i 

In cvul mediu, afară de juriduețiunea, munici- 
pală, orașele comunale se bucuraii de mai multe 
privilegii, care crai în mare parte consecința li- 
bertățcă lor. Afară de aceste privilegii generale, 
„cartele comunale“ reda încetul cu încetul: libertă- 
țile cari variaă după, circumstante. In Europa cen- 
trală și occidentală comunele sc formaă din lupta 
contra. foudalitățaă, luptă încuragiată de regi. Or- 
ganizarea comunală abia, ajunsese la toată puterea 
Sa, și începu a, merge spre decădere din Causa co- 
tericlor ce'și disputaii magistraturile, ! | 

In acel timp și pentru spiritul de atunci, co- 
muna nu cra de cât un stat isolat, cu desăvârșire 
separat de cele-lalte prin fruntariile sale. Pentru 
spiritul de astă-zi ca este un sinonim a srpărci 
galilor, necunoseând nică fruntarii nici ziduri, în 

sensul celor din cvul de mijloc. 
Astăzi sub politica, modernă, “a interesului pu- 

plic, doja vedem societăţile libere acoperind imen- 
sul câmp al activităţi omenești. Astăzi nu se mat: 
lishiază numai pentru lupte religioase sati de clase, 
Din manifestațiunile „multiple, și varii ale activi-
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tăței umane, cu difilcutate. sar găsi una singură, 
care să nu fie representată, .prin socictăţi - liber 
constituite, cecea ce. dorim a, se - înrădecina, și. la, 
noi — și numărul lor. crește necontenit, cucerind 
in fie-care zi .noui câmpuri de activitate, pină la 
acelea chiar cari altă-dată craii considerate. ca 
atiibuţiuni, speciale. ale Statului. In literatură, arte, 
științe, învețămint, comerciă, industrie, trafic, pe- 
treceri, higiena, intreprinderi însemnate, . expedi- 
țiuni, ajutoare răniților, apărare contra agres0- 
rilor și c. 1. pretutindeni vedom din ce în. ce 
mai mult inițiativa, privată luminând și învestin- 
du-se cu forma, socictăților libere. Aceasta este 
tendință, spiritul distinctiv al Sfirșitului celei de . 
a două jumetăţi a secolului al. nouă-spre-zecelea. 

„Acum rămîne să cercetăm cari sunt . consecin- 
țele sistemului atentatorilor contra edificiului so- 
cial, în violarea ce ci practică şi în contra liber- 
tăților comunale sacrificindu-le, —bine înţeles,— nu 
ver unui însemnat interes general „ci pur și 
simplu intereselor lor personale ; şi a ne în- 
treba : ce este un apel la țară? A apela la, 
țară, este oare alt ceva de cit a cere sim- 
țimîntul, părerea, ţărei, asupra cutărei săi cutărei 
cestiuni, asupra mersului afacerilor publice. in .ge- 
neral ? Ei. bine, ce ați qice de cel care sar a-. 
dresa cui-va, spre ai cunoasce pirerea și care ar 
avea în același timp, pretonțiunca săi dictese şi rEspunsul ? Aci ar fi ipoerisia! | 

Ce ați judeca despre omul care, în ura sa contra  
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variațiunilor atmosferice, ar crede că e destul să 
silească și să deranjese în tot-Ma-una acul ba- 
rometrului săii, pironindu-l la: frumosul fix, spre 

-a nu mai cunoasce nici vintul nici ploaia? Acel 
om ar fi nu numai un naiv ci şi un imprudent; 
căci cl, cel d'intâiă ar fi victima a ilusiunci volun: 
tare co și-a creat ; căci fiind în prada acelei ilu- 
Siuni permanente pe când, afară, vijelia ar fi dos- 
lănțuită sdrobind și tirând tot în urnia ci, cl fără 
cea mai mică grijă sati prevedere ar eşi să se 

încreadă duleclor raze ale soarelui! 
Aceasta este situația celor-ce se încred simula- 

crelor și violează libertaţile publice, | 
Spre a arăta orbirea acelora co cred că suve- 

ranitatea națională se poate confisca pentru 'tot-" 
Wa-una voii cita, parabola spirituală a lui „La- 
boulay“, care spre a deseri situațiunea acelor oa- 
meni de stat cc se înered simulâcrelor citează 
exemplul unui om căruia i se anunță că “i arde 
casa și care răspunde liniștit și naiv, că aceasta, 
nu 'sc .poate, fiind că cheia cască sale este în bu- 
zunar la dinsul! 

Să considerăm că situaţiunea ar fi gravă. Ei 

bine, în situațiuni de acestea, în situaţiuni critice, 
când omul politic mu este sigur de adevtratul re- 

medii, de :remediul infailibil, toate doctrinele, toată 

inţelepciunea “i comandă că cel mai prudent lucru 
ce are de făcut este conduita corelură cu a medicului 

scrupulos, — care în îndoială, lasă natura singură
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să lucreze asupra bolnavului,—tot ast-fel și. omul politic. să lase națiunea singură arbitrară destinelor sale ; căci această singură faptă . oste și dreaptă 
și prudență și în ori-ce caz. scutesce remușcările. „"Așa dar constatăm că afară de legitimitatea, și . valoarea, lui intrensecă, sistemul alegerilor libere— 
căci în cel mai frecucnt cas apelul se presupune : în sistemul celcctiv—se impune cu atît mai mult faţă cu împrejurări politice Srâve ; jar ceea-d'in- “tăiii condiţiune și datorie, pentru a regisa, contra, abusurilor, este pentru un ministru, de a nu ține, „Quand mâme, la putere. Această condițiune esen- țială este de a nu vedea în puterea ce deţine de cât mijlocul, iar nu Scopul. | 

Daci decurg nestrămutatele dorinţi ale poporu- „lui român: Wa rupe cu rușinosul trecut în care ig- noranța a domnit și în care viciatul sistem clec- toral n'a putut înlătura frauda, - - Să resumăm : suntem în faţa a două elemente mo- rale dăunătoare atit interesului public cit interesu- lui de partid,—când se doreşee dreaptă și lcală gu- - vernare.— Primul e ignoranța. EL poate fi înlăturat numai prin intervenirea inițiativei private pentru desvoltarea grăbită a culturei în masa poporului. Sccundul zicictul sistem electoral, prin dobândirea u- nor reforme în sistemul nostru electoral (nu fac alu- sie de citla garantarea secretului votului și la frauda, adusă). Dic „dobindire pentru că o reformă de o așa mare importanță n se capătă de cit prin luptă
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și această luptă este tocmai corolarul meritului când 

poporul va lupta, aceasta, luptă, va proba, că, cl me- 
rită reforma, și atunci ca nu i sc vă refusa. 

Punându-ne însă în ipotesă că „cultura maselor 
ar fi destul de desvoltată, nu cred că astă-qi chiar, 

Sar mai îndoi cineva că par fi de preferat sisto- 

mului actual, votul universal. — Dar ce. să res- 

pundem cînd în starea actuală a Iuerurilor ni se 
opune întrebarea : Poporul este oare preparat pen- 

tru această, ilimitată libertate? Fară voce "mi 
vin în gând cuvintele nemuritorului, Heliade : 
„Urise 'Tirania — frica mi e. de Anarhie“. Cu 
toate aceste însă nu m& pot opri a nu des- 

volta câte-va observațiuni cari caracterisă ra- 

portul sistemului eloctoral actual dintre orășan 

și țăran, trăgând consecința votului universal 
ca inevitabilă, ca, absolut necesară; căci iată co 

(licoa, marele istorie Bălcescu la 1848 .în contra 
idecă ca drepturile politice să fiec date cel. mult 

la orășeni “în excluderea 'țerănimei: Sunt u- 

“nit moderați, . cari propun, ca 0 trunsacție, ca 

„să întindă drepturile politice la starea de mijloc, 
„le negustorime numal, adică “se întocmi un stat - 
„hegustoresc, saii oriișenesc, fără a se gîndi că 
nficeasita ar fi u sresucepe epoca [unazi= 

noți?o», căci acum ca și în uceu vreme, starea de 

„mijloc. la noi e streină. NWasnaă intocntinel 
„Statui sromiinese, scuti deaocrutic pu: 

„team absoarbe clasele conraupte de sus
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” 3 popor şi-a fzatincri şi înaputeranică sSteataelee,. | | 
Cu alte cuvinte marele istoric. credea încă de 

„Pe atunci pe țăranul român apt d'a i se acorda egalitatea drepturilor . politice, și întradevăr toți acci, care sunt .în stare să păstreze mai bine „bunurile naţionale, să păstreze limba, neamul și avutul neatins; aceia fără de cari nu ne-am fi. fălit astăgi cu numele de Român, nu se cade oare ca, și că, acei martiri să aibă drepturi politice egale in Stat? 
| Cine cunoasee! în de. aproape pe ţăranul ro- ! mân, va mărturisi împreună cu minc, că 'csto o utopic d'a, protexta că cl nu este în stare să se îndeletnicească în afacerile publice și că dreptul de vot ar fi în mina lui o armă primejdioasă, “ Nimenui, nici unui patriot român nui e permis să stea în calca, desvoltărei politice a țeranului Când desvoltarea sa culturală „va proba matu- ritatea, sa, . a | Iată acum! exemplul ce ne dă Franţa in accastă privință, în ceea ec ne putem asimila: Sa dis „adincauriă, “icea Icon Gambeta. în discursul „Si, cînd a trebuit ca, Franţa să fie refăcută, „Să fie smulsă din &hiarele abusurilor cari o „Sfişiaii și din grămadă de noroi și de sânge, cra „novoe de mâini puternice; cra novoc di Ganieni 

„cari să se repează ca leii împotriva, picdicelor și, 
pexpunându-se să „dispară, să lase posterităţii nu 
„huma amintirea unor silințe sublime, dar niște
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„rezultate pozitive de .cari astă-zi ne bucurăm în 

„linişte. Atunci. cra nevoc do - acea generațiune de 
„Titanib cari ai înteraciat Republica împotriva Eu-. 

„ropcă monarchice, impotriva, regilor aliaţi, îm- 

„potriva unui regim de patru-spro-zece veacuri, îm- 

„potriva. unei apăsări care părea, să . fie xecinică;. 
„Da, atunci cra, nevoe de violență și de pasiune, 
„cari nu admit calculul“. 

„Acești timpi eroici aii trecut ; acum e momentul 

„Să înlocuim forța prin “calcul, pentru că avem. 
„în mână un instrument suveran care „lipsea pă: 
„rinţilor noștrii avem - votul universal“. - 

„Când poporul a ajuns major, când este capabil : 

„să se pronunţe, intrebuințarea, forţei și a violenței 
„este o crimă și un atentat în contra patriei. De : 
„aceea, adresându-mă numai la națiune şi la pu-: 

pterea de convingere, ic: Stăpinul meii este po- 

„porul ; îl -voiii consulta, Și autoritatea lui se va: 

„impune, pentru că este lege ceca-ce se exprimă 

„prin votul universal. (Salve de aplause)“. 

„Votul universal s'a putut înșela cite odată când * 
„Sati făcut cu el numai simple încercări, dar în- - 

„dată ce a putut să funcţionese în libertate, a: 

„fost destul instinctul de conservare, sentimentul 

pdreptăței și al cgalităței pentru ca să device 
„Stăpân și cu o înlesnire nepilduită să sdrobească 
„cele mai dibace intrigi, precum şi tiraniile cele - 

„mai viclene sait cele mai mizerabile“. 
. . . . - . . . . . Li . . .. . . 

  

1) Uriaşi din mitologie
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„In această țară supusă, lung despotizmurilor 
„de toate felurile, de la despotizmul consciinţei - 
„bină la despotizmul administraţiei, trebue să cu-. 
„cerești spiritilo prin autoritatea rațiunii și a, con- „Vingerii, prin vorbe și prin fapte, prin stăruință - „Și prin răbdare. Nici odată nu voii părăsi acestă „teorie. 

- | 

mo ee trebue să-fim nu de opiniunea unui „partid, ci de opiniunea Franţet, . . .“ a oxela- mat Gambeta. Să fim dar de opiniunea României; adaugăm noi; iar nu să ne înfeodăm persoanelor acelor cari din punctul de vedere a posiţiunei lor fac adesea din principiile sfinte o combatere, o - polemică de la, partid la partid, din vederi pur personale! .. - 
Faţă de o asemenea. teorie, se poate produce . ori-co: inițiativă, orice energic individuală, ori-ce îndrăzneală. Poate sunt examinate, discutate în- „tru adevăr cum este legea Sivernelor constituţio- nalc, cari voese spirite libere și omancipate. Ne- greșit că trebue regulă și măsură ca în ori-ce ; dar și un guvern trebue să So conducă după o- piniunca, ce resultă din direcţiunca generală a, Spi- ritelor, 
lată principiile cari trebue să ne guverne! „Să luptăm dar pentru triumful lor, 

* 

Spre a reveni la starea noastră morală la care 
făceam alusic in primele pagini ale acesţul capi: |
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tol, constatăm că suntem, dacă "mic permisa în- 

„trebuinţa termenul : Dolnavi, fiind-că s'a desvoltat 
la noi, neîncetat și exclusiv apetiturile în detri- 

mentul principiilor și a maximelor celor mai sfinte, 

și s'a ridicat o clasă de satisfăcuţi, care trăcște 
din” budget și 'și râde. de durerile poporului. Ei. 

"sunt interesaţi la perpetuarea abuzurilor, căci tră-. 
esc dintr'însele ; și dacă, această categorie de oa- 
meni prosperă, în același timp prin aceasta chiar | 

mizeria, scepticismul, degradarea poporului merg 

crosotnd ” 

Sa înfiinţat. chiar prime, ca să zic -așa, pentru 
fapte pe care morala, universală Ic reprobă, și cra 

mediocrităţilor și a îndoioșilor a sosit. Consciinţele 
șovăitoare sunt cele mai curtisate și cultivate, ca : 

o plantă prețioasă și rară, cu deosebită: solicitu-. 

dine. Mulțumită acestui detestabil sistem, ar : pu- 
tea, cine-va seri recepte infailibilo. 

Oprimarea. consciințcă publice, violențele ce i se 
fac, aii nu: numai. efecte și 'consecinţe imediate: și | 

numai în ceea ce privește presentul, ci din neno- 
rocire: răul merge încă mai departe, cl'șă exercită - 
influenţa sa funestă și în viitor. Adesea ori o în- - 

tăia intimidare, o întăia presiune, scutește de inti- 
“midări ; Și presiuni ulterioare, și energia ce s'a, 

desfăşurat: în “favoarea, abitrariului de astăzi, 

descuragiază și resistența legală. de „mâine. 
Dorini- ca: spiritul public, și la noi, să inceteze 

da, fi așa de june, în cât un. nimie sil poată nu
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numai descuragia și. rătăci pentru mult timp, dar.: 
și nimici cu totul, . . | 

Să nu disperăm însă de viitor, căci e destul să 
știm că toate aceste suferinți, toate aceste rel nu 
sunt decât. fructul unci politice rătăcită din par- 
tea acelora a, căror întreagă artă nu constă decât: 
în substituirea de simulaere realităței -și în neso- 
cotirea, tuturor intereselor noastre - naționale. Po: 
litică . care sub: pretext de a .cdifica :acumulă: 
numai. ruine. Atât pentru națiune cât'și pentru 
guvern nu e mântuire de cât în practica, „sinceră 
a libertăţei, a moralităței și a dreptăţei; -este de- 
stul, ca, „cu toții să: știm. aceasta, pentru'ca, să gă- - 
sim remediul,: destul să: voim al aplica; Acest re-: 
mediii se -poate: resuma, în -aceste cuvinte: Con- | 
stituțiunea, devenită .un „adevăr, o politică - naţio- 
nală și liberă ; o politică 'onestă și de progres. 

Unirea face puterea - Și” unirea tuturor :pentru 
bine, pentru adever,: pentru dreptate, este stânca 
de: care sc vor :sdrobi toate încercările celor. răi, 
fie ci oră cît de temerarii. - - 

Poporul vizând adesea, miseriile și fructele triste 
ce aii produs unele sisteme de falșificare, dorește 
pentru salvarea generală, nu -numai încetarea lor, 
dar face constatări cari cchivaleasă cu : mărturi- 
sirea “că : starea de lucruri este nelegitimă, atunci 
când regimul nu poate trăi de cât. când națiunea 
este pusă, sub interdieţiune, când voinţa ci este o- 
primată, când minciuna este substitaită adevărului ;
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și atunci denunță că lupta se dă între adevăr și min- ă 

ciună, între dreptate. și arbitrariii. Și atunci fi ci. 

-cei adevăraţi, din toate unghiurile (erei, mari . Și : 

mici și de oră-ce confesiune sunt chemaţi a sărobi 

cele mai dibace intrigi precum și tirăniile cele” 

mai viclene -Saii cele mai miscrabile, fie e și cele mai 
oder ne. 

Preferăm insă acestor reparaţiuni fatalmente 
daunătoare ori și cum, ca, pe cât posibil mai cu- 
rând, să sc înlocuiască timpul teoriclor de co- 
mandă esteticelor obligatorii și literaturei de Stat, 
cu 0, democraţie constituţională. câre! trăosce prin 

libertate şi care fecundă varietatea inspirațiunilor - 

individuale; unde guvernământul, în politica locală, 

nare nimic a cdicta, nimic a în pedica ; unde cl 

trebue numai a îndeplini, cum o poate, un rol 

diseret de amator prevăzător, a păstra respectarea 

. talentelor sincere, a. inaltelor pasiuni și a voin- 
ţelor generoase; 

 



  

  

  

  

  

      

  

MLIEMBILITATEA.PROPRETĂŢEI RURALE * 
“PRACTICA ADMINISTRATIVA 

——————— 

Inainte de toate să aducem lu- 
mină -şi . ordine în viața şi po-: 
prictatea ţăranului ; Dumai aşa trăi. 
nicia Statului poate fi la adăpost 
de ori-ce împrejurare. 

Marele act național consfințit prin legea pro- .- 
„mulgată la 15 August 1864, împroprietărirea (6- 
ranului român, adus la îndeplinire. cu atâtea, - sa- 
crificii,. sprijinit și “ocrotit în urmă prin atitea - 
legi posterioare este amenințat. astăzi, la basa sa, - 
de un pericol iminent, | 

Una din cele mai salutare instituțiuni, premer- 
gătoare a civilisațiunci și care desparte epoca ac-
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tuală de ceea a barbarici coste lăsată li noi, fără 
consciinţă, în puterea pestiferei maladii ce o 

„roade: specula inumană și camătă! Pa 
Legiuitorul încă de la început a avut prevederea 

a declara aceste proprietăți rurale - inalienabile 
spre a le garanta, atașarea, lor "de persoana, de 

„familia ţăranului nostru. Această atașare trebue 
“menținută de noi cu sfințenie, sub pedeapsa d'a 
suferi gravele consceinți a atentatului la viaţa, 
la libertatea, la deninitatea, noastră națională. 

* Proprietatea, este -una din basele fundamentale 
ale sociotăţei omenesci, nu numai pentru că. ea 

„Servă la conservațiunea, și la distribuirea, vietci, 
dar încă, pentru căi ca este păzitoarea libertăţei - 
și demnităței omului. o e 
“In antichitate, de. și nu într'o proporţie res- 
tnînsă, total te face să crezi că mai mult pentru 
-0;mă&sură prudentă, proprietatea în general: era 
inalicnabilă: In Sparta era, formal prohibit.: d'a 
vinde cine-va pămîntul s&ii 1). Phidon de Corinthe, 
legislator în al IX-lea, secol, prescria ca numărul 
de familie și a proprietăţilor să - rămie imuabil ; 
— această lege nu visa, egalitatea, proprietăţei, ci 
numai menţinerea proprictăţei în familie 2). 

Sciinţa și experiența, aii: probat, și mai cu seamă: 
avându-se în vedere ignoranţa, și starea socială a ţ&- 

1) Aristote Politique, 11, £, 10; | 
2) Aristitote, Politique, 3, 7.
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- ranului, legiuitorul nostru, cu multă prevedere î 
ordonat un. termen de înalienabilitate ; care la ex- 
pirarea,- lui, pentru acelaş motiv înţelept, fu pre- 
lungit:- In ce privește teoria stăm foarte bine, să 
„Yedem însă unde. ne conduce! practica, . lucrurilor. 

» In? spiritul acestor legi unu. întră. oare și îndato- 
rire a. pentru: autoritățile” chemate Wa aplica legile 
ca să împedice, cu'o măsură egală în . dibăcie, 
contravenivea, ce:se face -cu fineţe la “principiul 
inajienabilităţei : : nelăsând pe :speculator d'a -pro- 
fita, nu de. lacunele legilor referitoare, ci de aceea, 
„ce, pentru prevederea ? casurilor eventuale, prin a- 
„cele legă „s'a, lăsat : posibilitatea înstreinărel pă- 
„menturilov rurale? - : 

Cercetarea faptelor cum se petec pe de o parte; 
îm. practică, în învoiala din sut — la, cârciumă de 
regulă !? — iar pe de alta în . formă sunt 2) 'ovibil 
discordante de. vom înfățișa, practica, lucrurilor cu 

„ „Stipulațiunea, admisă do formă, prin actul con-. 
Stituit.:. 

- „Cercetând . :zIc faptele despre cari v6 vorbesc, 
de la învoială- până -la exccuturea, Ci, nu vom vVe- 

„dea intervenind acte oficiale de cât numai -ca. un 
mijloc, în: mâinele speculatorului, de ași - asigura | 

„ uzarparea prin care. se derogă - cu fineţe : la prin- 

  

De exemplu schimbul. 
2) Abstracţie ficând de ceea: cc se zice şi se aranjează 

metodie prin acte spre a corespunde numai de formă dispo- . 
Zițiunilor legale, căci aceste afirmări din uceași transacțiunea 
făcută, între aceleași persoane și pentru aecleaşi lucru, diferă,



0 
_cipiul inalionabilităei, sc violează legea; si 80 diș- 

eredită interesul inștituțiunci'! ” 

Să analisăm dacă voiți aceste mijloace. îozae, 
ae se pot divide în patru. grupără: . i. . 

UL). Schimbul, fără” ca tradiţia Tuerului . să se 
facă reciproc. 
4) Yenzarea deghizată, simulând înstrcinare ea pă- 
mîntului. rural către: un sătean, pe când i în realitate 

„acesta. este numai - interpusul unui al treilea. 

TI: Revendicarea Şi posesiunea, unor proprietăţi, a 
color rurală cari murind nu: lasă rude. moștenitoiă 

„legali. . 
“II: Arendarea poi un timp toar to. îndelungat, 

mai îndelungat de cât permite legea. | 
- TV, Creanţe personale cu garanția , indirectă a 
bopniotiiţei rurale, - 

E a 

Il a în general, se recurge la schimb ; legiu- 

itorul, ercd, intenţionează prin accasta.a creea. o 

- facilitate pentru săteni, nu însă. un mijloc; d'a se 

derogă la disposiţiunca, inalienabilităţei ;. căci. în 
“majoritatea casurilor schimbul esto. simulat : „În 

realitate contractanţii. nui tradiţioneazii reciproc 

proprietăţile lor ce ai numit: în actul de. „Schimb, 
„ cispeculantul menținîndu- ȘI pe a sa, dacă o are | 

— căci sunt casură când nici nu 0 arc —ia pea. 

țăr anului căci aceasta, visa cl prin toate acele for-. 

malităiţă ! Cu. alte cuvinte numai țăranul face : de 
fapt tradiţia proprictăţei sale numiti în actul de
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"Schimb. Drept răsplată primeşte votuirea datorici 
sale bănesci, ce există de mai înainte între cl și 
usurpatorul proprictăței sale!? Cu acest sistem: 
odată cu violarea : principiului inalienabilităţei se 
creasă și un noii proletar, care la a doua nc- 
cesitate. ce simte, negreșit, foarte repede, se pre- 
sintă ocasiunea favorabili a i-s6 răpi boii de jug, 
vaca, caii cci niunciţi. Daci încolo nui mai ră-: 
min de cît „palmele“ cară și ele se închiriază, 
pe ce trece prin degete cînd c vorba de avans 

"și so formează înscrisuri de datorii, contracte a- 
gricole Sai alte zapise: declarând că a primit 0 
sumă, intreită. 

“ Cum trebue să calificăni această practică ne- 
norocită ? Cine procură cele dintiiii acte pentru 
ca să se poată indeplini transacţia 2 Cine atesţă in- . 
dentitatea contractanților și condițiunea lor 2 Cine 
ia, răspunderea, pe consciinţă Și pe onoare de exis- 
tenţa; întinderea, calitatea imobilelor ce se dai. în 
schimb și mai cu scamă pe a cărui chesășie J ustiția 
confirmă şi împuternicesce contractul? Cine r&s- 
punde și la nevoe trebue să ateste dacă executarea a, 
avut loc intocmai ? In sfirsit cine ia doclarațiunile 
părţilor precisând intențiunea lor? .... 

I). Adesea se recurge la vânzări prin persoană 
interpusă făcându-se cumpărarea imobilului pe nu- 
mele acesteia, — fie că ca. este credincioasă spo- 

_ culatorului, fic' că credinţa acestuia în moravuri
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este mai puternică do cît ccca-ce o are în actele 

oficiale la care recurge —'primele afirmări pe cari 

se sprijină aceste acto adesea merg pină la a nu 
"face distincțiunea ce resultă chiar din permisiunea 
dată prin art. 7 din logoa -rurală: în exluderea 

nu numai a femeilor şi nevolnicilor, ci chiar a lo-. 

cuitorilor de la, sate cari nu se ocupă cu cultura. 

pămîntului, presentindu-i pe aceștia din urmă ca . 

atari de cîte ori interesul. spocnlatorului seie a, 
face să fie servit. | 

n 

x e 

II, Prin înscenăut dibace și cu ajutorul lipsei 

de supraveghere se profită do ignoranța, sai ne- 

avorea, săteanului de o parte; jăr de alta de reara 

apărare a intereselor comunei. ă 
- In ambele aceste casură, dacă "mi permiteți voii 

aduce câte un exemplu practic unde am fost martor 

ocular, nu voii numi se înțelege nici localităţile 
nici persoane : 

Imsoţit de mai mulți cunoscuţi intimplare a ne 

duse la o cxecutare ce se făcea întruna din 

zile la o comună rurală. Luând și noi cunoscință, 

de acte, după cererea ţăranului ce urma să fie 
, executat, în formă nu le putem contesta legali- 

tatea, însă nu ne-am putut opri Wa nu” exclama 

“în cor :.cu 0'cheltuială de un leit și jumătate 

(atât de puţină opunere a, sciut sărmanul să facă) s'a 

ciștigat o întreagă proprietate rurală! 

Intr 'adover pe motive de drepturi de noscenire
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contra fiului adoptiv: (ţsran agricultor) și actual 
proprictar al“ fondului, după o posesiune îndelun- 
gată, socotită dela deschiderea, Succesiuncă,. vin 
rude îndepărtate (meseriași din oraş) să : dispute 

„ dcestuia, „dreptul de proprietate : Se introduce ac- 
iune în revendicare. către Judecătoria de Paco'a 
locului şi reclamantul . câștigă în absenţa piritului, 
în prima instanță 5 hectare pămit rural arabil în 
plus locul din vatra satului şi cheltucli de jude- 
cată. In contra acestei hotăriri asupra căreia nu 
se excrcitase do defendor nici unul din diepturile 
sale legale. sub reserva cărora cra pronunțată, 
purta titlul executor !— Am aflat în urmă că nici. 
din râcolta de pe câmp din „anul: executărei“ și 

nici din casa construită în vatra, satului de acest 
„Sătean „executat“ nui ai mai rămas nimic și cl 
umblă și astăzi pribeag ! — Perduse întrun sin- 
Sur. moment și către un străin de localitate și de 
projesie imobilul moștenit de la tatăl stă adoptiv, 
și după o. posesie de peste 80 ani!! 
„Oare „autoritatea locală, în a cărei ochi se po- 

trecu faptul nu putea de la început să povățuiască, 
pentru apărarea sa pe acest nenorocit ? . 
„Câte alte atrocități credeți. că nu se petrec la 

lată. grație. numai ignoranței săteanului și atitu- 
dinci aproape ostilă pe care o ai autorităţile lo- _ 
cale în contra celui mai slab, 

20. In al doilea cas crima comisă în contra, ina- 
lienabilităţei proprietățcă rurale nu se referă nU-
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mai la un individ cu resfrângere asupra socictăţei, 

ci în contra unei comunităţi întregi cu resfrângere : 

atât asupra socictăței cât și a. Statului de odată: 

Un holtcă “oare-eare, proprietar rural. moare în: 

satul stii fără a lăsa nică un urmaș — este „con: 

_“statat că decedatul, 'um mocan, se. stabili: la pro-: 

prietatea sa și nu avu nici -o legătură “legală de: 

rudenie în. sat— după lege proprietatea sa intră. 

în patrimoniul comuncă, însă această: „proprietate, 

urmă, prin, ce mijloace nu se știe, altă direcțiune ; 

de formă trecu în proprietatea mai multor „ude“, | 

iar de fapt de înaă bine de zece ani "este în „DO. 
sesia, Primarului comunei ! 

Pe lingă să colâ-alte statistici, însă  împrejmuite' 
de garanţia puvlicităței. oficiale, în. primul rînd 
se impune accea despre condițiunea, | păminturilor | 

acelor rurali cari nu lasă rude moștenitori “legali, 

III. Un al treilea mijloe «a se răpi.: proprită-.: 

țile din mâinile țeranilor coste arendarea. Po tor-: 

mene nesfârșite, pe zecimi de ani de-a curmezișul - Ă 

tutulor. îngrădirilor puse fraudei de legile . ocroti." 

toare proprictăței, speculatorii reuşesc -a face zeci 

de contracte: de închirieri :de fonduri “rurale în de-, 

curs de căți- va ani “şi pe- câte. unul - si aceleaşi 

fond, a căror termene variază între '2—5 ani de. 

fie care contract, fixându-se epoca arendărei cc- 

lui Gal donilea contract la epoca. expirărei. celui.
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„Wîntâiă ; apoi epoca, cursului legal al: celui d'al 
treilea contract la epoca, expirărei termenului sti- 
pulat în cel de al doilea și așa mai departe. Ast- 
fel că deposedarea ţăranului proprietar se. efec 
tuiază de fapt, în mod continu Și fără voia sa, de 
oare-ce el este fatalmente tîrit prin datoria, con- 
tractată anterior. în condițiuni nefavorabile, - 

IV. Prevederea speculatorului” merge şi mai de- 
parte : când cel ajunge la maximul arendărilor re- 
„curge la creanţe personale ; aglomerarea și acestor 
creanţe, odios mărite prin camătă,. asupra capului 
debitorului nai altă garanţie de cât însăși” pro- 
prietatea deja globită ; şi cl nu cere, căci e pto- 

> hibit, însă așteaptă şi va beneficia, într'o zi şi do. 
această garanţie indirectă. A a 

Așa, dar, țeranul contractant,. la, un moment dat 
se găsește legat: afară de contractele do închiri- 
cre prin care declară că a primit preţul arendă- 
reci pământului ss pe un timp foarte îndeluneat, 
mai dă o nouă creanță autentică unde se coprinde 
pe lîngă suma, datorită sub. formă dc împrumut și 
mărită neruşinat prin dobânzi exorbitante — se co- 
prinde, zic din nouă, și suma anterior. rEspunsă, 
drept arendă! Această din urmă condițiune este 
cerută expres de creditor. asigurînd pe debitorul 
s6ii că nu va faco us, la cas de executare, și de 
această deelaraţiune !? Combinaţiunile, împrejură- 
rile sociale, precedențul creat in spiritul cărora,
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se petrec faptele ce doserii, contribue a sili po 
bictul țăran contractant a primi și acoastă con- 
diţiune. - 

După efectuarea actului în co privește micul 

rest ce debitorul mai remâne a primi — dacă re- 

mâne — pină la desăvârșirea sumei din creanțu ce. - 

a dat, ast-fel ticluită, omul nostru nu o primește 
nică pe aceasta întreagă fără să'i so scadă partea 

leului : „Aldămașul“. Dacă am insistat asupra, a- 
cestui din urmă termen vulgar este pentru că, la 
ţară, spiritul acestei ceremonii constitue cl insuși 

o universalitate în plămădirea tuturor pasiunelor” 

joasnice și înscenarea tuturor relelor de cate su: 
feră tăranul, sprijinind-o- prin ignoranța sa, cum 

voi dovedi-o în altă parte. Sărăcia, durerea, moar-" 

tea, chiar, sunt lucruri mai puţin contrarii naturci 
de cât îmbogățirea prin prejudiciul ce un om ca- 

uzează semenelui săi. -Cicirone zicea; Hominem 

hominis incommodo suum augure commodum .. .* 

Cu toată opunerea legilor și a moralei Vedem 

că, astă-zi nimic nu popreşte pe niște speculatori. 

cupizi, po niște cămătari ce cu fineţe își rîd de 

disposiţiunile: legale și morale, a convoata pro- 
prictatea săteanului. Accia îi fac mereu eredit 

punându-l numai să subscrie creanţe pentru capete. 
și dobânzi. capitalizate; iau apoi pe temeiul lor hotă- . 

rîră și le lasă în urmă pe aceste să doarmă, pînă în 

momentul expirărei termenului inalienabilităței și-a
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tunci să vină a le! executa, și să. 1e „execute de 
astă-dată deposcdându-l, 

Cu ce vom rămâne atunci din măre caţa operă 
naţională a: îmbunătăţirei soartei țeranului ?. Ce 
fac acci cărora le e încredințată paza, instituțiunei 
şi aplicarea, legilor ei? Unde este supravegherea, 
ajutorul. care trebue să le vie la: timp ș și suficient? 

Dacă nu mult Şi cu puțin sc poate face adesea 
„mare bine; apoi țeranul nici, de acel putin n'a be-: 
neficiat din. causa ignoranței lui și deci de donă ori. 
culpabil este acel ce fiind chemat a pune în apli- 
care legile ocrotitoare proprictăţei rurale în sin-.. 

„ceritate; iar cl din contra le: lasă în suspensie 
încurajând prin negligenţa, sa traficul, exploatarea, 
spoliaţiunca.. ;. 
Am citit undo-va un act. oficial, prin care se zi-: 

cea: că cu bună voinţă chiar. cu. legă rele se poate 
face binele. Această. somaţiune care indică înaltă 
înțelepciune face onoare autorului să Și enorm! 

"contrast cu practica acestora, cari chemaţi a aplica 
legi buno lasă să se facă. răul! 

Legele din 1864 și din 1879 orohibând îustrăi. 
narea, pământurilor rurale, ai avut de scop a: 
cvita pericolul social ce putea surveni din: for- 
marea unui proletariat agricol și din aglomerarea 

  

1) Legele p. _adjutorul 08 se acordă la stabilirea noilor îm proprictăriţi p. cumpărare de vite şi unelte, ! E Legea p. încurajarea industriei. naţioua: e, şi cele a caselor pentru adjutarea ţăranilor. - |
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pământurilor în mâinile a câtor-va persoane ; acest 

scop de ordine publică resultă din întreaga” eco-.. 
nomic a, acestor legă, din desbateoiile cari ai avut 
loe cu ocasiunca votărei legci din 1879 și din 

disposițiunilo speciale ale -acestei” din urmă legi 
care a pus obligațiune “Tribunalelor a judeca, și a 

anula. din oficii înstreinările anterioare şi a- dat . 

drept ordini publice de a cere nulitatea instrei- 

nărilor posterioare. 
Intru cât ne conformăm astăzi acestor “disposi- 

țiuni spre evitarea pericolului social prevăzut și 

combătut prin legele do la 1864 și 79? 

Ce ne zic despre toate acostea - rapoartele. și 

inspocţiunile prin țară ale administratorilor noștri 2 

“Toate conchid îmi pare cu: ţara ce în ferecire, 

treburile “i nerg bine! 2: Poate conchid cu: Bine. 

paec! ? Aceasta e tocmai ca povestea ţiganului 
care aducea vești de la ţară stăpânului seu în 
oraș. — P'acasă este bine? Întreabă stăpânul. —.. 
„Bine pace. Răspunde : țiganul mai întâiă, apoi, 

fără să pară mișcat. de nenorocirile ce ati isbit 

“pe biotul stăpân începu ai inșira de la cea mai 

mică nenorocire, ce stăpânul seii incerca: Grizeiii 

(câinele) a crăpat mâncând hoit din calul vostru de 
călărie. Chiar caii de trăsură și grajd şi casă și. 
tot . din curte au ars. Tatăl vostru muri și chiar 

mumă-vostră. de mare supărare încbuni... De, co: să. 

zici finește țiganul, și omul multe face pini-i so 

înlundă.... încolo'i bino pace!
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Caracterul inalienavilităţei avend și e] ca ori-ce 
măsură și partea sa cea; rea va trebui poate. chiar 
pentru motive salutare și de libertate să fie abo- 
lit; însă la, sosirea acelui moment să nu lăsăm 
proprietatea, rurală înceată în frauduloasele ope- 
rațiuni de astăzi, ciici contrarii am. fi mai prejos 
de cât în alte timpuri, chiar lumina răspândită 
de istoria proprietăței, în decursul veacurilor, la 
ce no va servi? ie | 

Legea celor XII table la Romani, începu prin 
a ridica câmpielor caracterul inalienabilitățoi. per- 
mițend diviziunea lor - mai întiiii. între fraţi cu 
oare-care condițiuni; iar mai tirziii permise chiar 
vinzarea fondului şi a caselor,: dar trebuia că tran- 
sacțiunea să, fie însoţită de formalități de un ca- 
racter religios ; cu alte cuvinte se observi, totuși 
V rigoare. 

Dacă omul nu putea, sati nu puteai alţii ai lua 
pămîntul săi de cât cu mare greutate, cu -atât 
mai mult nu trebue al despoia fără voia sa. Cum! 
am arătat mai sus, țeranul nostru este condamnat 
fatalmente fără apel, căci speculatorul a știut să 
combine practica casului. cu disposiţiunile legale. 

La ccă vechi mijloacele d'a despuia pe proprie- 
tar fără. voia sa crai necunoscute. Expropierea 
de exemplu, chiar pentru - utilitate publică, cra 
necunoscută ; confiscaţiunea nu cra practicată de 
cât în caz de exil și această măsură dispăru în 
timpul democraţiei. Deposedarea și expropierey
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pentru datorii nu se pomencail nici atunci nici în 

timpii antici ai dreptului cetăților. - 
Legea celor. SII table nu menagiai, de sigur, pe 

debitor, cu toate acestea ea. nu permitea ca pro- 

prictatea sa să fie confiscată în profitul crodito- 

vului său. 
Plutarque istoriseşte că la ogara, “după 0 in- 

surecțiune a poporului prea mult apăsat de spe- 
culatorii săi, s'a decretat că toate datoriile sunt 
abolite, și că creditorii pe lîngă pierderea capita- 
iului lor să fie ţinuţi a rambursa și procentele 

deja, plătite.- Ia 
- . 3 

Nu ca, canari pentru spiritul de.libertate 
de pe acele vremuri am invocat istoria dreptului 

antic în proprietate, ci pentru lumină și corectare, în 
modul cum ne-am putea folosi de măsurile sale salu- 
tare și fâcându-ne lceţie, de asemenea, de măsurile 

sale rele ; căci iută, tradusă în fapte la noi, una din - 

aceste m&suri contra libertăţei individuale, una 
din cele mai rele de pe acele timpuri. 

Ca, consecință a constrângerei corporale, în acele 
vremuă sc producea următorul fapt: Debitorul' e 

dat în' mâna; ereditorului săi ; pămîntul săă (ina- 

tacabil de altfel) îl urmează întru cât-va în robia,. 

'sa. Stăpînul care uzează, în profitul săi, de for- 

țele fizice ale debitorului sei se bucură, în acelaș 

timp și de fructele: pămintulul pînă la desrobirea 

acestuia.
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La noi, ca corelativ al acestui fapt am. văzut 
acte „oficiale“. prin cari sc ajunge, prin mijloace 
permise, la aceleași efecte: Cămătarul împrumută pe 

"“ţEran cu 0. sumă oare-care (aci creditorul ia de! 
normă starea: materială a debitorului) cu condiţi- 
unea dai restitui în integral, la o dată fixă, suma 
împrumutată ; iar ca dobândă cl, eroditorul va per 
cepe usufructul proprictățcă sale, pînă când debi- 
torul va rambursa suma împrumutată. . 

Nu vă miraţi că se pot strecura, ast-fel de cla- 
use în contracte autentificate de Primăriile rurale ; 
acoste acte se fac fără nici un control! soriios, 
fără nici o Supraveghere specială! Ele nu ajunge 
să fic contestate de către. sătean mai nică odată, 
nică chiar atunci când. un:'al treilea % va zice că 
sunt ilegale ; și iată de ce: „pentru că săteanul 

fiind” consciincios contractărei ce a: făcut: întrun 
„moment de mare nevoc, nu "și-a dat tocamai bine 
seama, că. e amarnic jefuit, Și de cârteşte vre-o 
dată apoi saă prin puterea administraţiei se face 

respectat, actul, sai unde cămătarul. este mai di- 
baci, prin cuvinte referitoare la, cinste și la dom. 

- nitatea sa, a părinților săi și cele alte, se surprinde 
sentimentul sădit în inima românului : Cinstea, 
Onoare ca, - 
“Print această tactică manevra reușește și el, 

ț&ranul prin calitățile sale sufletești în dauna 
“intereselor sale. și contra, drepturilor salo se exe- 
cută benevol ! Redus însă în sapă de lemnu necc- 
sitatea, “ constrânge din noi! și mai simțitor de
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“ astă-dată. Provisiuni no mai având, muncă zilnică 

ne mai găsind mai cu scama iama stă, stă toata 
„ziua la, ușa „făcătorului s6ă de bine“, care nu 

așteaptă de cât acest 'moment, pentru ca de astă 

dată şi tot în folosul s&ii să robească chiar: per- 
„soana lui! Acest noi plan se pune, în practică 
iarăși în mod isteţ: Cămătarul, pe tonul coripă- 

timiroi, faco pe credula sa victimă să spere ver 
un noii avantagiii! — Pare că “lar da'în detri-" 
“mentul stii! Dar nui dă de astă dată decât poate - 

frimiturile de la Masa, Sa și ca somitate a genc- 

vosităţiilor sale "1 face la, prima ocasie... fiu + A! 

nici legăturile - religioase și umane nu sunt scul- 

tite la. fară de a'servi: ca "mijloc pentru înjosi- 
vea şi sărăcirea bictului sătean credul ! Cine . nu: 

"cunoaște puterea morală a acestei: instituţiuni la 

țară și cum sc „căploatează ca? 
Nici mai mult nici mai pulin de cât pate onul 

“din antichitatea cea mai depărtată şi clientul stă ; 

— iar credula victimă sfirsește a aduce de astă 

“dată persoana sa, puterile sale fisice în serviciul 

“şi pentru folosul exclusiv al cămătarului. 
"“ Tată dar deoparte stăpânul din antichitate care 

uscasă în profitul stii de forțele fisice ale debitv- 
vului și se bucură în acelaşi timp și de fructele 
“pămânțului acestuia pină la ' desrobirea sa; iar 
de altă parte cămătarul modern care după ce a 

vobit mai întâi proprietatea și fructele pină la 

achitarea întegrală a datorici, reduce în selavie sub 

numele de „fin“ chiar pe proprietarul fondului, 
-.
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„Ce dostostabilă stare de lucruri! Ce rușine Don 
tru veacul. în care trăim ! Ucidom un suflet &o- 

NEros, o inimă sentimentală, un frate, pentru a 
încuraja uzurparea ! . Di 

Unde sunt supraveghetorii ? — Unde sunt mora- 
lisatorii poporului ? 

. . . .. . Dă . . . . . . . 

Atunci când răul nu vine din interior, de la 
un frate, ci din. afară, salvgardarea dreptului de 
proprictate, eranilor, "1 implorim. De ce dar să nu 
mustrăm azi pe fratele care din negligenţa lui le 
causează . atâta reă și prin consecință nouă, atât 

„cât nu ne-ar putea face toţi dușmanii uniţi? 
In referire să privim un moment istoria noastră 

națională : In timpii de decădere când bietul ţăran 
desmoştenit, presat: și încătușat din toate părţile, 
vedea, Bine că, încotro da și ori-ce făcea tot în 
spre rii mergea, când pontru cl dreptate nu se 
găsca în țară și patria, nu însemna pentru cl 
decât robia. Pe atunci. insufloțire nu exista, și de 
surprindea țara, în. această . stare a, lucrurilor 
ver-un răsboiii, apoi peirca, cra gata. Căci, vai! 
de ţara și de poporul acela. unde cuvintele de 
justiţie și de patrie nu găsesc resunet în consciința 

| cetățeriilor + Cu totul alt-fol se petreccaii Juerurile 
când organisaţia țerci asigura din ce în ce mai mult 
libertatea, individuală, și dreptul de proprietate, din 
care causă, rominii căpătată Dbravuri mari; — da, când tot românul era proprietar și găsea dreptate
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în tara sa, „atunci, și tot românul era brav ȘI, 
bun soldat. 

In acele timpu tot ce omul are mat scump se 
„confundă cu patria: într'insa, găsește binele s&i, 

securitatea sa, dreptul săi, credinţa sa. Ast-fel 

Se - nasco și prinde rădăcini sentimentul energic, 
virtutea Supremă : patriotismul. 

In aceste condițiuni numai, interesul privat î în- 

“ectează da fi în desacord cu interesul public. 

Platon zicea: „Patria ne nasce, ne hrănesce și. 

ne cresce ;* iar Sophoecle adauga: „Patria ne con- 
servă.“ Aci, în această patrie cât se simte omul 

„de mare și de demn. îndeplinindu- și consciincios 

datoriile sale ! EI sacrifică şi se sacrifică pentru 

“aceasta ; el o iubeşte fio ca elorioasă sati obscură, 

fie ca prosperă sait nenorocită; el o iubesee în 
bine-facerile Sale și nu încetează, d'a o iubi chiar 
în rigorile ci; 

Patriotismul e înăscut în inima, românului : iată 
pentru ce țăranul nostru preferă a muri eroic de : 
cât a lăsa patria sa pradă cucerirei. Iată pen- 
tru ce cei ce supraviețuesc sunt gata a se jerifi la, 
rîndul lor. Dar când r€ul vine din interior, de 
la un frate în rătăcire? Ei suteră rigorile” și a- 
tunică în: puterea aceluiași sentiment. — Fiind 
de astă-dată năpăstuiti de către frații lor, ci to- 
tuși cu răbdare continuă d'a suferi. Și așteaptă 
cu resignațiune ș și cu credință sosirea unul curent 
mai bun pentru a le apăra instituțiunea: dobân- 
dită cu atâtea jeztte, pentru a le apăra avantagiile 
ce patria le procură! 

s
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Această purtare-a lor “și are! “origina, sa, în acele 

mari, sentimente de patriotism. „Fă se exccuţă gr -aţie! 

devotamentului lor pentru patrie,” pentru onoare ! 

Această docilitate însă, nu împiedică pe ccă ce" 

ai studiat cestiunca "de față d'a nu protesta: In 

numele instituțiunci proprictăței, al acelei mari 

înstituțiuni în virtutea, căreia mai cu seamă 

există toate cele alte; în numele acelei: mari 
instituțiuni cărei îi datorăm toată sciința tot comer- 

ciul, toată industria, toată civilisaţia, tot în fine 

co.no facea deosebi de popoarele sălbatice, pro- 

testăm în contra primejdioască practice și în con- 

ta inaplicărei legilor referitoare în adevărata 

lor “interpretare, în. întențiunea ce a urmarit!o 

legiuitorul. - ii o
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APLICAREA LEGEI PENTRU TOCMELI AGRICOLE. 
  

Sumariă : Viaţa socială și politică. Autoritați chemate.—Exe- 
- cutaraa contractului agricol. — Conclusiuni,. 

Viața socială şi politică. 

Scriitorul care discută cestiuni în cari reclamă 
“respectarea drepturilor câștigate de popor, — cu 
atât mai des victimă a inichităților Și a, usur- 
părilor cu cât este mâi ignorant, —or-cât de le- 
"gală, fi ar fi calea urmărită, el este silit adesea, 
în. locul: unei recompense morale pentru apli- 
cmea sa, să adune mănușa: ce i se aruncă; 
polemica poate absorbi cea mai bună parte din 

"energia sa și cum ci nu posed, din nenorocire, 
decât o.putere de travaliă care nu e Suficientă 
ca să execut în mod infailibil sarcina ce'i propui 
să, întreprind *mi am făcut o regulă din care voii
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căuta a nu'mă abate: a evita pe cât posibil mai 
“mult .alegoriile injuste și'a nu atinge suscepti- 

bilitățile. ! Ma 
Nu ne ingrijim tocmai atât, — când trebue să 

spunem adevărul, — d'a cădea în disgrația celor 
cărora le vom proba că comit râul; dar voim să 
păstrăm amiciția celor ce vor dovedi, la apelul 
nostru, că pun mai presus de interesul lor per- 

sonal binele obșiesc și fericirea țerci lor; și tot- 

odată cerem să nu fim râii inţeleşi de accă cari, 
fără a fi motorii reului, “figurează în scenă şi ca. 
consecință sunt citați. 

Nu intenţionăm aci a aprofunda imensa, cestiune 
ce se agită în fața Europei: complicata cestiune 
agrară, cestiunea da ști care formă nouă de po- 
sesiune și de cultură a pămîntului ne reservă vii- 
torul 2 Cine "1 va cultiva și cuml va cultiva? Cu 
atât mai puţin me voii ocupa a face critică chiar 
leszei noastre de toemeli agricole în vigoare; căci 
această lege de are aerul d'a privilegea pe unii 
în dauna cclor-alți și cu toate măsurile sale anti- 
democratice ce'i atribue partisanii dreptului comun, 
în acele transancțiuni, totuşi prin aplicarea de-o- 
potrivă zeloasă și a restului disposiţiunilor sale, 
pe de o parte star putea compensa efectele rele 
ce avem sub ochi; iar pe de alta, sub reserva 
unor mici modificări, ca ar deveni și maf folosi- 

toare și mai practică şi expeditivă pentru agri- * 

cultură in chipul cum, de exemplu. este todul
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comercial pentru comerciii în raport cu: acelaș drept 
comun. Atunci în întregul săi. această lege. a, 
tocmelilor agricole va. continua cu. drept cuvânt a 
face, parte „din numărul legilor: patriotice - create. 

în scopul îmbunătăţirei: soartei. țeranului. -: 
Intwadevăr câte legi și regulamente. coprinzend 

disposițiunile cele. mai .salutare, nu sunt; reduse:la. 
neaplicare și aceasta.nu pentru că mar fi folosi- 
toare, ci din causa viciosităţei. sistemului d'a. se 
executa. Când agentul executor o aplică cu pri- 

cepere și bună credință. și acest. procedeii: este 
riguros și uniform observat, se poată. zice că legea 

a dat roadele sale ; însă când.ea se aplică în.cele 

mai bune ale sale disposiţiuni fără nici. un. seru- 

-pul, în sens cu totul contrarii și controlul.se face 

de. formă, acest. procedeii contribue a discredita 

însu-și legea ceea, mai: bună,. - 

In resumat, iată aplicarea ce se face | po: alocuri 

unde. abusul residă : țăranul este delăsat fără apă- 

rare, prăbușit chiar, adesea; constrâns cor poral saii 

prin alte. mijloace economice; executat fără ca; for= 
mele legale să fie strict păzite și actele legal, la 

timp și echitabil întocmite ;: executat: chiar când 
contractul este ilegal, nul sati anulabil; executat 

chiar când contractul coprinde prohibițiuni și cu 
toate “aceste este și legalisat (1); executat. chiar 
fără contract pentru suplimente usuale (zaharele) 

în natură saă în bani, peste obligaţiunele. luate 

de locuitori și când contractul fic seriș fic..verbal « VOI ș
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pievede contrariul! — Adesea intenționat nu 's9 
face contract agricol” resemându-se fio pe'as, fie 
pe vrun concurs pe sub mână (?), dându-i sc apoi 

„Soluţia ceea, mai practică (!2), în adoptarea uni Sail 

cel alt regim după 'improjurăi. -. . 

„ Diversitatea raporturilor, mai cu. seamă  com- 
plexitatea născută din coincidonța obiceiurilor 

vechi și. din disposiţiunile legale, aii dat loc la o 

confusie, Sprijinită pe ignoranța săteanului, confu- 

sie care la prima vedere nu pare tocmai asupri- 
toare pentru acesta; însă observând minuţios ve- 
dem că aro dreptate țăranul când zice : „Nici ne- 
„socotitele împărțiri din cca mare condică a per- 

„ceptorului (sub- divisiunile pe fonduri) n'are atâ- - ” 

„tea linji «trase pe ca câte sunt la număr corvoa- 

„dele și belele de pe capul nostru, așa că cel mai 
„harnic dintre noi n'are nici odată nimic de luat“. 

Inwadevăr sunt obligați . prin us la atâtea dâni 
reprimate și. de legea divină și de cea positivă! 

Această victimă, condamnaţi a umple -butoacie 
Danaidelor, năucită, din causa procedeurilor,: din: 

causa 'ignoranţei sale și din causa rătăcirci în 
„caro o aruncă perveșii sei mediatori, nu poate usa, 

de drepturile sale sacre, — recunoscute chiar de 
aceleași legi, — în numele cărora ca suferă: mar- 
tirismul.: Cu acest chip ca incape pe mâinile cri- 
minale ale 'speculci ordinare, ale spoliaţiunei. per- 
fide ascunse sub umbra legilor ce se invoacă după 
cum convine celui mai targ: Un uz și ustră se



19 - DE 

stabilește. Industria agricolă din mâinile ţerănzlul 

se ripște.. Și odată cu punga, acei vandali. strivesc 

și sentimentul în populaţiunea noastră rurală. O 

întregă operă destructici și omorîtoare se întrepr inde 

de către acizi și de speculatori, de streini și de 

reacționani cu ajutorul legilor noastre cele: bune ; 

adesea chiar cu ajutorul agenților noștri executivi 

inconseienți, plătiți și întreținuți din spetele bieţilor 

cetățeni ; operând acei cu” toți, direct sati ji divect, în 

contra acestora, în cont a sătenilor, în contra liber-- 

tăței individuale și a muncei, în contra siguranţei 

“si a interesului public. Aceste și alte cause încă 

ai desesperat' încetul cu încotul pe locuitorii 

“multor. sate. Desgustându-i pe "aceștia muncea, 

infructoasă lor, îi ai adus în stare do lazaroniă ; 

“transformând ast-fel multe centre de muncitori , a- 

ericoli pașnici în. focare de nclegiuiri și hoţii, în- 

deletniciri ajunse de notorietate publică ca, princi- 

pala profesiune a acelor sate a căror. locuitori aii 

ajuns la, “disperare. Ixemple avem: -în judeţele 

Vlașca, Buzăă și Ilfov, peste Olt și peste Milcov. 

Poat6 că, dacă 'acci nenorociţi ar. “fi cunoscut mai 

bine să “Și.apere. drepturile lor, pe: căi legale, 

mar fi ajuns în această, deplorabilă stare și socie- 

tatea mar suferi consecințele.  -: 

„Așa dar adevăratele abusuură, abusurile cele stri- 

gătoare nu 'Și găsesc “legitimarea, în legi, ci în-to- 

leranţa, în nepăsarea, ca să nu zicem complicitatea - 

administrațiunci pe: „deoparte ; iar pe de alta de:
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prinderea ţăranului să păstreze o mare reservă 

față chiar de drepturile sale: de cari încă nu are 

consciință, stare morală la, care aii contribuit vea- 
curile sale de sclavie. Acei însărcinați a face cdu- 

cațiunea lui nu fac decât ai mări rătăcirea in care 
el se găsesce ; iar acesta r&mâne privind în haos. 

fără a înţelege modul da se servi de instituțiuni, 
legi, autorităţi, drepturi, judecăţi, penalităță și da, 

se feri de uzurpaţiune, conrupțiune, vicii şi c. 1. . 

- De câte ori cei_însăreinaţi cu educaţiunea şi cu 
conducerea poporului nu fac a domni legalitatea, 

și sub scutul legalităţei_ț&rănimea să "și poată ob- 

ţine și păstra, legitimele, revendicaţiuni și îmbună: 

-tăţirea soartei sale, căutând a o face să se pătrudă, 

de economia, industrici sale „agricole, și siirșind 
prin a face ca, ca să nu mai puată fi privită ca 

acum, numai ca obiect și uneltă de exploatațiune. 
De câte ori ci nu caută a ridica nivelul moral al 
națiurici.— De atâtea ori egoismul, cupiditatea, in- 

- teresul personal și c. ]. rele . domnesc în splen- 
" doarea lor. De atâtea ori confusiunea și zăpăceala, 

în treburile publice domnesc și fără o intervenire 

serioasă, înteleaptă și patriotică, starea socială se 

agravează, poporul protestează în zadar și. atunci 
ca” consecință naturală a, lucrurilor, vine o zi 

când, Statul are de suferit urmările delăsărei sale ; 

iar Națiunea, este nevoită a rcelădi peretele de- 

fectuos construit, în disprețul regulelor architec-
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temelielor ce ea a aruncat po ămentul românesc 

la 1821, 1848, 1859, 1864, 1881. 

pe ” 

In cercetările noastre asupra modului cum s'a 

perpetuat diversele . schimbări. ce a suferit legea 

tocmelelor agricole *mi aduc aminte a fi citit undeva 

cu ocasia discuţiunei în parlament: „Legea rurală 

„a fost un bine pentru proprietatea, MAre, cu re- 

„gulamentul organic această proprictate ar fi astăzi 

"vuinată.... Dar din nenorocire a venit după dinsa 

„legea tocmelelor agricole și aceasta a nimicit 

„împroprietărirea țeranului-reducându-l iarăși prin 

„forţ ta, brutală la starea de neo-clăcaș, proprietar 

„fără posesie, proprietar fără proprietate, proprietar 

"pe hârtie, scluvul puternicului în realitate ; așa era, 

„cel putin, cu legea, veche de tocmeli.... Este o fru- 

„moasă ocasie pentru liberali de a șterge pata YU- 

„Şinoasă chemată legea toemelelor agricole... Ge- 

„heraţiunea de la 1818, 1856, 1865 și-a făcut. da- 

“toria, dar liberalii de astă-zi încă nu "i-ai fâcut?o. 

Aceste acusări craii aduse fraţilor săi de luptă 

de către un. om politic, de valoate, de către un 

adevărat liberal. 

Verificând adevărul după_acte, vedem că jaecle 

din citările ce fac maă jos, — consecința, naturală 

a practicei ce se continuă de'la un timp, — "Și 

găsesc nu numai justificarea dată la rândul ci, dar 

încă și sprijin putermic în următoarele. cuvinte 

profetice ale ]ui Ton C, Brătianu, care se îngrijea
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de pe'atunci de o ast-fel de starea lucrurilor. Re-. 
produc: „Ei nu me îngrijesc, domnilor, qicea Bră- 
„tianu, dacă voii avea concurență, la putere ; Proo- . 

| „Cuparea mea este de a; aduna, de. a crea -cle-. 
„mente. puternice, care să fie capabile a conduce 
„România...“ „...Oainenii cari -craii mai ageri staii 
Dus în capul acelor ide? și ati. luât iniţiativa ac- 
„ţiunci, “Și acei oaincni, „între cari sunt şi că, am 
„jucat un rol mare, poate fără săl merităm, nică 
„prin scința noastră, și nică prin inteligența noastră, 
„cea mare; decât numai pentru că întâmplările 
„ai adus ca noi să devenim expresiunea activi- 
„tăței "naţionale. Ast- fel negreșit, din împrejurără, 
„din întâmplare în întâmplare, am jucat un rol 
„pe care in socictățile regulate nici 6 dată nu * 
„puteam să . avem pretențiunea. a-l juca, fără-a, 
„tămâne ca niște caraghioși“. 

-S'a închis acea epocă. “Acum odată cu impli- 
„nirea, dorințelor națiunei, trebue să facem adere 
„Pate serticii,: şi servicii de acelea care nu cer Manaă 
„0 acțiune „declat“; căci Michelet zice: Nu este 

“eroii acela, care înti'un moment dat face un act 
„de maro curagiii ; eroii este acela care în toată 
„viaţa lui, de dimineaţă pină seara 'și face datoria“. 

„Aceasta este mai grei. Pentru noi, domnilor, cum 
„VEzurăți - lucrul a fost. mai lesne, dar astăzi - a.) 

  

1) Elocuenţa Română I. c. “Brătianu, de Adaineseu, pag. 
219/2202, . Ma | .
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Dar astă-zi... a. “idecaţi. ș și d-vo sta dacă aceste 

mari învățături, aceste îrumoase îndemnuri aă prins 

“loc, astă-zi? Bi zic că da, aă prins, însă nu în 

ocultele cercuă partisane. Cu alte cuvinte, astă-zi 
numai naiviă se mat pot mulțumi cu titluri fatante 
dacă înţelesul este vocinie în contradicție CU prac- . 
tica, Acest raţionament este justificat astă-ză, nu 
numai prin procedeurile expuse zilnic dar, chiar 
prin schismele provocate în partide de către acei 
"ce voesce a practica într” adevăr sincera, aplicare 
a Constitutiunei noastre. 

In parlament la 1880 sa susținuţ pe, teza ur- 
mătoare : Unirea, Priticipatelor, Donn străin, Inde- 
pendenţa, Guvern Constituţional, Rogalitate, a5- 
tă-ză atâtea. fapte îndeplinite, Tuptele între partide 

„mau mat ai cutântul lor a fi; pe același tărîm, 
date, ci, zicea d. Maiorescu, IMt0ă grupamente se 
impun. 

- In aceleași an într'0 altă şedinţă Blaremborg 
în forma, adversar politie al celui d intâiti, susți-. . 
nea pentru. motive ce într” - viaţă întreagă a. bla- 
mat și a combătut, susținea zic, părerea  justifi- 
cată omisă de d. Maiorescu și continuă zicând: 
„Da, e loc lu moul grupări, la o transformare « 
„techilor partide, sa mai . bine zis la epurațiune“. 
„Zrebue săi încelăm de a victeni și cu 

„principiile şi cu ocmmenii și cu darcsuzile. 
„Weemaai ce ucesi preţ putem evita de a 

  

1). Desbaterile parlamentului român, din 1880.
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„cădea în curse și reagisa conta deca- 
„Tenţei morale ce ne ameninţă. 

In parlamentul englez la 1631, în contra rele- 
lor procedeuri de pe atunci în aceea țară, — când 
și orășenii şi țeranii sufereaii, relativ de aceleași 
motive de cari suferă astăzi la noi și țeranii și 
societatea, — Iordul Macaulay zicea: „Câte odată 
„Vuzernul apucă înaintea societățel și o silește să 
„dheargă înainte: Ast- fel împinsă, societatea se mișcă 
„Cu pași repezi, ajunge pe gucer UL îl întrece și în- 
„cepe, la rîndul ei, să ceară ca și' guvernul să se 
„miște mal iute, Dacă gucernul este ințelept cedează 
macestel cereri drepte și naturale,“ . . 
„Progresul făcut de naţiune astăzi nu este nici 

_„decum potrivit cu starea acestui partid — și pe 
„care conductorii lui nu se grăbesc al pune de 
„acord cu starea națiunei“, - 

Cum vedem dar, ati stă răul. Zadarnic se 
încercă, scriitorul, ce se ridică în contra relei apli- 
cări a legilor, cerând curmarea abusurilor cari din 
contra cresc uimitor, Zadarnic se: măgulește el 
cu idea, că va putea aduce cel mai mie folos S$0- 
cictăței, pină când orizontul politic întunecat nu 
se va lumina, nu se va cpura! | | 

Judecând după activitatea ce vedem, căpătăm, 
“din zi în zi, mai multă consolare că rindurile 0a- 
menilor. de. bine se vor strînge și uniți vor pune 
capăt rului, stabilind, era, de încredere reciprocă, 
de Jiverțate, de moralitate, de justiţie! |
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“Tinerii Români de astăzi aii credința, ai ajuns 

la una din acele credinţă ce strămută munţii, cum 
zicea regretatul C. A. Rosetti, și ci vor învinge 
răul, căci s'ati convins că scepticismul și. poesia, 

necredinței craii pentru alte timpuri; ci astăzi 

caută necurmat lipsele și durerele patriei ș și luptă . 

pentru a lor vindecare, 

Fă vEd astă-zi marea diferenţă ce există, între : 
a se înfeoda exclusiv] oamenilor ȘI a, se înteoda 
numai principiilor. Pe! dinșii nui mai tentează fir- . 
mele eclatante dacă practica nu justifică titlul și - - 

deci, de acum înainte, ci nu vor perde din-vedere 
adeverata deosebire şi legăturăzde „făcut î în po- 
litică. 

“Ei, ca și Luther înainte: să, fe trimis. la Roma 
în misiunea, d'a potoli cearta dintre călugării Au- 
gustini ; avend multe ilusii acesta, de Biserica, crâ- 
ștină și aceia de politica, ocultă nu'și inchipuiail. 

cum cra adevărata, și trista, lor soartă. Cucernicia 

și evlavia, lui Luthor periră W'impreună cu ilusiile 

sale când în drumul s&ă pios prin Italia, — um- 

blând pe jos, postind si oprindu-se pretutindeni 
să asculte Ieturghia, — întâlni preoti desfrânați ş Şi 
ignoranță cară "și băteaii joc de cele sfințe şi când 
mai cu seamă se încredință că aceste sacrilegii 
craii încurajate de vanitatea şi de obiceiurile des- 

trăbălate cari se vedeaii la curtea papilor. Pentru 

motive similare a descrescut astă-zi entusiasmul ti- 

ncrilor insteuiţă pentru partidele ale căror condu-
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cători nu se grăbesc a le puiie de acord cu sta- 
„rea națiuni, Aa SI | Nu puţin contribui în hotărârea gigantică, și reu- șită a, lui Luther faptul ineptic a, v&nzărei „Indul- „&enţelor“. (diplome religioase de iertarea păcatelor). Faptul emiterei acestor diplome care constituia un abus enorm. și care ne arată cât de mare cra de- căderea Papilor pe aftunci,— căci iertarea păcatelor se dobândeşte prin căință, iar nu cu bani,—se a- gravă, grație consecinţelor naturale, prin acel că acum se vindeaii şi -Indulgenţe Viitoare; adică nu numai păcatele săvirșite ți sc ierta prin cumpe- rarea unei „Indulgențe presente“, ci chiar păca- tele și crimele ce ai fi avut în gând să comiţi le puteai rescumpăra, înaintea, faptului, prin dare de bani în schimbul „Indulgențelor viitoare“ ce se fa- bricaă la Roma. | Sa „La noi nu Puțin se contribuc în demoralisarea actuală prin călcarea legilor. Imvestivea cu ai. ferite demnități oficiale mai cu "Seamă cu cele resultate din alegerile ingerate şi ale corpurilor amovibile aii ajuns adeverate Indulgenţe;. s'a creat, Chiar Indulgenţe ciitoare pentru ca să producă mai Multe... Diferenţa între îndulecnțele noastre şi cele alo papilor de pe atunci, stă, în aceea că acolo li Se dădea cel puţin un pergament la mână; dâr aci și de pergament sunt scu- tiți prin „naivitatea cu care încă poporul con- - tinuă a se mistifica, când, Suspendându-se d'a-
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supra lui câte. o Indulgenţă, îi se zice, fie-că': 

“ui aparte și confidențial : „„Veoză tu, aceea dem- 

„nitate, . acel rang, .aceca afacere, accea, func- . 

“ „ţiune vacantă o ţin... (s0 apleacă la urechea: în-: 

„terlocutorului)... pentru tine, dacă 'mi dai votul 

„tăi. Pot fi sigur.?.... — Bine, comptează pe mine, 

„după alegerii... a i 

Acest târg rușinos se repetă de o sută de ori pezi; * 

și în tof locul spre a se putea, complini marea, ma-. 

joritate de care reacţiunea, este tot-Vauna avidă;,. 

așa că aceeași Indulgență se vinde la toți câţi 

voesce să o cumpere. La un moment dat fonăul 

târgului mincinos se vede ! M&rul aruncat de Paris. -: 

sc: dă la întâmplare și discordia cu toate desas- 

troasele sale consecinţi veîncepe și mai furtunoasă ! 

Aşa că am ajuns să vedem procedându-se cu 

serioasele afaceri publice, nici mai mult pici mai 

puţin de cât, după modul cum se bate, la o zi 

anumită din an, legendarul joc al halviţei, care 

spînzurată de o aţă în mijlocul copiilor, aceștiu 

aleargă dupa oscilaţiunile obicetului, ast-iel sus-. 

pendat, cu gura căscată spre al prinde!... De 

„câte oră. jocul escită ai gura mânjită și adesea, 

mâna, elcioasă. în părul vecinului ... De, așa or fi 

lucrurile: când halzița, când indulgențele. Toate, 

sunt pentru 'alegeră, toate sunt pentru iertarea 

- păcatelor ver cărui popor iemorant și credul, spre 

a putea fi exploatat. 

Aceste jocuri fiind demascate poporului și reae-



130 

țiunca, văzând cu ochii sei Sfărâmându-se putrigaiul "Sub picioarele sale, nu stă cu mâna în sîn. Ea a înființat o școală, dotestabilă. Școala guvernelor "cari nu -voese a consolida acțiunile lor înta*o Con- duită paralel cu progresul făcut de națiune. Școala care are: de program a schimba; natura lucrurilor „după trebuință. Ceea ce este egal. cu a'și propune să schimbe în sens invers cursul natural al riurilor. Această, școală se numeşte „Ocultai, Cu toată această contra-reformă, și cu tot spri- jinul jesuitie ce Teacțiunea crede că va găsi înti'însa, ca îi va fi totuși fatală, căci îȘI a stabilit prac- „tica: p6 unicul și tot-do-odată inicul percept jesu- itic: „Leges Sunt aliis scriptac, te nulla ligabit,.. dummodo nemo sciat“, Adică să nu respecte le- gele — ocultistul — căci ele nu sunt făcute şi pentru cl, ci numai pentru eci-Valţi oameni. D'acea, Luther în Germania, la 1509, Ulrich și Calvin în- Elveţia la 1520 — 64, Robespierre în | - Franţa la 1799. și Tudor. Vladimirescu în Ro- mânia la.1821, credeaă ca. Și Moise al Evreilor, ca însuși Mântuitorul, cum și "Tinerii Români de astă-Qi. cred, că, ideile cele noi nu: pot fi aplicate de cei îmbătrâniți în prejudicii: și po acest tomei - unil ai cugetat, Alţii aă realisat, și aceștia, vor practica maxima, evangelică: „arborele useat se a- runcă în foc.“ 

el 3 3 

.1) Nu în etate.



ini: 
Autorităţi chemate. 

Ca complinire a, pricipiilor înscrise in pactul 
nostru. fundamental, cu aplicarea legei pentru toc- 

meli agricole sunt însărcinate autoritiițile noa- 
stre comunale. Ele legalizează contractul agricol” 

priveghează transacțiunea 2 — fără părtinire, — 
prepară, după cerere, actele constatătoare de Da 

gubă, avbitrarități și călcarea disposițiunelor con- 

tractului? judecă litigiile și pagubele cercetate, 
în calitate de instanță judeciitorească” execută.? 

Aceste autorități comunale, fiind constituite, la 

rindul lor, din demnitază elcetivi de către și printre 
țăranii locali aleși; iată că, putorea este dată pe 
mâna, lor ; însă val! că nu știii a sc folosi de ca 
în binele obștii. 

Afacerile gospodărici lor publice nu merg. bine 
și nici nu pot Crgo bine de cât cu condițiunea- 

da reuşi să 'și dea ci singură o direcţiune înţe- 

leaptă Şi. luminată pe baza legelor țărcă, Dar cum 
îi vom ajuta în atingerea acestui scop nedeșteptând 
Ja ci curiositatea cunoașterei. drepturilor lor, ce 

sunt chemaţi a exercita, și necontribuind, cât mij- 
  

DL 7, A. art 12 şi urm. 
2) L. P.A art 1al. d,8,4 şi 28.—0. C, 1039, 1066 = Leg. 

Pol —.16 şi 2 10 = = -
 5 = 

.“
Q - PR

 

„art 28. Leg. P.R!7- 44. -L TA 20 şi 24 3). T. A 
4) LT. A. art. 25 Leg. PR.3IgiLIC 
5) L. T. A. art. 36,37, 38 și L.J C .
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loacele ne 'permit, la opera acelor cari activează 

la dispensarea. întunericului din. ochii săteanului: 

teribila, ignoranță, causa apro ape unică a tuturor 
relelor salo actuale 2 

Diferite idei circulă între acci ce se. ocupă de 

aceaştă cestiune ; unii zic : -„Să-le trimetem oameni 
competinți și instruiți“. Această măsură însă întati 
cât capul comunci nu c alesul lor este contra prin- 

E cipiilor, democratice, deci "contra constituțiunei. 
Alții zic : „să înmulțim supravegherea“, și acoastă | 
mesură, iarăși, întru cât supr 'aveghereu Se va ames- 
teea 'în afacerile interioare ale comunei, este 'o 
censură în “contra, autonomici comunale, ceea ce 
poate conduce la arbitariă. AL treilea cas și “cel 
măi bun esto cel ce se practică, adică, clectivitatea, 
insă ce folosește inima, și înfățișare a de Ic dacă 
acesta nu întrunește și condițiunea, putere, — care 
în. “ceasul nostru îsto: “sciința,—ce legea * i conferă ? 
“T această condițiune numai, “alesul Vs satului ca 

şi leul din fâbulă poate merita — căci din nenorocire 
nu poate pară — lovitura”de picior ce i se dă! 
Așa că acest ales al comunci, admiţănd că “este 
chiar un 'adeverat! țăran, bun patriot, — nu ţerau - 
falș din multele lipitoră ale satelor, — acesta, graţie 
nepriceperei sale se pune pe sine în serviciul re- 
acțiunci şi. în „contra consătenilor”sci, în contra 
intereselor și libertăţilor comunale ! e 

Așa dar unicul mijloc care rămâne țfranului
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spre a evita cu eficacitate nenorocirile lui actuale 

este a se lumina: a înveța cum : să-şi conducti 
afacerile lui personale cât și pe cele - “publice * din 

micul lui centru, în: mod demn." Istoria neamului 

nostru nil presintă ast-fel și tot. ast-tel este şi 
astă-(i, 

Demn "1 a credut Națiunea. investindu-l cu Libor. 
tatea, individuală şi eg alitatoa, în, faţa.. legilor, Cu 
alte: cuvinte Națiunea . acordându-i. drepturile :po-. 

litice, publice Și civile ti-a zis: fii alegător și eligibil, 
exercită funcțiuni publice, aibi drept de întrunire, 

aibă libertatea consciinţei,. aibi libertatea presei, 

aibă dreptul puterei maritale și puterei părinteşti, 

ți se recunoaşte dreptul da: contracta, d'a, dobândi, 

"d'a alicna, da moşteni ete. pentru că te cred demn!. - 

Demn "la crequt, Cuza:Vodă când prin sacra sa 
cuvântare "i-a (is :. „Claca și toate cele alte legături 
„silite sunt desființate. ... Uită. qilele cele -negre 
„Și grele prin care ai trecut! Uită toată ura şi! 

„Yrajba şi nu vedea în stăpânii tei de mai înainte 

„de cât niște amici și -buni vecini.“ - 

„Loţi sunt: fii acelecași ţeră ș și România mun, 

„care vă hrăneşte.“ IE 
“ „Popor, îngrijește -de vatra: satului, care. de 

„astă-qi devine comună ncatârnată și locaș statornic 

„al tă şi al urmașilor tei, din cari nimeni nu vă 

„mai poate isgoni. Sileşte-te a le îmbunătăți şi a le 
„întrumuscța. . E . 

„Stator niciţi şroale, ude copii tostri să dobân- 

4 Li
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„dească . cunoscinţele trebuitoare . pentru : a fi buni 
„nplugari și buni cetățeni... . 

- „Bucură-te și pășește la muncă de bună voie și 
»D-deul.: părinţilor noștri să bine-cuvintoze semința, 
„Ce. Vei arunca:pe cea dintâi brasdă liboră a. 
„ogoarelor tale. 
-:: Demn crede, Cel care,—prin' însemnatele eve- 
nimente de la 1866, 1877 și 1881 a creat România 
modernă, asigurându-i: rangul săi printre puterile 
Europene, : întărind - drepturile poporului s&i,—"i 
acordă, la ori-co ocasiune, . Inalta sa protecţiune 
spre îndeplinirea constantă și fidelă a Augustei 
sale :promisiuni făcută în. faţa naţiunei, când fon- 
datorul Dinastici Române călcă. pe pământul. româ- MESE) ID 

Poporul este recunoscător M: [,. Regelui Carol I 
şi Reginei -Elisabeta pentru sprijinul acordat in- 
strucțiunci, artelor : şi „desvoltărei economice la 
țară. EL și. în special țărănimea beneficiază mult 
de, instituţiunele umanitare fondate adesca din 
caseta particulară a Majestăţilor Lor. 

Inaugurarea, numeroaselor creațiuni de biserici, 
şcoli, primării rurale, industrii forestiere, ete. pentru 
cari M. S Regele a donat terenuri ; şi căldura cu care 
ordinele Auguste sunt aduse la, îndeplinire probează 
că Majestatea Sa so interesează mult. Ja : dez- 

    

„_2) Discursul M. $. Regelui publicat în „Patrie - Education 
et Travail“ pag. 1 de d. ]. Kalinderu. :



voltarea a tot te poate contribui lo bunul trai al 

claselor laborioase, care cultivă. pământul. .... 
Ecoul acestor bine-faceri precum. și marile 6x6m- 

ple ai resunct in sufletul sensibil al ţăranului 
român, probe sunt multe, însă în casul nostru aduc 

un singur exemplu referitor ::Școala „Vasile Cosma“ 
de pe domeniul. Coroanci Dobrovăț. Extrag "din dis-. 

cursul de inaugurare "a acelui așezământ :...„ Școala 

„Gelădită de un harmie țăran din această comună, 
„care a voit să urmeze pilda noastră şi care; sub . 
„direcțiunea și cu sprijinul nostru, a ridicat, din bânit 

„agonisiți de dinsul, acest îrunios așezămînt școlar; 

„Acest țerau, demn, de toată stima, se numește Vasile 
„Cosma“... Scumpul nostru concetățean moșneat 
„loja, nu știe nici să scrie; d înţeles însă: cât. - 
„de neapărată omului învățătura“. Această francă 
cuvintare justifică în onoarea, d-lui Ion Kalinderu, 

autorul discursului pomenit, executarea cu fidelitate 

şi patriotism a Augustelor porunci, când autorul u- 

vragiului „Patrie, Education ct. 'Travail“ la. pag. 6 

„dice :-. „„Si ecux qui voudront bientlire ces quel- 

„Ques entretiens, trouvent:. que nous :avons:ete 

„fidele en . agissant,. comme nous Favons fait, â-la 

„Brande ct gâncreuse pensâe du Roi Charles. I.* 
Națiunea sprijină, și va sprijini” cu tărie. și gra- 

titudine acțiunele Majestăţilor- Isor. SID 
“Tu faţa stărci lucrurilor de astăzi, pentru ușurința 

suferințelor poporului, cl nu cere de Ia solicitudi- 
nea Regelui săă alt de câta”i da, la timp, un guvern
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„care cu aceeași ardoare să purifice politica * de 
- abusuri vechi și "adînc înrădăcinate, fâră violenții, 
fără spoliaţiune ; desbătând toate nevoile poporului 
în. libertate, păstrând cu punctualitate toate for- 
mele deliberațiunei, ncîntrerupând un Singur mo-. 
ment progresul industrici și a comerciului, nesus- 

-.pendând un - singur moment autoritatea legilor. 
“Guvern care să știe profita, în interesul . public, - 

în acest şir de ani de liniște și pace, în care România 
- Se bucură sub Augusta domnie a M. $. Regelui Ca- 

rol I; înlosnind' progresul artelor, îmbunătăţirea, le- 
“gilor, sporirea bogăţici publice, scăderea, Sarcinelor, 
avântul cel. mai mare pentru cultura și educafiunea 
națională « poporului Român:! Realisând în sfirşit 
toate acele victorii de pace, în care mai mult decât 
în: izbânzile militare, constă, adevărata fericire u 
statelor și adevărata, glorie a Suveranilor și a băr- 

„baţilor de Stat... ai e 
- Aceste sunt. lucruri de cari, Românul mândru de 
progresele cfectuate ar păși orgolios-spre atinge- 
rea “idealului .săii, și istoria va Spune într'o zi cu 
câtă înțelepciune și fidelitate  aii fost îndeplinite 
Augustele promisiuni făcute în faţa Naţiunei și cât 
de demn a r&spuns Suveranul așteptărilor popo- 
rului sii! aa 
După cum diceam mai sus, unicul mijloc care 

rămâne țăranilor spre a cvita, condiţiunea mizerabilă 
actuală este a învăța cum să ducă în mod demn 
afacerile lor personale precum și pe cele publice
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ale micului lor centru ; care, este timpul da înceta 
să.mai fie un antruin (peşteră) «a ignoranței și i 
mizerici, ci trebue să devie un centru unde să lu- 

coască ca în toată ţara, . razele bunului trai, “ale: 

vicței, ale culturei. i? 
Dreptatea adormită, viţiul de sub felurite măsci 

cari răspândesc: întunericul, ipocrisia și demora- . 

lisarea, mai cu scamă la ţară, trebue să dispară 

pentru a face loc curentului de refacere a lucrurilor, 

pentru ca, și patria noastră să fie din toate punctele 

de vedere. la. înălțimea, unui "Stat modern şi pentru . 

ca mândria noastră națională . pentru progres să 

nu fic jignită când trufia ver unui popor, vecin 

vine a .tăgădui aptitudinele. și. chiar capacitatea 

- de muncă a Românului! | | : 

Da, și din acest noii punct de vedere a lucrurilor 

am av ca un cuvânt de spus, însă “cum respunde 

ideii noastre pasage: dintr'un remarcabil discurs 

pronunţat cu ocasiunca aniversărei. de 25. -ani .de 
domnie a:M. $. Regelui Carol I, în adunarea so- 

cietăţii Progresul-forestier la Mai 1891, pronunțat 

de către președintele sei, d. Kalinderu, reproduceur 

fragmentul - următor: „Să nu uităm domnilor "și 

„scumpi colegi, că un popor care a suferit .în trecut 

„atât de mult are trebuinţă a reface multe luerutiă, 

„pentru .a' fi la înălțimea unui. Stat modern.“ 

„Munca este unul din mijloacele noastre a reforma 

019 ganismul nostru ; să .muncin.-dar mult, să iubim 

„economia și să ne aducem aminte că, pretinzând,
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„şi cu drept cuvânt, a fi un element de civilizare 
„Și de cultură “pentru Orient, — căci situațiunea, 
„noastră este tocmai potrivită d'a fi un interniediator 
„Între Occident și această Valtă parte a Europei — 
„noi nu putem obţine acest rezultat de 'cât graţie 
„unei munci asidue, unei organizațiunt complecte « 
„mijloacelor de producțiune, care ar aduce inevitabil 
„desvoltarea bogăției naționale... 

„Să nu uităm, în sfîrșit, că alături de n0i,' există, 
să alt popor, care: voeşte asemenea a juca el 
pacest rol, şi care a făcut și face dilnic : sforțări 
„considerabile pentu progresul seii “intelectual, In 
„ecea-ce privește deszoltarea etonomică, ca nu este 
„iai puțin importantă la, acest; Popor. Agricultura 
„si industria ai făcut progrese 'neauţite ... Voesc 
„Să vorbesc: de regatul Ungariei,“. 
„Dacă nu avem nimic a invidia, Ungurilor ca 
„Patriotism, dacă - mijloacele prin cari ci vor a, asi- 
„ura dominațiunca lor nu - pot găsi simpatii şi 
„dacă noi, avem; . sul raportul industriei începuturi 
„cari promit, trebue ai imita în ardoarea ce ci ai 
„Dus în serviciul descoltărei economice u Statulut lor, 
„Și Sunt convins că: cu această inlădiere și inteli- 
„Bență co caracteriză rasa noastră, vom reuși: ai 
„egala, și.a'i intrece. : a A 

„Dar, pentru a ajunge la rezultate atât: de fe-, „ricite și de durabile, fiebue 'ca „fie-care să depună 
„contingentul scii de inuncă, Știță d-lor; că nici o : întreprindere importantă nu poate pretinde la
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„Succes, nu poate aduce roade Dune dăcă'ca nu 
„este începută și urmărită cu ardoare, cu perse- 

nY erenţă ș și în toate „condiţiunile' ce devotamentul 
„Şi provedere ca impun.“ 

"Aşa dar. răul înrădăcinat va fi indecabil “dacă 

sc va, urmări în țară ș și la ţară cu ardoare, cu per- 

severanță și în toate condițiunele ce devotamentul, 
„prevedea și patriotismul : impun, pentru înălțarea 
nivelului moral al sciteanului, pentru pr opășirea noa- 

„st ă națională ! 

“In acest scop am întreprins scriereu de faţă aSU- 

pra aplicărei ce se face şi cu .legea” de: tocmeli 

agricole ; dresată, numai grație ignoranței -sătea- 

nului în contra sa și numai” grăție toleranței ad- 

ministrațiuncă contra. 'societăței noastre. "Ceea ce 

nui Star îi! putut întâmpla, : 
Dacă aceea victimă năpăstuită ar fi avut Us 

tul și mijloacele d'a se deda, munca făcându-și, la, 

citirea, istorici naţionale și a; evoluțiunilor sociale 

Ja care puternic a participat; imitând pe ț&rânul 

din Francia, care seara la coltul focului, ca să sc 

odihnească de munca . zilei, citește mărcţele re- 

forme ale Constituantei și strălucitele biruinţe ale 

Jui Napoleon ; imitând pe muncitorul de păment 

din Germania, care în vremea, popasului, - la um- 

“bra vre unui copac, citește faptele marelui Ire- 

deric. Asupra acestei nerocite popularităţi, regre- 

tatul Kogălniceanu în :„Cronicele României V. 1.“ 

zice : „«Pricina este că. astăză fiește-care cetățean
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„are: dreptul și. datoria d'a se ocupa de trebile.sta- 
„tului și fiește-cine dorește a, ști care sunt și cum 
„se păzesc drepturile naționale câștigate...“ 

Dacă guvernul nostru ar imita, în..ce .pri- 
veşte cultura, ţăranului; pe cel din Copenhaga, în- 
ființând. șeoalele. superioare, sătești ; și în ce pri- 
Yește publicitatea pe cel din Bruxelles servind 
țăranilor gratuit un ziar cconomico-politic. zilnic. 
Dacă 'o-dată, eu legile noastre bune ce ave, și 

aplicarea lor ar fi mai corectă, E ă 
: =: In acest Scop, zic, am întreprins aecasta și alte 

lucrări referitoare. la. modul “aplicărei. unor legi, 
„adresându-mă& ori „cui -vocște să asculte despre 
miscriile populaţiunci noastre rurale) despre 
neajunsurile. actuale. a acelora - cari prin torou- 
rea invasiunelor, prin lupte eroice, prin selaviv, 
prin martirism, prin foc și fier și prin revolutiuni 
ai trecut spre a ne conserva limba, și numele de 
Român. Populaţiune care nicrită, 0 soartă mai bună, 
căci accastă populațiune este masa conscientului 
popor lomân, popor. care, conscicnt de demnitatea 
sa nățională s'a avântat în mișcările de la, 1821 și 
1848: preparând regenerăţiunea neamului românesc 
şi proba acestei consciinți este că el a“ profitat de 
învețămentul acelor costisitoare lecțiuni și lucrează 
în conformitate. Tată în câte-va cuvinte resultatul 
N N 

1) V. Executarea eontractului Agricol mai Xeparte.-
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acţiunelor sale, ceca-ce ne autorisă să credem și 

să sustinem aceasta: In privinţă mişcărei de la 

1821, Tuminatul | și patriotul Chesaric, Episcopul 

Buzăului, cu ocasiunea instalărci sale în scaunul 

episcopal, „patr i ant în urma vevoluțiunei lui "Tudor, 

zicea: „An 1821! Tu, cu arătar ca ta, deși aă pricinuit 

" „Românilor amărăciuni, dar tot de odată și doș- 

„teptare; zilele tale ca niște sori_ luminatori ai 

„fost: pentru Români! drept accea, ori-ce sutlet 

„românesc e dator să'ți hărăzească cele mai dulci 

„minnte ale vioțcă sale. Neamul românesc “are 

„sfinta, datorie să'ți ridice un monument spre ve- 

„cinică țincră do minte, pentru că ești întradever 

„anul bunătăței Domnului“. Ca consecinţă natiul- 

vală a lucrurilor Ja 6 Iunie 1871, prin inițiativa 

membrilor societății: „Românismul“ sub președinția 

mult cruditului istoric d. Hâjdeii, se inaugură mu- 

rea, serbare națională de 50 de ani în câmpia de 

la Cotroceni, care rechiamă - în memoria noastră 

tubăra regonerațiunol de la 1821 ; în acea zi me- 

morabilă, d. Gr. G. ociloscu tinu un discurs 

mult, elocuent şi pliu de patriotism, publicat în 

„Columna luă Praian* No. de la“16 lunie 1871. , 

Pe de altă parte spiritul naţional şi patrioti 

deșteptat prin revoluţiunea . de la 1821, produse 

restabilirea unui gevern naţional ce se formă după, 

1831, luând de misiune continuarea programei revo- 

luțiunci de la 1821; ; adică realisarea dorințelor și



trebuințelor: poporului înăltând la 1848 românismul, 
democratisând . statul prin. egalitatea drepturilor, 
și a pământului, demoeratisând capitalul chiar prin 
instituțiunile de credit organisate de. stat. Ca 
consecință naturală a lucrurilor și-n această de pe urmă, mișcare naţională, în anul curgător. (1898) implinindu-se 50 ani de la acea, dată memorabilă și regeneratoare a națiunci române, după lăuda- bila propunere, făcută din Vreme, de către ziarul Drapelul, se. rechemă memoria, anului 1848 invi- tând a se hotări. mare serbare națională pe câm- pia, Libertătei, ceca-ce și avu loc la timp. Ori-cunm S'aă petrecut lucrurile, din . cauza animosităţilor politice de pe atunci, aceasta nu Suntem competinţă a, - „. judeca aci, istoria: ta spune cuvântul ci și culpabilii vor fi inficrați. Națiunea jisă ştie, că s'a celebrat a- cea mare sărbătoare, în glorie-și ca manifest al con- sciințel sale, :ca a avut r&sunet și însemnătate. mare 

în inima ROmânului și el face urări sfinte ca În- treaga, sa :patric 'să “sărbătorească. în frăţie cente- narele la 1921 și 19482 atât de Pompos, cu atâta, 

1) Articolul lui N. Bălcescu: Mersul Revolujiunei în Istoria Românilor, publicat in România Viitoare“ pag.9-11, Paris, 1850. 2) Să nu'se mire nimeni do aceasta urare, - "ce facem plin "do credinţă şi 'convincţiune ; căci iată cum .motiva D-l Mei- fani la 1880, ca ocasiunea' urărci sale la aniversarea  indepen- dența României de 50 ani la 10 Mai 1927; comparaţie "făcând între scrisele lui Troloppe despre instituțiunile Belgiei și ani- veisarea Independenţei sale da :0 ani ce se jubila la 1880. Dacă J-rs Troloppe ar fi putut revedea Belzia de astă-zi
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unire şi cu atât cntusiasm cumi'nu sa iubilat 

poate nică: odată în statele balcanice ! . 

Executarea contractului 

Industria agricolă, fruct al activităţei omenești, 

în. crearea, obiectelor și utilităţilor “inerente exis- 

tenţei sale este. supusă, cu drept cuvânt, meador- 

mitcă privegheri a legilor, cară îi impun unele 

„el de sigur s'ar fi liniştit asupra prefecţiuni instituțiunilor 

„acestei ţări și complectei armonii, ce există între nivelul înto- 

„ligenți poporului belgian .şi întoemirile constituţionale ce cl 

„și a aşezat la 1831. . 7 

„Tată acun şi îndoielele ce Conţinea cartea „Belgicum “and 

w estern germany de M-rs Troilope, author of Domiostic 

manners ofthe Americans“ scrisă la'1833 adică numai cinci 

ani în urma datei când Belgia se constitui în stat indepen- 

dent sub regele Leopold 1 de Saxa-Coburg : „Sans entrer dans 

„une discussion au sujet des nouvelles institutions que la Bel- 

»gique vest donntes par sa constitution recente, sans recher- 

„che si el'es sont cui ou non politiquement ' plus sages que 

„ce! es, quelle a: repousces, je crois que je ne n'expose a 

„aucune 'contradiction en disant que Pesprilt et Vintelligence 

„de la population ne sont ă aucun degre en harmonie 

„“LUCC, CES institutions . n... 

Cu toate aceste, patru: -deci şi cinci ani în urmă mândra și 

fericita Belgio serhătorea aniversarea Independenţei sale de 

cinci-deci do ani!
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restricțiună de interes general. Impărțirea, produ- 
selor însă şi tot felul. de obligaţiuni secundare ce 
contractanţii agricoli Şi pot lua sunt supuse, —. 
după cum și legea lasă latitudine, — unor schim- 
hără ce rees din deoscbitele legături ce se stabi- 
lesc între proprictar şi cultivator. 

Fie în cazul când proprietarul cultivă singur 
pământul pentru el; fie în casul când acesta își 
face tovarăși cultivatori cu care își împarte pro- 
dusul brut (mâtayage) ; fie când cl dă tondul 
unui arendaș'pe sumă fixă și pe timp hotărât, le-. 
giuitorul Stabilind raporturile “dintre aceşti mari 
şi mici agricultori cu' muncitorii agricoli (braţele 
fără cară că, nu pot exploata intreprinderea), chiar 
determinând și anume zile din. săptămână când 
munca poate deveni! obligatorie în folosul unci saii 
celci-alte dinTpărţile contractante, aceasta fiind o 
restricliune de interes. general este tocmai probă 
că legiuitorul n'a, voit și nici nu răpește munei- 
toralui agricol: dreptul da contracta în mod in- dependent. .. aa 

Aceste adevăruri neputâna fi tăgăduite, constatăm 
că toate abusurile astă-qi în practică, în disprețul 
legilor. și în dauna poporului ienorant, nu sunt 
spinzurate de cât de firul de pr al: sabici lui -Damoeles și că coi ce practică abusurile: desfid 
„firul“ credendu-l persistent. Nu mulţi pot fi stăpâni 
pe sine. d'a se lipsi de: fericirile lui Denys. 
„Noi însă de acum și până în momentul când



„denysii: pot reveni la sentimente mai ' uniane și: 

„firul“ persistă, de ce nu: am încerca pe calca. 

sciinţei să. desbatem, fără violență, nevoiele popu- 

laţici noastre agricole în libertate, întrebându-ne : 

. Pentru. co nu se garantează locuitorii; :prin o. 

aplicare dreaptă, în contra călcărcă legci tocmelelor 

agricole 2 Pentru .ce contractul: agricol nu estele- 

galmente verificat înainte La se autentifica, în toate 

disposiţiunile sale și în toate acele 'raporturi cari 

isvorăse ' naturalmente din obiectul contractăreă, 

nepermiţând chiar menire cară daii loc la'0 mul- 

ţime de abusuri Ja încheierea socotelelor ?- Pentru 

ce revisuirea -anuală ordonată de lege, printi”'un 

delegat special nu răușește a remedia răul ? 

Deslegarea, acestor întrebări stă chiar în spiritul 

acestei capitol. Independenţa săteanului în con- 

tractiuile sale agricole, 'graţie vechilor “moravuri 

vele, a abuzurilor și a cornpțiunci se reduce cel.mult, 

la iiobagic modernă. . i De 

“"Peranul nu vede în contractul agricol : ecea-ce 

ivcbue. să vaă: un mijloc lega] “d'a “echilibra și 

garanta drepturile sale aaricole ;-el vede în acest, 

act: 0 hârtie pe care trăgând, pe o cruce de cerneală 

cu degetul, primeşte, când cuțitul nevoci este ajuns 

la, os, în mijlocul ierncă un mic: acompt, pentru o 

muncă robitoare în viitor! ERE 

D'aceca ignoranţa sa, pe . de-oparte, iar pe de 

altă circumstanţele "1. împiedică da. stabili prin 

contractul agricol altceva de cît generalități și numai
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obligaţiuni pentru sine în excluderea, dreptului ce 
el are d'a stabili prin același act și disposiţiuni 
cari “l-ar fori să: cadă în neagra. sa meserie de 
ASP a 

« Dreptul de. pășunat (izlasul), mare cestiune eco- 
nomică pentru: ţara. noastră din punctul de-vedere. 
al creșterei vitelor ; prin modul cum se exploatează. 
ca a făcut ca de-odată cu descreșterea numărului 
animalelor erbivore, această cestiune să devio. și 
o uneltă de speculă din: cele mai dăunătoare. și 
ț&ranului și țărei. | AR i 

In contractul agricol nu se garantează, saii cel 
puțin nu se pomeneşte despre : această păine din 
toate zilele a vitelor de muncă ; în el nu sc ia 
mesuri corespunzătoare cu practica limitându-se 
porțiunea, de teren dat în această, întrebuințare 
precum și maximul numărului vitelor cari urmează 
să. pască -pe-el; prin contract nu..se alege ca- 
litatea, fineţei, nu se stabilește pretul pe hectar. 
Sunt sate care plătesc :sume colosale pentru icr- 
bărit fără ca vitele lor să poată roade nimic din 
pleşuvul câmp ce li se dostină pentru. acest. us. 

La, încheierea socotelelor, ocasiunca a fâcut să 
constatăm după registrele de comptabilitate a, unui 
mare agricultor, care a binc-voit “să ni le puc la 
disposiție pentru o oră, că pentru un teren de 16 
Hectare impropriă de pășunat, în toată întinderea 
sa, încasase întrun singuran de la. locuitorii. lo- 
cală. și din. împrejurimi 11.900 lei, adică 700 lei
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anual - pentru fie-care hoctar de . pășune!!! Din 
causa acestei calamități care: mai mult. sait - mai 
puțin este “încă răspândită, nu- numai vitele - de 
muncă. Sai rărit, dar adosca în câte un sat nu 
găsești nici lapte atât, cât să dai unui bolnav! 
“Chiar plugarii de multe -ori "şi vînd boii de la jug 
îndată ce se isprăvește munca câmpului pentru a | 
“nule duce în izlașul „comun, unde neavând! ce 
paşte slăbese, perzând din preţul lor; iar el este 
tinut, să plătească pentru o zi chiar, ca şi pentru 

tot, anul 19—-15 lei de cap de vită! Așa dar să. 
nu: mire pe cititor arenda de -:700 ler anual de fie- . 

care hectar; dacă ar fi fost în localitate, vite mai. 

multe, inai mult. sar fi plătit. | 

In contract nu se îngrijește 'de calitatea semin- 
telor ce se.pun în arăturile uneia cât și celci- 

Palte din piirțile contractante ; ceca-ce are mare 
însemnătate în unele casură. 

Prin acel act nu se ia măsuri a se exclude practica 
abusivă întrebuințată în modul mesurătoarei terenu- 

vilor date în agriculare și a măsurărcă celor lucrate: 

porţiunea ce ia fio-care cultivator pe scama sa, nu- 

mai este. aceeași când se mesoară arăturele și sămă- 
năturele tăente.. Același lucru se. petrece cu rodue- 

- tele și în general măsurătoarea cantitativă, se, face 

„contra disposiţiunelor legei și regulamentului siste- 
mului metric; iar ţtranul nu invoacă „nică această 
lege nici art. 38 din legea pentru toemeli agricole. 

Prin contract țeranul nu caută a se garanta în 

10
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oxeludorea abusuiui gloabelor ilegale; glăabe caii 
să nu poată avea lo6.de cât în puterea unui act 
cstimtătiv lesalniente constituit; precum și executarea 

să, făiră:'0 hotărire Îudeciitorească executorie ș 

ini poată îi optisă. a ” 

Ispașa, cum se dice i in termeni vulgari, estimaţia 

pagubelor ev entuale se face după găsirea cu cale 

a isprăvniccilor, aceștia estimează, judecă, con- 

damnă și achită.:..... "Păranul în loc: Va se: mai 

apuca. să reclame: 'și face” cruce că a: scăpat de 

belea. Comuna, pentru oborul săi, încasează colosala 

samă de'50 bani și isprăvnicelul după cum e de 
“dibacă ; sunt foarte dese casurile când omul “vinde” 
calul ca să scape boul sati ciobanul vinde - 10 vi 

ca să scape lapul! - 

» Dar să presintă şi alt-fel casul: am vădut un 

act estimativ oficial care opinia la o despăgubire 
de 400 Iei în numerar și” două: chile de: porumb 
vechi ; după plângerea, Dietei victime şi 0 inter- 

venire serioasă, păgubașul (1) sa mulțumit en munca 

a două pogoane de arătură, ccea-ce face 1 leit 
"Prin contractul -agricol nu xe ia măsură ca con- 

secinţă a legelor în vigoare să: se preserve țăranul 

contra. abuzurilor, că afară din stipulaţiunile din 
contract nu pot avea loc, sub nică un motiv, nici 

un fel de dări suplimentare fie în natură: ca producte, 
alimente sai munci (havacturi, clacă ete;), fie în 

“Vani. Căcă benorocitul uz, de care săteanul pare 

că nu se va mai despărți nică odată, îl face a se
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supune la ori-ce: imposite extra; iar aceste sunt așa 
«de multe în practică în cât nui ne îicercăni să le înși- . 

văun aci dar dăm. pentru ca opinia publică să judece, 

“câte-va exemple +. 1) Drept de pescuit chiar când 
balta proprie de pescuit nu există în localitate. 2) 

Iept de treerat, chiar când omul vocşte să treere în 

altă parte grânele sale. 3) Drept de pând: irit, chiar 

când pândăvitul îl plăteşte prin cotisaţii - în -mod 

particular. £) Drept de cocărit pentru copt porumb... 
5). Drept, de beilie şi o mulţime de alte: drepturi 

cară toate nu suni. de cât. strigătoaro 'strimbătiiţă. 

“Prin “contract şi: prin: influenţa : autorităţilor 

locale nu:se cată a se pune “stavilă, pe “unde 

se prâctică următoarea speculă inunană : “In afară 

«le * toale ohlicațiunile menţionate : în contract, și 

pe deasupra tutulor sarcinilor ce am pomenit, mai 

Sus, le unul este. respins cu dijmuitul pină dincolu 

de ploile de toamnă şi de zăpada de crăciun, | 

dacă nu are, sai în acest cas nu:se obligă să: plă- 

tească în bani sati în muncă viitoare și cu din pro- 

ductele de pe câmp tot; comptul. alcătuit după. spe- 

cialul “matematice: gramatie şi după planul alcătuit, 

de isprăvnicel dând pe de asupra şi 1) Un mușchii 

de porc, decare sai n are el însuși pentru tamilial | 
Sa, ver-un pureci pentru ziua naştereă Domnului !. 

ud Cinci limbi afumate pe cari cel sărac trebue să 

î lo procure, de la vecinul stă în schimbul altor 

Sani 33) Cincă săini mari, mulți din că săracă Viu 

la tivgură să le ctunpere: expres pentru ziua - (Leri-



bilcă judecăţi) inchiderei socotelelor, căci contrarii - 
vemân dator pînă la 15 lei mai mult! 4) Două- 

zecă şi cinci ou, când aceste ouă.nu se dai la 

"timp 'comptul săi este debitat cu câte 20—30 bani - 
de fie-care oi! 5) Un car de coceni. Prin unele. 

u 
localităţi se mai cere și care de stuf: saii crengi 

și culmea este unul saii doi epuri și încă o piele - 
ae vulpe! a 

Mai cu. seamă această din uvmă cerere cândne | 
a fost, vestită de un: “ţăran supus la această obli- 
gaţiune și care ne spunea că el nefiind venător și 
mai cu seamă fiind vânatul oprit, prin partea, locului, 
a fost nevoit, ca să scape de belca, să dea pentru 

„o. piele de vulpe unul din cei doi saci de mălai, ce 
putuse agonisi din toată munea sa aprigă de peste 
vară, pentru cci opt copii ai sti. Indignarea noa- 
stră și scîrba ce Simţeam pentru aceste traficuri cra 
indiscriptibilă i şinu știă ce am fi scris în acel mo- 
ment dacă unul dintre n0j, din cci de faţă, nu ne în- - 
tempina cu următoarea îistorioară comică asupra co- 
zilor de vulpi. întiinplată, zice amicul nostru, în. 
Constantinopol sub domnia, lui Baiazet F ulgerul: 
_„O sectă de jidovi se inavuţi curând pe spetele 

" „unui milionar ture, neguţător de blăni scumpe. Te 
„acesta, jidovii cu dibăcie îl înșelară pretinzând că 
ci provEd o apropiată și probabilă modă, cc elita 

„Constantinopolitanii și cea de pelitoralul asiatic 

„Vor adopta; și." îndeamnă ca prin intermediul lor - 
„Să-și procure un deposit cât mai mare de cozi de
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„vulpi, cari urmaii a; se căuta, îndată ce noua modă 
„intra în us. Negustorul încântat de calculele pro- 
„fitului enorm, ce jidovii îi puneaii în vedere, le 
„dete mână liberă în întreg tesaurul sâii şi le puse 

„la dispoziție imense magazine din" Caravan-Serai 
„unde să se depositeze mărfurile comandate. In 

„Scurt timp sute de mii cozi de vulpi cumpsrate pe: 

„preţuri cursive, crai trecute în comptul nCgUS- 

„torului eredul cu „prețuri exorbitante ; căci: furui- 
„„Sorii pretextaii urearea- preţurilor și ivirea, altor 

„concurenți: Ceca-ce decise pe biata, victimă să sa- 

„eritico pe altarul cozilor întreaga sa avere, Rămas: 

„sărac, ne având nică ce mâneca, și desperat că moda '- 

„provestită nu fu de cât un preteat pentru al-spo-: 

„lia, luă curajiul Va se plânge direct: Sultanului. 
„Acesta, apreciând simplitatea, supusului săi și di- 
„băcia meschină a jidovilor şi cum turcii sunt 0X- 

„peditivi, î în a face dreptate celui ce o are în modul 

„lor da vedea, respunse negustorului reclamant : 

„Moda, va sosi chiar mâine și tu calculând cât te 

„costă fie-care coadă să ceri exact prețul ci.“ Â 

„doua zi o- iradea, fâcea cunoscut credincioșilor și 

„vaialelor din întreg imperiă otoman că padișahul 

„a hotărit să se poarte un semn dinstinetiv de că- 

„tre toţi jidovii, sub pedeapsă moarte, și acest 
„semn îl defige a fi o coadă de vulpe. Pe atunci, 

„continuă povestitorul nostru, legile se executăii 

„întoemai și mai cu scamă Fulgerul nu lăsa timp 

„de comentarii, ceea-ce făcea a se aplica ad-literam
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„iradelele.“ In câte-va- zile numai, cozi de vulpi ne 

mai găsindu-se, cămătarii pentru salvarea vicței 

lor aii înapoiat „averile stoarse „prin şiretlicuri 
şi futreprinderi rușinvase, rucânid pentru eruțate, 
'Ţ&ranul nostru..de faţă, supus la darea annală 
a piele de vulpe, care ascultă cu multă atențiuue 
această, povestire, poltindu-ne sănătate pentru. CU- 
vintele noastre compătimitoare, depărtându-se olt 
areii zicând : „ar trimite Dunmezeii un fulger şi pe 
capul ălor deşi bat, joc de român! 
„Prin contract se stabileşte incomplect prețul îu- 
voclelor si nu se hotărăște că aplicarea tarifelor 
de preţul zilelor: de nunc agricole S& Va, face de-o 
pulrivă pentru oricare din părțile contractante: 
Nu. cum se practică : când, de câte ură se plătește 
a Juuncă efectuată, prețul. scale cu. lina în apă : 
tar când omul remâne dator o muucă, chiar de a 
fieut în altu dublul, preţul crește. îu defuvor ul stii 
ca hălăriile în pârluage.. | . 
„Muucitorul agricol Mu. prevede. prin. contactul 

S5i, și. este chiar împedicat prin diferite subher- * 
fugii, da prevede: 1) Maxiniul terenului care poate 
intra înti”o singură învoială agricolă, 2) Modul îm- 
pirţirii produselor agricole. şi 3) Epoca. precisă 
când să” se facă dijmuitul. lapte a căror couse- 
cință o suferă; - suferint'o tot n-dată și Statul, 
Acesta, din causa sărăciei _ în care. sunt. reduse: 

satele, în multe localități, nu “și poate incasa Ve 

niturile ; chiar remășiți enorme, cu mari ancvoin le
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e: pot împlini şi. acestea în restanță. Cu toate 

acesta, comparație. făcând, dările către Stat nu. 

însumează nici o-dată '[zp din dările ce aceștă nc- 

norociţi agricultori sunt siliţi, prin toate mijloacele 

„mepermise a da, peste învoelele lor, către. mulți, 

către toți speculatorii puţin € conșeiincioși. Să: ana- 

lisăm : o SE 

1) Maximul pînă la “care: 0  tocmeală agricolă 

se consideră supusă rigorilor loci toemelelor este 

fixat prin art. 34 pînă la concurența de 10 hectare. 

Din București pină în provincie, — pe: unde se 

practică cele ce relatăm — jectarele se fac -po-. 

soanc, iar. cifra de 10 se tiansformă. în 5, aşa că 

dinte”uni maximum. legal se fabrică + ilegale. Aceste 

inmulţite cu toate. sarcinele usuale legate de fic-. 

care învoială, ridic obligațiunile lesale și “ilegale 

„la pătrat. Aceste procedeu, această dovisă nu 

ştim care croi.al muncci fizice din această lume, 

„ar. putea, satisfăcând'o, să poată desrolta tot-d'o- 

dată și patrimoniol s&ă. De aceea foarte rar:sc vel 

contraetându- se dou învocli de același sătean ; iar 

dacă nevoia îl: constrânge pentru “a. cultiva mai 

mult, este silit, mai cu scamă pe aude nu arc pă- 

mânt propriii. Accastă transacţie coprinzând doue 

îuvoeli, după cum se practică devine un labirint 

de obligaţiuni pentru săteau, care servă de hasă: 

raporturilor dintre cl şi arendaș preconisate : de 

acesta pe disprețul legilor; ecca-ce aduce mare: 

vătămare socicțăţei, pentru că ca suferă la timp,
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consecintele, de câte ori permite a se. aplica le- 
gele sale în mod anarhic. E 

După cele ce preced, sub stabilirea făcută de 
art. 31, învoelile :in practică alternează între 2-4 
grade negafiv și acoastă negativitate, această gera. 
dațiune asigură impilatorului. protitul progresiv Şi 
bucurarea de zaharelele prea oneros câștigate. - 
„Ca să ne facem exact idee de câștigul ce re- 
mâne țeranului, de: partea ce urmează să producă 
desvolturea economică: a: comunei sale, prin rodul 
pămeutului ci fertil şi a, muncei titanice dintr”'un 
iutreg an co siăteanul depune, în casul UNCĂ -sin- . 
gute învoeli putem judeca după cele ce relatăm ; 
iar în casul a două invoeli sati mai multe “dăm 
aci un mic exemplu comparativ combinat cu aju- 
torul  expirienței unor Specialiști: Să ne închi- 
puim că pentru a munci,: chiar cu propriele 
noastre brațe, terenul în ccstiune (2—3 învo-. 
eli) împrumutăm la un cămitar “un” capital de 
N cu dobânda de 3—5 % pe :lună. Ca scadenti. 
just peste un an. Dobânzile capitalisate lunar pro- 
duc dobendă. Nici un avans anticipat asupra 
comptului nu ușurează pe debitor de plata dobtu- 

„ Zilor, Această sumă, împrumutată ne. necisită în 
aur, iar noi, o primim. în hârtie “și îu aramă, lu 
localitate se presupune, existând agiii urcat. Dat 
fiind a transforma capitalal nostru în aur (muncă 
productivă) suntem reduși a he servi de acelaș 
cămăţar care pentru motivele sale,.. financiare, ne
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dă de astă-dată argint destul de scăzut.. Venim 
cu acest argint pe la târguri ide "1 schimbăm 
in Sfârşit contra, aur. a 

- Cu acest: aur, ast-fel subțiat prin n canal -agiii, 

- procente, crisă, ne răfuim cu oreditorul nostru și 

luăm ce ne remâne. . . 1... .... 

.. |. . . . . . . . 1. . . ss o. . . |. . . .. 

In anii secetosă, pe timp de inundații; pre 
cum şi câud în contra ori-căror alte risicură “do- 

meniul, este asigurat, noi nu numai că nu von 
beneficia de despăgubiri, căci acest drept nu-l 

avem, dăr suntem chiar linută a face restul mun- 

„celor stabilite prin contractul “devenit nul saii anu- 
labil, pe alt domeniii sai sub forma de datorie Îu- 

tun alt au! aaa 

După răfuială pentru a putea continua să “fim 

creditați şi la anul viitor, cată- să acoperim soldul 
gestiunci noastre: Predăm tot aurul ce avem, ce- 
dăm producte de ne-a mai rămas, vindem din vite 

şi unelte,—că putem munci și fără vite, cuni trăesc 

mai toți din satul nostru ăl pricopsit, — iar pentr U: 

-vest. dăm înscrisuri temeinice de datorie, în care 

dobânda ca să nu se cunoască o incorporăm cu 

suma ce trebue să mărturisim că mui datorăm din 

gestiunea noastră, — autentificate în tocmai după 
- cum cere legea când nu știm carte, | 

" Ast-fel făcând onoare transacțiunelor noastic
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agricole. reincepeni operațiunea în anul viitor: eu 
mai multă rîvnă da ne îmbogăţi și a contribui la 
desvoltarea economică a comunci noastre, eee. 

„Acestea. sunt resultatele  învoelelur! agricole. 

Realitatea este tristă” şi conseceinlele sunt: că în 

multe localități, unii intre săteni ai de asternut, 
pămentul şi cerul. de înveliş; de Yestmânt o că- 

maşă de cerșetor și toată-aver ea din casa sa, este 

„tiparul, de. mtmălieză ! . Se 

ID) In modul. împărţire produselor. agricole re- 
sultate din contract. nu cumpăna, nu :cumpănire 
dreaptă. dar nici rinduială: nu. se ţine nici cum 
prevede legea, nici cum. cere: umanitatea, ci curu 
găseşte cu cale cel mat.tare. Nici un comentarii 
nu poate da o idee exactă, aceea 'reproducem 
mai jos un dialog urmat, la această. operaţiune, 
intre cultivatori, relatat de către un martor ocular. 
„De. obiceiii dijma este hotărâtă la '4 sai 2[, din 
munca efectuată de. sătean pe comptul săi. După 
ce se ridică această parte, din restul ce %-se cuvine, 
înainte «da sc răfui pentru ori-ce altă oblivațiune, 
vine... întâi capitolul -cheltuclelor extra-ordinare 
cum am dice, de exemplu, :la -an șir oare-care de 
urticole. dintru budget. La aceşt capitol se relei ră 

„ dialogul urniător, - 
Primus. "Aduceţi un car de peilic. 
„Acelaşi. (către -sătean) Mi se. cuvine, pentru 

» dobânda inscrisului cu. sămânţa de grăi ce “i-am 
imprumutat anţerţ, două coșuți de porumb,



        

„.Secundus: Bine, iar 17. Când am făcul 

actul wam pus de fie-care chilă -cri trei: sferturi 

mai mult? Și wam (ras cu degetul pentru toalii 

daturia 7 

Primus. lat. anul să aur mal calce piciurut pu. 

moșia mea. Puneţi coșurile, done! 

Același. Liu socoteala din anul trecut, gramatical 

a scris și datoria ce i că aveai către isprăv-. 
nicel. Un COS pa bre d 

Acelaş. A aci 0 ÎNSennare 5 de cine a furat, pu- Ă 

rumb. Fiul t6ă. Nicolae a: luat o poală, 

Sec und. hei a făcut, dar în pare-că pentr 
acust. cnpl plătim deoschit cocărit.? PE 

Primus. (e, nt ești: mulțumit că “ți ja nuinai 
tu coș? (face Sen cu mâna către, ispriivicel) 

. . „„pulru ! 

Primas, lată aci cutastiful nostru eu ispaşele. 
făcute de îsprăvnicel (12) peste vară. Vâd că vitele 
tale "i-ai intrat în fîneuța de la Pise. 

Secundus, Spui adevărul logofete : că boii mă 

doare «i intrat; dar oare acel pârjol de ierbărit,: 

de cap de vită și de 7 nostre nul plătim ?--: 
Primus. Nu face gălăgie că te știi cit, colțatule, 

Numai un coș să luaţi cinci] - 

Același, După, cum am chibsuit cu câță-va fruntaşi 
de-ai vostri (căul în sat. se săseste câte un veu- 

zătur) mi-se cuvine să iul câte douE coșuri, dar 

iat numai câte unul de fic-care (afară de ccă cu 

cari alu vorbit), pentru acoperirea cheltuiclci -de
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4539 lei și 65 de bani co am risipit din causa 
voastră pe la București... tot ducându-mE când 
ați reclamat pentru verificar ea pămenturilor date 

- în: muncă. (Adresându-se către un al te cilea). Vei 
m& bădărane! ce ai făcut fraților tăi cu articolul 
tăii 38 din legea de tocmeli agricole ? 

Tertius. Noi am reclamat pentru dreptate. și am 
cerut ca Primarul nostru să constate diferența în 
plus şi În minus a, pământurilor ce ni se dai cu 
o mesură și ni sc iai cu alta. 

Primus, Aţi vedut că, n'ați avut dreptate? Indată 
a venit zapeiul și va dis că să vă Imiștiţi că nu 
aveți nici un drept. 

Voci, protestări în mulţime. 
Primus., (înconjurat de personalul sti și de cei 

ce “i numește el frunt ași.) Nu cârtiți că pe cci co: 
îmi fac rescoală pun de-i “bate şi apoi Îl trimit cu 
scrisoare la București ca săi vâre în puşcărie ca 
pe niște rebeli ce Sunteţi. . . (Către grainatic) 
Să mu *mă mai primeşti pe moșie .pe ăștia trei că, 
te dai afară.: | 

Puncţă un'coș în car. " seuse !: 
_ Primus, Știți bine că nici cenușa din vatră nu 
că "voastră, trebue niăi întâi mie să-ini plă- 
tiță, căcă am cheltueli mată, și apoi Să vedeți de 
sccul ăla de. perceptor. 

Secundus şi alţii. Apoi, nea sechestrat în lipsă 
„Ale ori ce altă avere chiar porumbul și grâul ce 
il: avem la d-ta, .



- 19 

Primus. Așa? Păi, mâine me duc că pe la mi 

nister și îi. arăt cii lui sechestru. (12). | 
"Pu, îmi eşti dator şi din transpoarte și v voi. din 

seceră și vol ăștia- alţi din “ arătură. Dacă voiţi 
să nu vă iati toate produetele” să-mi ' daţi înscri- 

Sur și-vă mai las pină la primăvară, Ia.să spu- 

meţi primarului vostru să poftoască la mine (1?) cu 
cohdicele lui și cu un scriitor. și să-mi ticluiască 

„miște zapisc, dacă Yoiți. să scăpați, dar să vedeți 

și de. zaharelele ilea, pînă în Crăciun: Mușchi, 
găini ete., căci alt-fel, când o da colea geru și zi- 
forul, nu bani înainte pe seceră nu vedeți dar nici 
paiă ; paiele dacă nu le vând cu pr ef apoi le dai 
foc de acum. - 
*Și apoi mai am ei ac -de cojocul vostru am 

să pun pe controlor săi. execute pe unii diu eci 
„datori la Creditul agricol ; şi pe. alții de mai ni- 
mic să-i trimită la pușcărie că, ai înstreinat. ama-: 
neturile, chiar cii am cumpărat cca mai mare parte 
din vite (!) -. 

Secundus. Lugofete, cel puţin pustia a aia de vulpe 
ne rugăm'să ne o ierți. 

Primus. (cu aroganță) Nu se, poate, 
Tertius. (care avea cunoscinţii de pătania :cămă- 

tarilor negustorului de cozi de vulpi relatată ma! 
sus), A zis: nu se poate, — că de, de-unde ştii 
că nu se pomenește cu vr”o modă de purtat coză 
de. vulpe! 

„ TID Art, 20 şi 29 din legea toemelilor agricole
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prevede dijmuitui din oficiii, după cereica uncă sai 
celei alte din parțile contractante ; interesul pu- 
blic comandă și acţiunea este sprijinită. de ese 
in YVizoare- ca să mu se-permită ca porțiunile” + 
productie cari .se cuvin țăranilor să fie: expuse | în 

câmp intemperielor, furtului “ȘI * puteefacţici pînă 

în mioz.-de iarnă: Umanitatea chiar: cere pentru 
eci prea: săracă, pentru văduve şi “orfani, cari nu 
sii. putere + Wa plăti toate acele cereri ionale, SĂ. 
lie scntiii: i i IL, 

” Acsle umanitare disposiţuni a textelor, încât, 

priveşte apărarea dreptului acestor nenorociti, în 

cât. priveşte: : interesul publice, —— interesul celor 
mulți — interesul și bogăţia satului și prin conse- 

| cânță a Statului devine ilusoriă: prin piocedurile 
de astăză: Inaplicâirea acestor și alte -măsiură -e- 
eliitabile și legale anii do efect zilnic progresul 6o- 
inuncă.-—și cum. fie-care se poate asigura prin: el 

însuși.:—a redus foarte multe din ele în cea mai 
ir stă decădere ! 
"Lăsând-la o parte decăderea morală vom daaci 

un ralionament pentru ceea economică : Dat final -- 

se stabileşte chiar: prin legea counală—că vidă o 

comună, nu poate fi constituită dacă nu are cel puţin 

500 locuiitoră şi privind statisticele reteritoare unde 

zăsim d și 10 din aceste mică centre întrunite sub o 
singură comună, ceea ce ar da, între 2000-—5000 su- 

Hete adică între 40U și 1.000 capi de familie de fic- 
care comună, Lnând contina cca mai Mică cu
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100 capi, la cari adăugând; pentu toate braţele 
casei sale cu care sc servește capul de:-familic“ la, 

munca câmpului -'/, din” forță” unui bărbat: eva- 
luând şi “ajutorul femeci sale: la 2/, care munceşte 
sle:0- potrivă, vom'avea 8S00. membri. capabili: de 
muncă în.satul col mai mic: cari muncesc zi și 

„noapte fie proprietăţile: lor. proprii, iceca ce: le 

poate aduce, natural, un: câștie mult niai- mare,— 

- fie că muncesc in dijmă și admițând nu un termea 

mediit, ce cu drept cuvent:ar: trebui -să adoptăm 
aci; ci minimul de câștig anual -a' fie-cărui” mem: 

_bra capabil de: muncă Acest :minimum 71: am-sta: 
bilit :cn concursul unor agricultori: încereați, — cl 
este.de 950) Ici. Această, sumă socotită ica venit; 
de 5% :annal avem resultatul că fie-care membru 

represintă - un capital de 19.000 -lci'; viar- 900 -de 

membri un capital -de 15.200. 000, Iei sail un „venit 

anual de '760.000. lei." Lit 
Din acest venit brut scăzând : 

l. Consumaţiunea. ce.0 fac. familiile celor 100 
capi, calculată după modul tiranic de: hrană: a. pă 

ranului nostru şi după foarte modesta sa:  înivest 

mântare, am socotit. mult, 1400 Iei, ceeace dă 

160.000. i IEI | 

2, Admiţând că din aceste. familii “Sunt, “eo 
intretinuți pe la- studii -sait: pe la meserii “câte 

2—4 de:sat,—cu toate că. din nenorocire la-20 
de sate nu găsești unul în această condiţiane--- 

„pentru cară se consumă la 4.500.
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3. Presupunem că unele din familii cumpără și 
întreţin caii fiilor lor dini armata teritorială, peste 
ccea ce primesc:de la Stat cheltuind încă 4200.. 

4.. Comptul satului de profit și pierderi 77.500, 

5. Adăogând și dările către Stat cari după cal- 
culul aproximativ făcut, nu urcă, pentru neconer- 
cianți și. afară de despăgubirile nouilor.improprie- 
tăriță, în termen mediii 22. Iei de cap de familie, | 
cecea 'ce face 8.800, 

Poate aceste cneltueli afară din. comună, ex- 
elusând cumpărarea... de vite, de instrumente și 
material. de construcțiuni, — care le enumărăm de 
asemenea în averea publică, — sunt. limitative; . 

„căci, restul valorii muneci săteanului, dacă am - 
presupune că cl o primesce, nu o cheltnesce de 
at în satul sei. 

Așa dar lista « ce am -dat; însumând lci 195, 000. 
cari scăzuţă din brutul venit de 760.000 ne vămâne N 
venitul net de 565.000 pentru cel mai mic sat. 

Ce devine această comoară anuală? | 
Nu cum-va țăranul, în avariţia sa, ascunde. pe 

“sub pământ boa sățiile sale, cu care nu scie ce să 
mai facă ? -- 

Vai! dar această patimi, avatiţia, care nu ca- 
vacteriză sufletul românului, dacă ar exista chiar, 
la această ocasiune, ar fi un reii mai mic şi pen- 
tra țEran și pentru țară, de cât aceea ce în rea- 
litate se petrece ! | - 

Dacă am supraveghea cu iubire părintească a
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verea ţăranului, am supravegea: propria noastră . 
„avere publică. Tar când tristele consecință ajung a 

ne înspăimânta, —do exemplu câ acelea din afacerea, 

„Papp; —prin aceeaşi a noastră slăbiciune suntem 
conduși : sati la, provocare Saii la umilitoare acte 

cari ati partea lor de gravitate în: afacerile Sta- 
tului; când ne vedem nevoiţia recunoasce prin aceca, 

în principiă, unui stat străin personalitatea mo- 

vală în România, că poate căpăta drepturi. Dând 

această autorisare ipotecăn , 
„Nu, dacă comorile ar fi fost ascunse de patima 

avariţici, poporul nu ar sbicra de foame de la 

cel Wintâi an 'de recoltă rea și. guvernul. nu ar fi 

redus la necesitatea da împiurţi pâine populaţici 
rurale, înti”o ţară atât de mănoasă ca România, 

pe cîtă vreme bogăţiile adunate prin toleranța - 
noastră trec eranita ! - 

“In cât privesce despre provaricatorii mănoase- 
lor câmpii ale ţăranilor sărăciţă, în cât privesce 

cămătarii și speculatorii ii lor. do toată mâna, ce pot, 
spune de ci? M& mărginesc ale aplica spirituala 

„expresie a lui Zola, din „Le Ventre de Paris“, 

dicend: „nel g&redins 'quc les honnâtes gens li 
ze . - 

Stim bine că legile cele n mai bune, sunt.cu a totul 

ineficace când aplicațiunea lor este ineredinţată 

unor mâini șovăitoare şi, starea, de lucruri care 
Do 

1) V. Discursul D-lui 'P. Ionescu pronunţat în Parlament, 
cu acâastă ocasiune. , 

i
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„beesc, este atât de deunătoare societăței cât și 
de umilitoare pentru român ! 

Recunoaștem că fără umanitarele noastre legi, 

cari produce din ce în co mai mult bunele lor efecte 

am ajunge să ne vedem. reduși la acte de barbarie ; 

pe care citindu-le prin istoria noastră naţională, ca 

trecute în vremuri triste, ţi se umple inima, de durere. 
Iată un exemplu de contract agricol, încheiat de 

un țăran român în timpii de restriște, în timpii de 
umilință naţională : „Secolul XVI, judeţul Vâlcea.“ 

„Contract. Ne având co să mănânce cii și familia 

„mea, în aceste timpuri de nenorocire și do pus- 

„tiire a ță&rei mele și, găsind pe d..... care a bine- 

„Yoit a avea milă, de a-mi da. 10 baniţi de făină 
„m'am dat lui și urmașilor lui, dimpreună cu fe- 

„meea, copiii şi fiii fiilor mcă din ncam în neam 

„robi... 

Deosebirea dintre acest contract şi acel din zi- . 

lele noastre, când ele făcut fără consciința și fără su- | 

prâveghere este că acesta este mai sincer arată sco- 
pul pe faţă. El nu caută al ascunde în labirintul a- 
celuia-l-alt, în care te poţi pierde când el.nu ur- 

mează calea normală ordonat de. lege. 
Intradever citind un contract agricol la ori- 

care din primăriile noastre rurale, — pe unde lu- 

cvurile nu prea - merg bine, — nu'ți poți închipui 
cum răușesc acești oameni a se înțelege în exc- 

DL. Fătu op. cit. part?1. 56 și Spiciuiri de Pr. Popescu 
p. 19. ,



cutarea unci ast-fel de concepțiuni, plină de mancuri 
și de amalagam produs intenționat în redactarea con- 
tractului lor agricol! Fie că redactarea stă în atribu- 
ţia părţilor; dar credem că spre a putea fi autentificat 
contractul trebue mai întâi să fie sondat în toate a- 
mănuntele sale și să sc aibă în vedere efectele sale. 

Din contră, pînă şi clausele penale, pînă și 
prohibiţiunile exprese ale legilor, — ce aujorităţile 
locale sunt ţinute a respecta, — sunt cu toate au- 
tentificate pe alocuri ; iar pe unde nu sunt, apoi, 
efectele finale sunt aceleaşi, căci primarul în por- 
„soană dă concursul sti, pentru ceea co nu s'a 
putut punc în contract! Nici formalitățile nu se 
păzesc. Dar. oare numai pentru formalități -sunt 
autorităţile noastre locale constituite ? 
"Cum putem oare să ne explicăm faptul cunoscut, 
că mulți din primarii. rurali sunt plătiți lunar, pe . 

- Sub mână, însă destul de regulat, după serviciile | 
ce aduc (?); iar altora li se cedează terenuă în- 
tinse de cultură fără plată (2) de către unii arendași? 

Dorim a crede aceste ca excepțiuni, întregul 
corp, toți primarii din țară sunt corecți, dar ci 
nu'Și pot face datoria, căci sunt prea, slabi ; Vaceca 
nici un ajutor nu se poate da săteanului cu cfica- 
citate. 

Mediul și împrejurările ce-am încercat a deseri, 
r&pun pe ori-ce demnitar, care ar încerea d'a apăra, 
pe săteni. Din această causă toate transacțiunile 
se fac în mod arbitrar, Așa că bietul țeran, pri-
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vind. de jos, Şi" pînă sus mare cui spune de mi- 

zorabila Iui soartă, căci ori pe: unde se duce din 

stincă în stîncă se loveşte: din Schylla de scapă 

in. Charybde se sfirșește!. | 

"Perminând a arăta aplicarea legei, ce se face și 

cu executarea contractului agricol, noi aducem aci 

expresia, sentimentului de dreptăte” și nrăm 'din tot 

sufletul ca și ţăranul, masa poporului român, un mo- 

ment mai înainte să poată respira de unele asupriri 

nedrepte. Aceasta va fi cu atât mai curind cu cât cl 

„va sei să distineă un moment mai înainte cui trebue 

să confieze soarta sa. In ziua când el va înceta de a 

da concursul scii: orb, numai : pentru himere făurite 

într”o zi, celui ce nu caută de cât prilegiul de a!l 

vinde, — vînzindu'l tot-Ta-una când nu sacrifică 

“mandatul cel deţine îndată ce nu "1 poate între- 
buinţa pentru apărarea drepturilor mandanților sci. 

În aceea “zi cl va cere mai întâiii justificarea 

modului îndeplinirei mandatului expirat și numai 

așa îl va putea reinoi, începând această regulă cu 

consilierul din satul săi, apoi cu juratul comunal,- 

trecând la capul comunei sale, la «deputatul colc- 

giului săi şi așa mal departe, 

In sens invers, sprijinul culpabil ce sc dă pre- . 
varicatorilor și” speculatorilor. de toată mâna, chiar 

în contra autorităţilor Iocale, el. este menit a dis- 
nec din temelie ori-ce croare măgulitoare în 

care poporul ar putea fi dispus să cază cu cre-.
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dinţa sa despre corectitudinea acelor puternici co 
comit acest: -culpabil fapt. Caracteristica acestui 
fapt o găsim genial - descrisă în „Boule de Suif: 

“a lui Guy de Mâupassant unde acesta povesteşte: 
„din ce în ec pofta de mâncare devine tot mai 

. "marc, ca ajunee mai puţernică de cât entusias- | 

„mul: demecratului, de cât respeetabilitatea nc-' 

„wustorului,. de cât . trufia fabricantului, de cât 
„consciinţa de sine a nobilului conte, de cât vir- 

„tatea, și evlavia călugăriţelor. “Unul: după altul 
„toți depun armele, doborâţi și sficioși, plin de 

„curtenie faţă cu proprietari coșului din pricina - 

„conţinutului acestuia... Și toate nuanțele, morală, 
„religioasă și politică aflate în acea „diligenţă:-” 

„eapituleazii în fața coșului cu mâncare > din poalu” 
„Drostituateă“, 

„Această „prostituată“. “care nu este de cât is-: 

pita corectitudinci puternicilor, din acel cas, este 

descrisă și în mor: alisitârea, carte „Nana“ a, lui Zola, 
cu aceste culori: „Ea este nimicitoare a tot cocă 

„Stă în cale ca o putere.oarbă a naturcă, nespus 
„dle stupidă şi. vuloară, vită omenească, vrednică 

„de dispreţ, basă și causă numai de acțiuni jos- 

„Nice, în adâncul fircă sale și toată viaţa sa covu 
„Scărbosi... - 

Cu.această prostituată compar cererile imonde 

ale speculatorilor. de rea credință, ale uzurarilor, 

ale provaricatorilor, cari, de găsesc ccoii în în- 

„ Aluența puternicilor dilei,—poate. chiar de compler
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sență, —se dă posibilitatea ca pe treapta de mai 
jos să se „producă târgul arginților. 

“Tm cât 'privesce pe cci ce, legalmente sunt liberi 

ba chiar datori a înlătura ast-fel de nenorocite 

influențe exercitate asupra lor, ci nu'și îndeplinesc 
cu consciință datoria lor, joacă rolul. lui Iuda. 
Aceștia adjută vândarea fraţilor lor, și implicit a, 

patrică, a naţiunei pentru a căror apărare sfintă 

legea "i-a numit Apostolii: ci. Noi nu ne mirăm că 
și în pădurea noastră se găsesc uscături, dar ne 
mirăm că acești „Luda“ ca consecință a primului 
exemplu, de ci imitat: vândarea, când acum ved 
cu' ochii oribila crimă de ci comisă, nu ati mode- 
stia cel puţin, Saii, tăria de suflet cel mult ca să 
imite de-o-potrivă și finalul exemplu ce Apostolul 
trădător le dă... ... e... 
... . . . |. . . . . . e. . e... . 

Conclusiuni. 

Consecinte expunerilor noastre de pe prima pa- 
gină a presentului capitol suntem datori, înainte 
de a termina,—căci cursul natural al. cestiunilor 
ce treptat se ridică ne forțează, —a face mențiune 

aci spre a nu lăsa nici o umbră de bănuială că 

aa -Voit să creăm un instrument d'a accentua lupta,
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între clase, ceea ce la noi, mai puţin ca în ori-ce 

alt Stat, n'are chiar motiv de-a fi, căci toți mari. 
și mici aii suferit și aii luptat de o: potrivă pentru 
mântuirea patrici. Cu atât mai puţin d'a accentua 

lupta, între partide, căci cum ne-am încercat a o 

dovedi în prima sectiune: Viaţa socială și politică, 
ea nu are motiv da continua pe planul ce sa dat 

pînă astă-qi. Noi voim și suntem pentru acei cari, 

cu ardoare, cu perseveranță și în toate condițiunile 
ce devotamentul, prevederea și patriotismul ce se im- 

pun unui guvern, cată a profita, în interesul public, 

de toate victoriile ce se pot repurta: purificând 

politica de abusură și activând la, înălțarea nivelului 
moral, cultural și economie al poporului român, la 

propășirea sa naţională ! ! 
aceea protestăm şi în contra opiniunelor și 

scrierilor acelor autori, din dilele noastre, cari 
producând o lucrare menită da servi fic-cărui ro- 

mân, mai cu seamă când aii scris asupra isto- 

rică țărei și aii găsit de cuviință, — poate pentru 

lingușire sai alte vederi scurte,—să dedice lucrarea 

lor cutărui „Inalt Partid“ sasi cutărui „Ilustrişim“ 
dela, care așteaptă poate ver o favoare, și chiar lip- 
sînd dedicaţia, în text ai, aerul a dice că toate relele 
ce ai dat peste această ţară și toate suferințele 
poporului nu vin de cât dela, partidul opus (2). Că 

în țara românească este o clasă privilegiată care 

lucrează în perpetuă la robirea poporului (2). Aceste 

“utopii, acest mod d'ași asigura parțisanii, aley-
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gând după „Indulgenţet, sunt demne pentru vea- - 

“curile trecute, nu și pentru -astă- (ă. - -- „ 

„. Admirăm capacitatea . de muncă a scriitorilor ” 
de astă-di, cară fac ast-fel de” divisiuni, însă le con-- 

testăm dreptul d'a specula credinţa poporului, care 

sub titlul pompos întrevede soliciunea adeverului : 
_Pe cită vreme aprobăm spiritul cu care se exprimă 

Bălcescu. în -„Question liconomique: des Printi- 

„pautes Danubiennes“ 24, 25, când dice: '„ltegu- 

„lamentul organic de la 1831 desființând reformu 

„lui Mavrocordat, o înlocui cu o reformă cuve robie: 

„fara ciocoilori.... Roprubăm în această cestiune 

spiritul cu cate se rostește contimporanul Pr. Po- 
„pescu în Spiciuri din trecutul țărilor române“, lu- 
crare dealt-fel în tot restul coprinsului ci de o uti- 
litato incontestabilă; însă, ca consecință a dedicațiu- 
uci făcută în prima pagină a cărței sale, la a l-a, | 
zice : „Numele de „boier“. care astă-zi se dă acelei 
„clase de oameni privilegiați ale cărel acuţii și mosii, 
„multe din ele poate că sunt răpite din suiloarea sci- 
„racului popor...“ (2) o | 
“Ar putea oare. cucernicul autor să ne probeze 

cu succes: 10) Că astă-zi există, .la noi, vori-o 
clasă privilegiată, dacă nu avantagiile ce reservă 
averea în comparaţie cu ncaverea ? Și al 9) că în 
partidul căruia, a făcut. dedicaţia, . cărţei sale, unu 
există nici -un boier. în sensul cum „st. -sa, intelege 
în opul sâii, acest nume 2 : 
"- Da noi-nu-a existat nică o Oligronie în stric-
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tul înţeles, din a cărei tradițiuni, chiar după pro- 
clamarea egalităţei tuturor românilor în faţa legi- 

„lor să fi născut o aristocrație cu vederi și interese 
„opuse de ale poporului. român. Acest. nume de 

boier, — căci de nume *] califică chiar Pr. Popesca, 

nu Zice: „titlu“, --- Sa obicinuit a se da în țara 
noastră demnitarilor oficiali și întru căt-va urma- 

şilor lor, Nici prerogative, nici privilegii, nici divi- 

siuni de clase, —. decât ura ce sub fanarioți se 
deslănțui între popor şi asupritorii sii, — de la 
arderea regulamentului orele nu mai există în 

România Liberă! * | : 

Pe asupritori poporalui însă toate cronicelă și 

toți istoriografii români d impreună cu sătenii de 

pe atunci şi de acum “i-ati denumit, „ciocoi.* Așa, 

se exprimă și Bălcescu spre ai distinge de ade- 

văraţii Boicri ai țărci a căror. sentimente şi pa- 
triotism, în tot timpul ca şi astă-zi sunt mai pre- 

sus decât ori-ce învinuire politiciană ; probă corectă 

și desinteresată,. lor intervenire în ultimele cveni- 

mente religioase “şi naţionale petrecute în țară. 
Să încetiim dar de a peisista în confusia ce voesce 

anii a perpetua, profitând de ignoranța noastră. 
în avantagiul unci politice atât de vu sară, care 

urmând pe această notă nu face decât a săpa 

nuoi și adâncă-răni în sufletul naţiunti,. precipi- 

tând-o spre povârnișul din trecut! 

Noi credem că îndeplinim o datorie sacră către - 

țară, probând aci cu pilde referitoare lu scrierea
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noastră cari o vor și complecta, atât în motivele 
ce aii precedat cât și în.dorința d'a nu se înșela 
nici chiar țeranul în distincția ce trebue să facă 
între bun și -rcii între român și strigoii sati între 
boier și ciocoii, luminând cu fâclia aprinsă la fo- 

cul istoriei noastre naționale. | 
Resumăm dar că suferințele poporului nu aii 

venit de la bocrii țărei; că sub numele de bocri 
nu există, veri-o clasă privilegiată care să lucreze 

vecinie pentru robirea ţăranului; că acest nume 

vine de la „boiii“ adică purtător de răsboiii (r&s- 
voinic) că boier este tot rămânul la casa lui, în 
tara Iui,: și ca probă sunt unele sate unde toţi 
locuitorii bogaţi ș și săracă își zic unii altora „boier“. 

Așa, dar cuvântul de boier ne rechiamă timpii 

de bravură militară, de independenţă și de glorie 
- naţională. Cu acest nume se defige corpul social 

co sc ocupă cu treburile Statului din vechime! și 
pînă acum. 

Boerii țărcă românești în tot timpul, ai suferit 
Vimpreună cu poporul român pe care îl ai iubit 
și "1 iubesc; aii deci dreptul la toată stima, ȘI &ra- 
titudinea sa, — căci iată ce zice istoria ţărei.. 
noastre: -„Sub domnia succesorilor lui Mihai Bravul, 
;1a.1613 și încuragiati de Radu Mihnea, fanarioţii 
„măvălesc în Principate, “comit mari deprădări şi 
„nelegiuiri... atunci se ucise patrioţii Stolnicul 
„Borcan, cărminarul Mihai și alți opt boeri, a că- 
pror moarțe 0 r&sbună paharnicul Lupu Mehedin-
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„ţeanu și: căpitan Buzdugan veniţi cu gloate de. | 

„peste Carpaţi... 
„După un secol de luptă surdă înțre anii 1500-— 

„1600 și după un alt secol de luptă pe față între 

„1500 și 1714 fanariotismul triumfă în luptă cu bo- 

„erismul.. Un noii secol 1716—1821 complectează 

„degradarea, miseria, selăvia. Românilor.“ 

Pe câtă vreme despre ciocoi, în tot timpul în- 
- pilatorii ţăranului și în general aă poporului român, 

„iată ce dice istoria despre că: p.u.Ast-fel țăranul 
„român care, cu sângele sâii de martir, conservuste 

„dela "Traian până la Fanarioți teritoriul, limba, 

„naționalitatea, costumele și religia, un secol întreg 

adică după ce bocrismul căzu, cl devine oaia care 

„dă și ciocoiului și strigoiului, și laptele și lina 

„Şi Carmoa și stul săi 

'Peranii noştri de prin localităţile unde sunt 
adevărații Boiori, ne sunt martori prin mărturisirea 

lor că sunt mulțumiți de modul cum sunt trataţi 

şi cum merg afacerile lor de gospodărie, Prin 

acele localități și administrațiunea, locală 'și poate 

face, este ținută ași face datoria. Mulţi din aceşti 

Boieri și mată proprietari aii resiliat “contractele 

cu avendașii lor numai pentru că aceștia năpăstuiait 

E pe săteni. Alţi de prin diferite localităţi din ţară 

din pricina acestei temeri caută singuri proprietăţile 

lor, în adoptarea sistemului de învoială ce se nu- 

mește „mâtay age“, în care țăranul devine tovarășul 

cu care împart produsul brut. Munca $e face “în
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următorul mod: 'Poamna se: împarte semințe de 
bună calitate capilor de familie după numărul de 
hectare cc va cere să muncească fie-care, după plu: 
gurile, ee posedă, notându-se în partidele lor, pre- 
"cum -și braţele co aduc fio-care cu sine, Nu se 

fixează la nici unul care anume sunt hectarele 

sale, ci numai numărul lor. In diua începerei muneci 

sunt toți pe teren cu plugurile lor și moșia se 

ară; cu cca mai mare tragere de inimă, dela un 

capăt pînă lo altul fără -întrerupere.. Sc aruncă 

semințele și sc grăpează. "Tot ast fel “cu braţele 
se săverșese cele-Palte lucrări. Se cară Și sc seceră, 

cu mașinile proprietarului tot: grâul, ţinându-se 

următoarea, socoteală: cu media produsului de pe. 
„trecă diferite hectare unul mănos, unul de a, doua 

şi altul de a treia mână se înmulțește. numtrul. 
hectarelor din partida fic-căruia dând cantitatea 

ce -se cuvine. în -natură.. După secerat fie-care 
locuitor opreşte ccca ce i necesită pentru casă. și 

rostul se vinde în momentul când se poate căpăta, 
“relativ, preţ mai. bun. 

„Desfacerea se operează. astfel : , 

Cantitatea cuvenită -plus preţul unitar al ven- 
z&rcă,: minus plata: somintei, arenda locului și banii 

cari i a primit locuitorul în timpul icenci. , 

Când "mi: Sail dat aceste explicațiuni mi Sia a- 
dăogat: „Mie nu îmi” trebue nici legea toemelilor. 

„agticole nică ajutorul autorităţilor“: In: ce “pri- 

vesce satisfacerea țeranilor și devotamentul lor



pentru aceștă adevăraţi Boieră şi părinți ai Locali- 

tăței, *mi am făcut sublimă idee, întreținendu- mc 

asupra acestor cestiuni de la.cel mai bogat” pînă 

la cel mai sărac locuitor din sat, unde . cea mai 

periectă concordic domnesce. IE 

" Printre. arendașii am ţinut să-mi aleg de asc- 

menca două modele : un “Voier și un Ciocoii, a că- 

vor practică o notez pe scurt, mai jos. 

Primul are înfăţişarea plăcută deși voluminosul 

sti corp dădu ocasie sătenilor al porocli : 2 curea, 

cl însă Maia încăpea singur în trăsura sa; un 

"Suflet bun, purtare generoasă cu sătenii pentru 

care motiv și aceştia 1 servea credincios. Ajută 
pe. fii țeranilor Va: chiar pe mulți studenţi săracă, - 

Unora dintre ci le gratifică sume cu care ȘI ali 

tipărit tezele lor.. Aceştia astă-ză oameni în socie- 

tate “i aduc mullumirile lor. Locuitorii '] onorcază 
cu: titlul de: Boierul lor. i. 

Secundul are o înfățișare de fanariot : ingâmfa- 

vea și perfidia sa se citesc în Agura-i. — Joacă 
cu multă finețe. rolul „Proprictarci coșului cu 

mâncare“ din paginile de mai sus, prostituata 
din „Boule de suit“ și din „Nana, numele i 
răspunde la un nume reacționat care la 1857 a ca- 

lificat mișcările noastre e naţionale de epoci nelăg giuite! 
Tu ziua când nişte ţerani. "mi-ait vorbit despre 

faptele sale "mi-ai adăogat: Invoelile ne sunt ne 

mai auzite de grele. Pune pe servitorii lui grecă 
şi turci de ne bate. Vitele noastre căzute &lobă
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Sunt perdute.. A dat foc satului. Oamenii lui ai 

bătut crunt din porunca sa, pe consilicrul nostru co- 

munal, care, în exercițiul funcţiunci sale, ne apăra) , 

Și când Primarul a voit să, întervie, la rândul lui 
a fost ultragiat și amenințat cu bătaie, de ase- 
menea și cu distituire din postul de Primar (!) și 
cu toate aceste, adăogaii ţeranii, Dumnezeii și ju- 
decata "1 rabdă — încă pe acest ciocoi...! 

Să continuăm mai departe în distincția, ce voim 
a stabili, cu exemple luate din istoria noastră na- 
țională. . : 
Sub Căimăcămia Postelnicului C. Negri se numi 

vistier Banul Barbu Văcărescu, pentru meritele și 
patriotismul s&ă (cu consimţimântul lui Chehaia- 
boy, capul oștirilor turcești ce se afla pe atanci 
în ţară, pentru restabilirea, ordinei legale). Marele 
vistier luă” multe măsuri bune pentru vindecarea 
ranclor sângerânde ale patrici noastre; dar m&- 

„sura cea mai înțeleaptă a lui Văcărescu —- mărtu- 
riscște istoria,—fu anchetele trimise pe la județe 
pentru. descoperirea abusurilor? , despăgubirea, lo- 
cuitorilor năpăstuiţi și pedepsirea culpabililor. Tată 

“un boier,—a, cărui memorie o cinstosce țara! 

1) Şi aci numai după ce am consultat actele oficiale, am 
făcut menţiune în memoriul mei despre aceasta. | 

2) Una din cele trei cause care aii provocat mişcarea na- 
țională de la 1821, după cum reese : din Proclamaţianile lui 
Tudor către naţiune ; 2) din petiţiunilo sale către Curtea Suve- 
rană _proteetrice şi 3) din Corespondenţa sa cu Caimacamii ţării. 
Y. Dos Archiva Statului, secţia istorică. —Y. Aricescu, Istoria 
Revoluţiunei. V. Quest ec. Pr. Dan.p. 24-25, Bălcescu 185.
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Continnăm : Cu conducerea acestei operaţiuni 
fu însărcinat Bi-Vel vornie Al. Nenciuloscu. Ro- 

sultatul acestor anchete operate tot de doieri, fu 

descoperirea mai multor abusuri și jafuri comise 

și de rebeli și de turci, dar mai cu seamă de. Is- 

'pravnicii și de Zapeii. Ast-fel de exemplu Medel- 
nicerul N. Fundăţeanu, însărcinat cu ancheta în 
judeţul Teleorman, descoperi asupra Stolnicului 

Iordache '[..... ispravnic la acel district, abusuri 
în sumă de lei 35, 000 luaţi de pe la locuitori. 
Tată un ciocoii! 

Și istoria urmează : Pentru care fapt âdueându- sc 

în lanţuri în București, din ordinul lui Chehaia- bey, 

fu hotărât la moarte, fără judecată. Dar, prin în-" 

tervenirea lui 'Pahîv-Aga fu crtat de la moarte; 
însă bătut la falangă cu o sută de toiege, numaj 

„în potuti ; fu îmbrăcat apoi.în haine țărănești și 
închis la pușcărie, puindu-se. termen scurt pentru 

plată acelor bani. Mai târzii, — dice scriitorul 

Dârzeanu,—a scăpat de la închisoare prin dare de 

bani, după vechiul obicciii. 
Un alt exemplu de „ciocoiii* avem în faptul 

similar, relatat de asemenca de istoric în persoana 
stolnicului Ion F..... ispravnie la judeţul Olt, asupra 
căruia, s'aii găsit abusuri de 46.000 Iei. Din ordinul 

superiorilor s'aii întors banii locuitorilor. jefuiţi ; 
iar numitul a fost scos: din isprăvnicieb. 

Pentru a, complecta distincţia ce necesita a stabili, 

„Il. Darzeauu, Aricescu și alții. -
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in toate ordinele sociale, precum. și pentru motivele 

co ait precedat sfirese cu a următorul opisod din 

istoric. 

De astă “dată avem un boier în ordinul clerical, 
- unde, de asemenea, dacă no e permis a crede ce 

citim, apoi și în acesta, sunt și boieri și ciocoi. 

“Voim să vor bin de spiritul cel bun al revoluțiunci 

dela, 1921 ; de consilierul -iîntin al lui "Tudor, pentr u 

care a “tost ceea ee o musă este pentru poeți, cum 

zice Eliade; de: amicul Domnului 'Pudor Și al 

marelui visticr Văcărescu ; de Ilărion Episcop al 

Argeșului”. Memaria, actiunea și propovăduirele 
njorale ale accstui Arhierei fac cinste și ordinului 
sei și ţăroi. Acest boier instruit: și patriot cra om 

drept, istoţ ș și mult original. | 
Intr'o zi. la ședința. adunărei Domnești boier ul 

Tancu Roseti! înteebuință cuvântul. prosperitalea 

„percă ; iar membrul adunărci Pană Costescu, întrebă 
pe E piscopul 1larion, ce. şedea în fotoliul alăturat 
cu al Sci: 

„— Ce spune ăla. cu prospera “tărei? 
— Zice că, răspunde Ilarion cu scriositate, s'a 

împuţit ţara și trebue să o împrospătăm. 

Serierile, Oraţiuni funebre, rugăciuni, şi 6.1 
ale Episcopului Tarion sunt apreciata, Din neno- 
rocire nu ne aă putut fi transmise de cât foarte 

. Condica No. 99 din arh. Statului p. 2. 

2 e Di Pagani Aricescu şi e. |. :



  

puţine dintre ele. O mare parte din aceste, ce s6 
conservaii de Ioniţă Popescu din Băduleşti; Dâ&m- 
boviţa, la 1847 ai vs dimpreună cu casa, sa. Din 
orațiuni însă s'aii tipărit două: Cea pronunţată cu 
ocasia morței Brâncoveanului la 30 Aprilie 1832 

„Şi cea, rostită, la moartea Mitropolitului Grigorie 
la, 24 Iunie. 1834. Din rugăciuni autorul: Aricescu 
confirmă că ar poseda, manuscriptele a două: din: 
traceste, ce se cântaii de către favoritul Arhie- | 
reului Ilarion anume Pavel ;: ambele datate din anul 
1834, dintre care una începea, ast-fel : ',Mânca-vor 
săracii și Se vor Sătura ; iar ciocoii vor Hmânzi, 
bată-i Dumnezeii ! je 

Dintre discursurile sale s'a publicat, În Qurier ul 
homânesc al timpului, la pagina 304—305, cel 

“pronuntat cu ocazia biue- -cutîntărei steagurilor oști- 
vei românești; iar alte sunt numai memorisate de 
scriitori, Saii cunoscute prin caracterul lor oficial, 
ca de exemplu acel ținut cu ocasia primei zile a 
anului 1843, în locul Mitropolitului Neofit când, 
după. obiceiă, capul bisericci urma a felicita Ca- . 
pul Statului. Ilarion fu însăreinat cu redactarea şi 
citirea discursului de solemnitate cite domn. 

In același an la 21 Mai, după cum spun Io- 
“nidc, Aricescu Și olții ținu un discurs la Mitro- 
police care făcu mare sgomot. Cu cunoscutul lui 

dar de cuvîntare î în presența, Domnitorului Alexan- 
dru Ghica, şi a consulilor, cu ocazia zilcă. Sfinţilor 
Impărați, Ilarion se credea dator, — chiar” în tein- 

. , 12
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plul.-lui: “Dumnezei, al cărui fe pod iubit : Sa 

sacrificat, . pentru :adever. și dreptate, — să tacă 

cumoscut - Capului Statului : abusurile co. de la un 

timp își .reluase vechiul lor curs. 

Pe Ilarion natura, cultura, posiția sa sociali și 

mai cu seamă sentimentele sale patriotice și de 

dreptate ce cl simţea că sunt îinpărţite și de Domn, 

îl făceaii independent și curagios : Spunea cu aceea 

- ocasiune, în Diserică în auzul Domnitorului și a a- 

celor de faţă că toți dregătorii comit abuzuri. ce 

compromit 'Pronul și “Para ; abuzuri ce merită afi 

pedepsite atât în interesul Donului. cât și în al 

'Părci. 

 



  

  

        

  

  

  

4 . 

„Poliţia auministrativă și Serviciul Şoselelor 
Aaa ÎI DR a a a a a aaa 

mama Lo dracu, &știa — 5. prefectură pitorești !— 
ne zicea într'o zi d.: Tatu...,—iîn. aceste nimic nor- 
mal, nimic nu se petrece ca în alte pănți și afară 

“de casul d'a, fi local, îuncţionarii ce! le constituese 
sunt expuși 1a.vecinice accidente: neplăcute... Din 
parte-mi, dacă: a'și fi de meserie scriitor,. a'și pu- 
tea compune. un mare volum de tot ce mi s'a în- 
tâmplat în mesaventurile mele : prefectoriale,: în 
timp d6 patru ani ce am. petxecut în provincie. 
Dintre aceste iată una, care, cred că vă va distra;. 
"De curând: eram :numit la punctul *,.. Intro 
dimineaţă, pe când mă aflam în cabinetul mei de 
lectură, adâncit delicios în jurnalele zilei. primite 
din Bucuresci și alte uvrage recrutate în modesta-mi



 binliotecă, Prefectul | *mă trimite printi un. CXpres-. 

“ ummătoarelă cuvinte serise „cu: creionul :: n Vino în 

i „grabă: am ncvoe de d-ta... am “pus mâna pe 
«banditul Ștefa“. Avui o exclamaţie ” de “ bucurie 

și am alergat la Prefectură. - . 

Este necesar a vă nota că: In timpul când 

Dobrogea scăpă de Licinski, când, Bucurescii se 

Jiniștiră de. Zdrelea și Mărunţelu, acum în urmă 

după prinderea lui. Cimpocru și puțin după ce se 

ivisc în Moldova, cam de la, Suceava și până la 

Galaţi formidabila bandă de haiduci care în qilele 
_noastiie,— — ajunse ; «Să sc or. gamisese în sutași ! | — se 

"măsura cu armata sub conducerea, temerariului lor 
căpitan Florea, după cum spun. toate ziarele. din. - - 

țerăD, --- spaima  prefecților cari la rîndul lor, 

pentru moment, nuwși găseaii energia, și sentimentul 

de dreptate; virtuți pe. cati, în urmă, €u ocasia 
alegerilor! comunale,: ati probat cu prisos” că.le 

pos6dă.. Acci haiduci, prin forţa -procedurci lor și 
activitatea lor: puțin constituțională devenind :po- 

riculoşi... se decise, în sfiit "venătoarea lor și 
proțul pe cap. De 

„De: pe -acsl timp.zic, r&mase: la modă —și mare 

„era “favoarea soartei când ne conducerea, la ares- 

"tavea vre-unui bandit. Şi când un prefect era destul : 
de dibacii .de:a pune mâna pe: vre-un faimos. fiii 
al codrului; cl putea trece de întâiul. rang între 

„colegii sei iși cu drepturi la recompense naționale. 

19.1 In Vara anului 1898.
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cari săi asigure. situația, și in. oposiţie chiar, mai 
cu deosebire dacă, arestarea tilharului, sar. fi.pe-. . 
trecut întrun mod mai mult sati mai puțin romantic. ” 

Din nenorocire (nu pentru ţară) . bandiții. de 
codru deveneaii din zi în zi mai rari;--de - când. 

T'lorea recunoscu șefia..... legilor, în păduroz, Neain- 
țului, capitulând. D. Ia 
„ De asemenea se vede că civilisaţia pe: zi co 
merge, a făcut să se piardă caracterul tradițional ; 

şi evoluțiunea, aceasta. a avut de resultat stabilirea 
unci base moderne : .astă-di rar să pradă la drumul 

mare, și acei ceo fac nu sunt de cât bortași. Vrednicij 

discipoli ai lui Licinski, Zdrelea, Mărunţelu,  Cim- - 

poeru și Florea; -pttrundându-se de starea socială 
de .astă-ţi, ai început a întinde: operațiunile. lor 

în mod pacinie, dându-și de formă aerul și calitatea 

de industriași. comerciali, : mijloc carele . procură . 
posibilitatea, d'a trece din mână în mână între ci 
mărfurile: lor (2): de la nord -la sud și de'la baltă 
la munte. Ai stabilit dcosebite centre.de deposit 

şi desfacere. Intreg -:apatratul lucrează, :nu mai 

incape îndoială, în afară de Codul comereial și ini 
disprețul celui. penal. La noi poliția administrativă, 
cu doosebire în provincie . nu “are. mijloacele,:. ba 

“poate: chiar din diferite alte mică cause,-a, politicei 

chiar, mare timpul material, n'are posibilitatea, 

mare obicinuința, mare direcțiunea, în sfirșit n'are 
finoțea,: «dacă voiti să fim: indulgenți d'a pătrunde 

. 

1). Pe la sf zşitul verei 1895.
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"misterele (1?) și. ea e “de: bună eredinţă . când se 
mulțumește cu: forma, când fonda na „valorează 
cât forma. 

Acestea, nu constituiait afacerea pr efectului NOS- 

tru, credeţi poate și d- voastră, : Neavend - în per- 

-spectivă- un bandit, nu sunt în perspectivă onoriuti, 

nu poate trece de „întâiul rang“. Micele afaceri 

economice, operate în provincii în cari cu particu- 

laritate' excelează accea a vitelor, nu intră în 
cadrul restrâns al poliţiei. provinciale (!).: 
“Prin forța invențiunci -și a. persistenței, reuși 

totuși a descoperi unul. Acesta era un biet nătărtii 
numit Ștefa, care pentru a r&sbuna, nu știii pentru 

ce motive, pe fratele. săi, :sacrifică un 'numâr de 

familii. Istorioara era, mai de -mult petrecută şi de 

atunci Ștefa, trăia ascuns în măcișul și luminișul 
codrilor, unde urmărit la început cu încăpăținare 

a fost, în urmă, părăsit și uitat. EL însă cra tot- 
Wa-una la pândă și când după: un mare numer 
de ani, urmăririle începură din noi, ele.nu avură 
moi mult succes ca la început, De atunci, între 
administrație și bandit. o luptă de. exterminare 
încinsă, făcu preocuparea lor. din ori-ce moment. 

Noi aveam în serviciul nostru soldaţi, geandarmi, 
telegraf. Ștefa avea, ciobanii, comisii turmelor de 
rîmători și de vite cornute. și gcambașii: prosărați 

prin calculate pichete economica așezate ca poștele 

diligenților de la. Dunăre la Car pați și în sfirșit, 

orîngurile apărătoare unde numai mierloii 1 puteai
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veghea. La prefectură, desolarea creştea.. - Vă 
puteţi dar închipui daci acel am pus mâna“ me 

putea bucura. 
. Găsii pe prefect î în cabinetul să, în convotsaţiune 

intimă cu un om de talie, figura corectă! și rece 

a cărui expresiune: rămânea impenctrabilă sub o 
mare barbă stufoasă care “i acoperea gura. Un 

adevărat tip interesant. m. 
— Acesta este vărul lui Ştefa, 'mi zice prefectul 

„eu vocea stinsă. EL locuezte în: satul psi ban- 

ditul vine regulat în toate sâmbetele “pentru a, se 
aprovisiona și a juca o partidă de trci-decă și unu 
cu cl. Acum în urmă, sc-vede, ali avut o gravă 

discuţiune la joc, şi -pentru a se răsbuna, ticălosul 
îmi propune de ami preda pe 'verul s6ii... Fie 

zis între noi, acest om are aerul sincer, Dar cum 

doresc a face ârestarea cii însumi, cu cel. mai 

mare triumf posibil, e vorba să luăm “toate pre- 

cauțiunile noastre de a nn expune guvernămentul 

la o expedițiune ridiculă. Pentru aceasta, am tre- 
buinţă de d-ta. Eşti de curând în partea locului, 

nimeni nu: te cunoaște și te însărcinez de a, merge 

a te asigura de visa dacă întvadev&r este adov&- 

vatul Ştefa care vine sâmbăta să visiteze pe acest 

domn. 

— Dar ci m'am. văzut nică 0 dată pe Stofa 

al d-voastră... replicai ei. 
Prefectul scoase din portofoliul sei v fotografie 

cam roasă: „Ține! iată-l. A avut impudoarea da
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se fotografia, acum doui ani la, Spireşcut, Pe .când 
noi priveam figura 'șireată a banditului, cel-Palt 
so apropiasc de noi, și ne supraveghea cu coada 

"ochiului. Vedeam din timp în timp pleoapele sale 
lăsate: în jos „ridicându-se puţin cu o privire scîn-. 
teindă ca raza unui pumnal, apoi repede slăbindu-se 
dispărea sub.o indiferenți, aparentă sai profundă, 
„Nu te temi d-ta, îl întrebarăm, că presenţa unui 
strcin la d-ta acasă va face bănuitor pe vărul d-tale 
sati speriându-se să nu vie sâmbăta următoare 2% | 

- Omul.. r&spunso. liniștit: „Nu, cl este prea pa- 
„Sionat pentr joc... De alt-fel în toate zilele acum 
„S0 VEd figuri streine pe la, noi, la sat, din causi 
„bescărici și a venatului. Voi- zice că Domnul este 

“„venit pentru 1. conduce după dropii. 'Locmai 
„Suntem în seson&), | E aa 

Intre aceste am convenit; la o întâlnire pentru 
a treia zi sâmbăta scara la cârciuma lui Năpircă 
șine părăsi fără a părea câtuși do . puțin : jenat 
de rolul stă de spion. In urma-i, prefectul îmi 
făcu numeroase recomandaţiuni. „Inainte de toate, 
„iubitul mcii, “ți recomand cea mai mare: discreție 
„asupra acostei afaceri la ori și cine ar fil. 
„Această țară este plină de chiulangit, Fă no ar 
„tăpi pe banditul nostru; și cii nu înțeleg a îm- 
„bărți cu.nimeni altul de cât d-ta beneficiul și 
„Onoarea a acestei favorabile ocasiuni.“* Asigurai 
pe prefect de discreţiunea mea, mulţumi de 

    

1). Era toamna. ! | .



187 | . 

confienţa sa, şi ne am despărțit plini de ilusiuni 
ambiţioase, el văzendu-se deja inaimovibil la Cur- 

tea de compturi saii cel puțin la Creditul” rural și 
ci într”o mică bună sub: prefectură. - 

A treia zi dimineață, echipat de venătoare di 

creștet pînă m tălpi, luai loc întro trăsură de 
poștă. Pentru persoanele cari iubesc natura, acesta, 
este voiagiul cel mai plăcut şi cel mai variat din 

„lume: Pe rînd se presintă privirei câmpuri. semă- 
hate, culese saii în lucrare: Dealuri, văi, povâr- 
nișuri, gârle șerpuitoare cari ţi:sc: pun în cale. 

Păduri de teii, tufe, bradul -vecinie' verde sati 

salcia vecinic setoasă. Apoi din timp în timp şo- 

scana, sc presintă în linie frântă ocolind adesea 
dealuri în culmea cărora: printre două: coline te 

“face a vedea, de-odată razele soarelui care vin să: 
inunde locul în juruți saii palidele priviri ale lunci 

dacă ai obiceiul sait cutezanţa, da voiaja, noaptea. 
Dar, noi aceștia din administraţie, nu-.punem 

atât preţ, adesea chiar nu dăm importanță acestor 
fel de lucruri, și mărturisesc că, mai puţin prev- 
cupat de peisagiuri do cât de sub-prefectura, mea, 
avuiii ochii închiși cel puţin pe trei sferturi din drum.. 

La ora unu nc-am'oprit la un han din comuni ie 

să prânzim. In acest local, întilnii un tovarăș de 

drum. Acesta cra sub-stitutul de procuror din ora- 
şul nostru de reședință pe care-l cunoscusem în- 

truna din scratele precedente la piefect acasă. Un 

gentil băiat; aproape de ctaţea mea. Bucureșteau



ca și mine, însă malițios !. ! „Să vedeţi mi-a probat 

indostul.: 

Pretutindeni poate;: | năministraţia și magistra- 

tura nu fac împreună un: mânagiii. In provincie 

însă mai puțin de-cât ori unde.- Luaţi exemplu de 

la alegeri să vedeţi cum : rivalitatea, lor. crește în 
ori-ce ocasiune, Da: oare noi, doi Bucureşteni exi- 
laţă .pe acele câmpii ec .aveam a ne disputa, din 

acele rivalități 2 Adesea, uităm locul unde nc.gă- 
Sim pentru 'a ne ocupa de cel ice regretăm. Pe 

scurt, substitul meii şi. cii furăm bun amici și căl- 
dura ce simțeam -mE ;forţa a vorbi pentru casă 
m& recoresc. și muri ,ascunsci,. în mijlocul regrete- 
lor noastre: de a ne vedea ast-fel exilați, scopul 

voiagiului meă; în sfîrșit speranţele noastre, gra- 

ție afacerci Ștofa, despre care. fâcui: confidență, 
„Sub :reserva celui mai. profund. seeret..... Ce. fru- 
mos lucru și tinerețea! Când substitutul mei urca, 
în diligența-i spre ași continua drumul și că ur- 
cam în trăsură, entusiasmul întratât crescuse că 

acum ne vorbeam cu multă cordialitate. . 
Pe la şease ore seara soseam la - destinaţie. 

Acest. mic; sat ce situat în jurul unor văi agreabil 

presărate. în câmpie, îmbinate și. întretăiate. în 

amestecul unor, coline. In mijlocul lui se vedeaili 
Încă ruinele unui așezEmînt, această vedere "mi dete 
ocasiunca să aflu, din gura sătenilor, legende cu- 

_rioase cu cari.nu vă întreţin aci pentru a nu me 

flepărta de subiect, Mica populaţie a acestei loca-
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lităţi, contrariii obiceiului. stabilităței și ocupaţiu- 
nilor satelor din împrejurimi, se compune în mare 
parte de o populaţiune fiotantă,: un fel do rentieră 
rurali cărora nu 16 dai-nici câna:de căpătâiul rentei 

lor. :Aci "ţi par ar fi curtieră (agenţi de mărfuri), 

_aci comiși voiajoră; în tot casul se ştie că noaptea - 

[ | 

călătorii. nu poposesc .acolo din causă că: localii 
absentează.... după afaceri. De i. 

In sătucul gol un popă țanțoș, cu sira “spinărcă | 
cam flexibilă, obositor în cuvinte de politeță,: în- 

costumat : la căciulă: și papuci,-fără a mă şti chiar, 

„at 

vine spre mine și "mi face insistente oferiră -:de 
servicii. EL .voia, cu-ori-ce preţ să mă. conducă 
a cina; la cucernicia sa. Atribuiam la început această 
grăbire a S. S. la bucuria, pe care o încerca vi dând 

un strein în acest sal aproape desert ; dar oamenii 

din hanul lui Năpircă unde „totuși întrai, cu toată 
insistența popci,. "mi-ai făcut cunoscut : secretul 

obstinațiunei, sale. 5. S. cra, bun jucător și când 

putea atrage. pe cine-vu, partidele do trci- deci. și 

una se prelungeaii pină noaptea târziii. Ce voiţi ? 

- "Poți provincialii ait maladia, jocului. De multe oră 

se, simte nevoe a se supraveghea, localurile publice. 
Mulţi tineri se ruincază. la joc... 

La sate se întâmplă acelaşi lucra. |! &ranul devine 
pasionat pentru cărți Când . cl. nu: arc bani,'el 

joacă vitele sale,. coasele ori cuțitele lui,- plugul 

şi. oră și ce, numai pentru - plăcerea de a juca, și 

țot-d'a-una trei-deci: și una, Pe: când nenorogiţii
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pasionaţi se dedaiă lu - această petrecere reciproc 

dăunătoare, un al treilea, care pândește momentul, 
stăpânul -tripoului, cârciumarul. în cel mai des cas, 

este la îndemână; el "și aproprie obiectul în schimbul 

nnui pahar de rachiii vitriolat,—sub scutul neglijabil 
al administrațiunei,— în “favoarea, victoriosului și 

apoi  delectaţiunea se repetă și mai ferventă : 
. pasiunea jocului și. escitațiunea, alcoolului "și dai 

mâna spre a, sărobi fisicul și „moralul stemanelor 

victime ! 

"Cu toate aceste noaptea creştea și He istu Riv an, 

acesta. cra numele spionului nostru, verul lui Ștefa, 

nu mai sosea, Ei cinasem cu o farfurie de ciorbă 

și o 'frigare de oaie și cam afumată, presărată ici 

colea de câte un cărbune, dar și cărbunii își aveaii 

rolul, căci încinqend murdarul taler de lemn dis- 

trugeaă cât-va microbi de pe el. Vin, nu se po- 
menca. Debitele sunt aprovizionate cu esență... de 
(uică !.... O -sticluță de un deget întrun boloboc de 
apă amestecat cu două vedre de spirt de contra- 
bandă ;. rachiii sai basamac gol'ce, cu succes, ar 

putea rivalisa cu otrava, cea, mai priicioasă pentru 

a distruge lent însă sigur. Otravă care ȘI ar găsi 

loc de Onoare într:o „exposiţiune vitriolică î în acost - 

scop formată.. 
„Dintre centrele mici, unde "ţi sar în ochii aceste 
rele ; sunt acele - în: cari: majoritatea locuitorilor 
câștigă mai cu înlesnire, din alte ocupațiuni ' de 
cât din munca câmpului, Acelor mici centre le e
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caracteristică populaţiuriea, flotantă, — nu înţeleg 

aci prin „flotantă“ nomâăditate în : domicilii, “ci “no-: 

maditate în operaţiuni și acțiuni :criminale.— Pare: 
că discipolii luă Florea, capitulând s'aii restrâns a trăi: 

din viaţă oneştă și prin unele din aceste mici. centre, 

„ude se. dedaii la. creșterea și economia vitelor. : 

„Parte din aceste rele ai de cefect..descreșterea. 

_populațiunei noastre rurale ; iur. parte: produce 0, 

situațiurie gravăD. De această gravitate. nu mulți: 

sunt acci cari 'și dai seamă, în mod rațional: Să-: 

teanul nostru este mai mult abr utisat de cât condus. 

EL este sistematie exclus de la căile. prin: cară, 

singure ar putea, face- pe sătean a concerta la starea 

"„civilizatoare a, socictăţei noastre. și deci, ca con- 

secinţi a stărei actuale « dererurilor, în 

siseul populaţiei noastre sale în- 

cuibram progresiv pasiunile ui tncintle 

„ea semăna vivtuţile. 

O! “Pau măreț Aparat Social, care ai nobila 

-menire Wa pune în practică voinţa 'socictăţei pentr u 

a aduce lumina și fericirea, în viaţa, cetăţeanului 

și tu sublimă, Higicnă, pe voi: vă întreb: Care. 

sunt soluțiunile, reformele saii măsurile practice 

ce se iati spre a sc garanta aplicarea bine fâcă-- 

toarelor voastre proscripțiună în contra atâtor vele , 

constatate? 
Ce die din toate aceste rapoartele anuale, lungă 

şi „vecini “după. acclaşă calupod, ale pretecților 

noștii, asupra politici . administrative? 

1), Veţi și pagina No... (Toemeti agricole p i) 1
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: Cei co:se ocupă serios de aceste cestiuni o sciit; 

iar pentru” cei-L'alți mă refer la răspunsul alegoric 

dat sub aceeași întrebare în : capitolul „Tnaliena- 

bilitatea, Proprietăţei Rurale.“ i 

_ Asupra cestor reflecţiuni - eram când observai că 
ultimii clienți ai localului: lui Năpîrcă, unde mă 

aflam în adestare, plecase de mult și cit. începeam 

a mă găsi foarte ambarasat față de curiositatea 
neînereqătoare şi chestionatoare a, hangiulti, când 

iată că :Hristu Rivan apăru. - 

— Omul oste la, mine, zise el, ducând mâna la 

vali... Dacă voiţi să veniți. m 

Afară era Un întanoric, comipăct. Un vânt straș- 
nic părea, că se luptă contra, fulgorelor scînteotoare 

și răceala sc simtea binișor. Noi urmărirăm aproape 

un chilom otru un. drum mocirlos spre un colnic ; 

pe ică colea rară pădurice. Acum însă şi fulgerile 

încetaseră, orientarea nu cra posibilă de cât grație 

unci perfecte cunoscinți topografice a locului, deci 

urmai în liniște căliuza mea. | 

“To ată siguranța, mea sc: sprijinea în propriele . 

mele puteri și „prevederi -personale.. ME simţeam 

în ţara sălbatică...
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=— Tată casa mea, 'mi zise Rivaui, arătându-mi 

o mică lumină printre crîngile ' arborilor, : „scânteiând 

periodic ca o stielii strălucindă, în noaptea "ura- 

ganului. 

In acest moment, un . mare caine se” repezi: în 
întuneric - spre noi cu Iătrături Îurioase, ca și cum 

ar fi voit:a ne tăia drumul. - annie 

—- Na, Lupan, “Lupan, Srigăi” călăuza mea și. 

plecându-se spre mine:' Acesta este - câinele “1ui 
Ştefa,...... Dobitoc teribil, 'nu mai are pereche când 

-e vorba: d'a face de pază... E! Tipa: tu ne, ici 

drept gcandarmi! SED 

-- Enormul animal se calmă ȘI se apropie în recu- 

noaștere. Era un câine ciobănese! negru și 'linos; 
încrușare de lup, de unde și numele de lupan.-E1 

ne precedă cu niște salturi atletice: pină în casa 
lui Rivan, un. fel 'de bordei, "construit 'însă cu 

îngrijire și prevădut cu : cșiri deosebite; primea: 
„lumină -printi'o deschidătură” în tavan, în mijlocul 

încăperci principale. craii două paturi de lemn. : 

„Pe -o inasă de:brad împrejmuită de scaune fâcuto: 

mici lumina, cu o lumină insuficientă. In fața mosci 
sta:0 figură fină, șireată și sobră, smeadă și rasă! 

întrun cuvânt o mutră comună, aplecată asupra 

unor perechi de cărț, în fumul intens a tutunu- 
lui negru: 

—:Vere „Ștefa, giso Rivan intrând; iată domnul: 

“care vine 'în satul nostru pentru: a vâna mâine cu 

„din r&dâeini de pomi 'retezate la căpătâe, o lampă 

4
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mine... „D. sa va petrece astă-noapte la mine pentru a 

ca mâine în: zori să fim în crîng. 
Când cine-va, este în. -timp do ani urmărit Şi în 

obicinuința-i ă pregătit da ocoli cursele, capătă o 
oare-care. neincredere. Ochii banditului se plantară 

0 secundă  asupra-mi. . După aceea, sațisfăcut se 

vede de examenul sii, "mi făcu: un salut, și nu sc 

mai ocupă, de minc.. De alt-fel partida de troi- iJeci 

și una “i: absorbi îndată :. pe cl.şi.pe vărul... 

„„.. Priveam pe ambii jucători, unul în. fața... colui- 

alt, snpraveghîndu- sc, surprinzindu-se la :ocasiuni 

. favorabile, cu cărțile îngrijit ascunse în: mână, a- 

plecate: spre sine; „apoi ridicându-le :şi oxaminân- 
du-le cu o privire repede. care nu. părăsosce totuși 

niciun moment ochiul adversarului; adoverat j Joe 

de fincţe, vicleană, și de spionagiii. 

„: Bamditul cu. deosebire mă înteresa a]. obsorva,- 
Taumina, Gădea în plin : asupră-i.. Recunoșceam. fo-' 

tografia, co. 'mi dăduse, prefectul. Era îmbrăcat, în“ 

vostă de. fanel, haine de .postav călugăresc de 

coloaroa seri, două puse una: peste alta; * bocanee 

în „picioare, fuma din chihlibar. gros. Figura cu- 
loare mat, mișcări vii, surprinzător la un om cor- 
polent 'și. gras. Vocea, cam răgușită, fără răsunet,- 

“Lai Rivan. încă nui. lipsea, o oare-care turnură, 

așezat. liniștit de cea Valtă parte a.miesci în faţa 
omului, pe câre il: vindea, Nici o tulburare nu.ob-' 
servaă la cl și nică. cea mai mică. esitare. Credâi 

că pelilivanul, îi. uitase „chiar. de trădarea: sa pen-
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tiu a nu gândi. de cât la partida jocului antrenat 

care "1 preocupa, mult. mai -mult de cât resultatul 
cursei întinse. 

Două sait trei ceasuri se petrccură ast-fel. Cu 
multă, trudă mă țincam deștept în această com- 
panic puţin distractivă, în atmosfera, înăbușitoare 
a vizuinci în care - ne găseam: și :a monotonici jo- 

cului . întrotăiat „de. oxelamajiunile + patru „SDre- 

zece! ;.... trci-zeci si una'!... . 
Din timp în timp,- puternicul: urlet al ventului 

afară, „clipirile limpcă,. disputele jucătorilor ; mă, To- 

deșteptaii.... De odată însă “un lătrat.a lui Lupan, 

selbatic, încăpăținat ca un strigăt do alarmă, puse 

toată casa în picioare.. Banditul nu. făcu -de „cât.o 
săritură pînă la ușă, eși un.:minut, apoi reintră, 

orăbiţ; Potera.!... zice cl, Și, repedindu-se la pușca 
lui, o luă și se aventă afară mlădios ca o pisică. 
Rivan și că cram încă în picioare .privindu-ne, 
când o decime do:jeandarmi, carabina, la mână, 
năvăliră, casa. „Predaţi-vă !.“. Și iată- NC, prinşi, 

perchiziționaţi, “legați. 
Ei voiam a-mă numi, a spune cine Sunt. Nimeni 

nu m'asculta. „Bine, bine. Vă veţi explica la, reșe- 
dință“. Ne împing afară cam în brâncă ajutându-ne cu 

“patul și mânerul armelor. . Nici graţiosele braţelete- 

cătușe nu lipsiră, Pe șosea ne aștepta, cupeul g grilat 
al penitenciarului din: apropriere; lada infamă și 

fără acr ne conduce. la :trap, în mijlocul galopadci 

- jandarmilor și a săbiilor goale... Intr eg acest aparat 

13
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de forţă pentru a: conduce -un : consilier adminis- 
trativ- în exercițiul funcțiunci 'sale! - 

A 

“Se Juininase de” qiuă când ajunscrăim la, ste VE 

închipuiţi tabloul intrtirei mele 'în sala, unde pro: 
curorul, șctul jeandarmerici, * direetorul închisoarei 
aștepta cu impacienţă resultatul expediţiunci. Cel 
mai 'niitat dintre toți era capul escortei care mă: 
conducea triumfal, când vedu pe toţi acești domni 

înconjurându mă și “pe procuror smulgându- mi că- 

tușele, cl singur, cu toat6 scuzele.: 

„î— Cum. se poate! Dita eşti d-le Tatu... 
"Pe d-ta te- -ail luat aceşti imbecili - drept... Dar 

6: unde vine: acest dispreţ! Cum s'a întâmplat 

âccasta ? n ti 
Atunci ai urmat oxplicațiunile. In ajun: procu- 

rorul primise '0 depeșe de la oficiul tetegrafic „*, 

semnalându-i -i presenţa banditului Ștefa, în locali- 
tatea; i cu detalii atât de” precise, atât « de. afir- 

“mâtive |... 
Aceste “cuvinte, numele oficiul tolegrafie CUnos- 

cut, fară pentru mine un: punct de: descoperire. 
— Dar atunci Substitutul” dv v "a trimis. acea 

dopeşe? i: i = | 
— 'Poemai, Da; : substitutul mei, un om foarte 

'serios, foarte sigur (cam știam cil ceva !) și care
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nu putea să "mi trimită... aceste intormaţiuni din 

ușurință... Dar. întradevăr, scumpul: mei, cine ar 

fi putut bănui că. ață.fi fost: plecat la, v&nătoare 
prin: acele localități, Și. toemoi. în : gazdă a vărul 

banditului nostru ?,. „e 
"In sfîrșit. noi vam Zăcnt, să „ petreceţi.o 0. urâtă 

noapte; dar sunteți „prea; „înţelept pentru. a.ne 

păstra, ranchiun și "mi o veți proba, venind:să de-'. 
junaţă: cu minc..... Brigadior,. condu pe acel om. si 

vom cerecta maă-târziii.. .: E ” . 
„„Nenorocitul . Rîvan . sta, mut. și: mistifcat; dar 

privirile. lui. către mine eraii;0, protestare.. Bă, nu 

puteam face .alt-fel. de cât să daii- lucrurile pe faţă. 

= Lmând” pe procuror lao parte, îi: mărturisii: că 

vărul lui: Ștefa era: un .spion. al: prefecturei, că: el 
promise. a.ne preda; pe bandit; întrun: cuvânt în- 

treaga, istorie. Pe măsură: ce vorbeam, figura. ma- 

gistratului, odinioară bine voitoare, “relua din ce 

în. ce. masca, sa do :răccală judiciară. i: ti 

— Imi pare --râi. de. prefectură, "mi. respunse cl 

cu; un :mic'acr de contrarictate ... : Dar. ci ţin. pe 

văvul' banditului, și nu "1 -voi slăbi. EL'va merge 

la, judecată cu: doui: trei păstori și geambași: cul- 

pabili de a fi înlesnit praf de pușcă și alimente. amenzi 
banditului.: “'rebuo să sfirșim: odată cu. aceste 

conivențe, criminale . care impiedice acţiunea jus- 
tiţiei.... Nat ata at i d 
Rai Dax 3 vă repet, “domnaile i procuror, că acest, 

om .este creatura "prefectului... iii iei
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i. n: tocmai - “pentru - dcbâsta,. și cil i veţi, 

răspunse procuroriul cclatând; Eă voesc-odată pen: 

tru tot-d'a-una, să, daii.o bună. Jeeţie” administra- 
ţici și a 0 înveța a nu:se “amesteca, în: ceea, ce 

nu.o privește câtuși de puţin..: „Cum ! nu a mai 
rămas d6 'cât'un bandit în “ţară Şi. d-voastră. vă 

încăp&ţânaţi a mi '1'lua!: Dar “acela este :v&natul 
moii; domnule! “Ia, “să vedem domnule: Tatu.;.. 
d-ta care eşti vănător. (aci avu un.suris la adresa 
echipamentului - mCil), zici că este. permis acest, 

soi “de 'lucruri?..... Eă cu toate aceste am spus'o 
francamente prefectului d-tale: Eă voii prinde pe 
Ștefa, sai nimeni nu ?1 vă prinde........ EL sc încă- 
pățânează. Fi bine! "L:voiii "juca, renchiul cum mt 
pricep. că... ;.... Riîvantal d-tale va merge:la jude-. 
cată.: Natural 'că el va; reclama contra. prefecturci ; 
și cum afacerea va; face. seomot, banditul va fi de 

„acuni înainte la pindă și: se va feri atât de vărul 
sc i cât și de venătorii de' “dropii ai administraţiunei. 
După: cum 0 zisc, o: și făcu, acest chiulangiă,— 

vorbă: prefectului.:0 lună în urmă prefectura era 

citată.  Iată-ne dar: obligaţi, reprezentantul. ci și 
ci: Va merge să ceroin! dreptate. pentru . “spionul 

nostru, și de a 'istorisi aventura mea în public- la, 

'Pribunal.: Credeţi bine înţeles că ăuditorul so. des- 
fătă : acest: Primar, în exercițiul funcţiunci - sale, 
acest Insărcinat legal cu misiuni secrete, acest In- 

vestit cu puterea; prefectorială voiajind în trăsura 

celulară ! Intwun cuvânt administrațiunea fu deju-
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ată pe toată linia. In cât privește pe H. Rivan, 'Tri- 
bunalul Pa achitat cum era și drept; :dar nu ne. 

mai putea fi bun la nimic, acum Ştefa cra: prove-. 
nit. EL. părăsi satul, mai în: urmă, pentru a intra, 
zice-sc, în serviciul soselelor. - Acesta, este numele: 

ce provincialii 'din partea; locului -daii poliţiei: ad:; 
ministrative. Bieţii oameni! Deși desmoșteniți''de: 
dreptul de a-le fi- de: o. potrivă, accesibile: căile ce 
conduc la activitatea, noastră socială civilisatoare.: 

De și că nu se deșteaptă:de: cât: sub influența Spi- 
ritului răului șia pasiunelor,: căci:: numai . aceste 

molele de moralitate pătrund pînă la ci și: este 

totul ce. prin. organele:rele condiicetoare li sc poate 
transmite încă pînă astă-ză!.! De: unde” și viuta 
sălbatică a săteanului. EL: remâne: vecinic — apa- 
rent — în incompatibilitate cu mersul 'civilisator 

„al. societăţi noastre, Cu-toate. aceste întradevăr 
am fi în pericol Wa, na ne mai recunoaște noi oră- 
şenii cu sătenii dacă bunul simt al poporului ro- 
mân, mai presus de ori-ce violare, mar consolida 

spiritul naţional. 
Cu toate acestea, repet, înta? adevăr am fi în pe- 

ricol d'a ne renega unii pe alții. dacă virtuțile 
str&bune rămase nemaculațe: în: sufletul poporului 
român: war veghea, El însă judecă şi 'și dă seamă, 

„îm tăcere de situațiuni : Pînă în satul cel mai iy- 
novunt găsești. adesea, calificative, dacă nu voiţi 

- ingenioase dar cel putin date în vederi înglobă- 

_ţoare a conduitel regimului dominant, Găseștă cu-
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vinte care își ai: înțelesul în explicaţia, :lor socio- | 
logică.: Ast-fel ei ai ajuns prin forța împrejurărilor 

"a stabili că astă-ză între administrația propriii disă 
și, aceea a soselelor este .0 oaro-care  fliaţiune în 
modul de a se exploata, întrun comun avânt. de: 
progres :saii de regres, „după chipul administrato- 
rului seu, ... i. îi 
“Tocmai pentru: aceste motive se vede că pen- 

tru acei bieți desmoşteniţi, șoselele. „constitue o ad- 
ministrațiune ocultă, misterioasă. 
„ȘI când din întâmplare i întrehal î în ocalitato prin 

familii : a , 
„Unde „este. E dura Sali : “ Alexanărică ?. Unde: 

„este Dimitrie Sai Aurică ?* Acest. „TEspuns cam 
vag dispensa de ori-ce. explicaţiune : 
„EL. este în serviciul soselelor. a 
„Așa "Și încheiă d. 'Patu... istorisirea sa. .-- i: 
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De un “scurt, tip, tomparativ, multe jacrici tung 

5 Sail făcut, și tocmai accastă causă ne impune săr- 

cina ca, făcând! critica, veri: unui r&i existent și ce-i 

rând îndreptarea sa, să nu uităm xceunoscința te 

datorăm. acelor: fruntași ai țărei cară ne-ai înzes-.- 

tat cu atâtea: instituțiună civilizătoare; “cu toate: 

acestea, n nemăsurat de multe, sunt încă în așteptare. 

"Evident, astă-zi suntem: incomparabil mult mai 

sus de cât în acel trecut, - - dragostea pentr: 

muică ne va ridica încă: mal în viitor: căutând! 

a păstra! mărețele cuceriri făcute“ în Statul: nostrii 

prin 'actialele instituțiuni ce "ne am dat de o 

jumătate de secol încoace, nu trebue să! “înectăm a 

ofectua alte, nouă progrese pe terenul culturei ș și 

organisărci noastre economice" și politice: 

"Este de netăgăduit că, puterea de viață a na- 

 ţiunei române este cultura maselor poporului, n 

[i



mal: acest “facto intelectual va mai: "putea, pro- 
_toge. “și. în. viitor, virtutea; nâţiunci. . Să sperăm .- 
Că această cestiune va, fi. tratată do 'aeci. conipe-.. : 

tenți, Sub toate: raporturile ci, cu toată 'rosoli- 
țiunca, ce o merită această importantă cestiune. 
Recunoaștem sacrificiile făcute de Statul nostru 

pentru învățătura poporului, ele aii fost și sunt 
imense, ba încă cele întrec tot ce se face (fără 
alusie la iniţiativa, privată) în țările occidentale ; 
însă pe câtă Vreme învățămîntul secundar s'a avan- 
“tagiat (poate, ca. conșciință. a: mecesităţei ce. sc re- 
simțea pină astă-zi la noi), cu atât s'a. lăsat, in 
suferinţă cel primar și mai cu scamă cel rural. 

„Da, în, dorinţa, sacră ce avem pentru îndreptarea 
eului trebue să mărturisim : Poporul nostru rural, 
temelia .națiunci, fratele nostru, țEranul, zace, în. 
întuneric şi tocmai acest întuneric îl pune în impo- 
sibilițate d'a, beneficia, de legile. ocrotitoare lui: și cu 
cară noi ne fălim ca naţiune civilisată, Aceste însă 

„Sunt cădute. în desuctudine ;, ast- fel. se întâmplă, 
de. exemplu, CU. disposiţiunile legei comunale, cele 
lăsate propriei lor: “iniţiative, și sunt multe. spre a 
le enumera aci. Ast-fel se întâmplă “cu instituțiunile 
ca judecătoria comunală 0. De asemenea și cu. cele-, 
Palte instituţiuni, la: ţară, unde, -de și. menite 4 
aduce mari foloase binelui, public, . din nenorocire 
cfectele sunt. contrarii, contusiile și. amalgamul 

1) Vedi „Constituţionațul“ din 10p:2 Tulie 1898 care co: 
prinde un cas special și care ny esteczl mai ilegal din câte se 
petrec din causa ignoranței juraţilor gomunali. 
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domnesc in toate,: graţie isbitoarei sărăcii instruc-.. 
tive a ţăranului și ca consecinţă naturală a.lipsei de; 
cultură șciinţifică chiar elementară. la: coi ce vin, 
imediat, în conțtact cu cl. : - „a. 

„Probă,: despre “accasta,. este că, legalele $ și sacrele. 

sale drepturi sunt violate, sunt exploatate. de, către 
cel :intâi : speculant, — speculant do. ori-ce : na-. 

tură, — în mâinile căruia, însă-și drepturile: sătea-: 
nului, servă 'de :mijloace în: înființarea „lobagici. 
moderne“ a săteanului ast-tel influentat, Studiati. 

starea economică de astă-di a, legiuitelor: lor .pă- 

mentură,- modul muncei „lor , și, „cele-Valte și veti, 

vedea,. tristele noastre. moravutră. la . ţară. asupra, 

cărora m& opresc aci, - căci. subicetul : acestui: ca-. 
. pitol. comportă numai: asupra : stărei intelectuale:. 

'P&ranul nostru este inteligent însă atât de . ig-: 
norant ! Lumea î-sc înfățișează ca un haos, fără, 
şir şi rațiune, unde întâmplarea, și norocul dictează ; ;. 

| Maci nesiguranța și lipsa, sa de incredere i iu viitor,” 

de aci: prejudecățile cel. stăpânese, Din. “trecuți. 

cunoaște ceca-ce a audit din spusa bătrânilor, mare: 
consciința; vie a individualităţei neamului; :lui,. nică 
pe. accea a aspirațiunilor mari. în:viitor,. ii: 

„Deși şcoalele. primare -rurale sunţ înființate “de, 

un bun. număr, de ani, totuși ele. prin “alcătuirea 

„lor:nu pot corespunde Și. acestei. necesități.. „Tinerii, 

țărani cari „vor suplini. imediat locurile : părinților. 

lor. sunt tot atât de. ignoranți ca'.şi aceia. Rar,: 

foar te rar, găseşti. între. aceștia doi trci. de: îlo- -caro
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sat cari de şi ai înveţat odinioară; a seri Și a citi 

mai pot 'astă-qi semna ; iar ceca- -ce-e mai princi-: 

pal: d'a citi corect sait seri nici nu mai: e vorbă; 

usul s'a pierdut chiar la aceștia. Atunci: la ce se 

reduc efectele şcoalei primare faţă « de acești tineri ? 

Şi cum'nu-și va: “motiva. țăranul: opiniunea 'co o: 

exprimă adesea când oste forțat a trimite: copilul 

la, şcoală - “zicând : Tacă și asta, o belea! pe capul: 

nostru. A mai învățat ș și îi mari dar la ce folos ? 
! 

RR 

Lă . .: 

Gu câtă Satisfacţie vedem progiesânda Stare: 

culturală a ţăranului în Transilvania ! Câtă: den- 

uitate la omul: care” arc consciință, de. sine, de 

soarta sa, de relele: ce suferă în “present și de 

drepturile sale fireşti ce,'în linişte, așteaptă a "și 

le- revendica! Apoi. cătă: demnitate în atitudinea 

preotului satului,. care se: respecţă . şi- este . prin 

aceasta respectat, iubit și, ascultat de “poporul „stil 

nu numai din: credinţe roligioase ci din convingere 

și pentru voalele foloase ce trage din poveţile sale 

Juminătoare și instruite !: | 

„Această staro o dedaii faptului că i acolo ahele 

părți sunt îndestul de instruite pentru a înţelege 

înalta, : vaţiune de morală care “i leagă. 

" Comparaţie făcând, în același exemplu, cu satele 

noastre, vedem că : acolo unde fanatismul religios 

nu mai există, relațiunile dintre preot și sătean 

devin foarte reci, ba chiar aspre; nici acesta nu. 

e în sţare să atingă rațiunea de a fi a unci legă-
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turi. sacre între. ci, nici cel alt: în..majoritatea ca-. 
- zuilor nu'şi- menţine prestigiul și deci perde pre-. 
ponderenţa;: și nu corespunde: tocmai -misiunei sale, 

căci și pravilele zic: „Preotul, care “și-ar face nu:: 

mai. slujba. în: Biserică, nu.:ar fi ascultat; de.Dum-, 
nezeii.€ Și, în acest cas. iarăși avem efectele lipsei 
de cultură, relativă, : la, ambele Părți 

“In oscepţiune trebue să admitem că avem și 
aceasta destul de rar, localități unde sunt Și Dr coli 
capabili și învăţători conscienţi. și peisonal muni-. 
cipal,: dacă nu instruit, :cu' oare-care. pricepere ; 
dar: oarc:cu'o floare sc face "vară 2 Dar. acestia. 

vu sunt influențați . de nici un curent ? 2, se Sea 

"Așa, dar constatăm că în “sate: acțiunea : morală 
a puțin preparaților—în diferitele ramuri —demni- : 

tană, imediat în contact cu' țăranul, în” “majoritatea 

casurilor, :dă :roade  îndestul de triste.-iii! 
Acestia, exclusiv aceștia, sunt; educătorii nete: 

ricitului nostru sătean ignorant: Și stăpânit: de pu-i 
ternice: prejudecăţi în viaţar.sa, familiară “și î în cca: 

socială; stare care,: contribue 'spre al face să cadă 
victima, tuturor speculaţiunilor și po: ori-ce cale.: 
Naşte întrebarea : de această, stare, 2 lucrurilor pu-; 

tem oare face în . destul de: responsabili, moral-: 
mente, pe toţi demnitarii: satelor, elericali,. cultu-: - 

rali: și administrativi cari în: mare parte contribue! 
ci înșiși, poate chiar fără consciinţi, 1 la degradaţiu- 

nca, săteanului ? ta i ul 

Na 'sunt:ei adesea, unelte în mâini ascunse, după:
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rostul politiceă şi' de multe: ori al interesului celui 

nai tare, cam paralel cu: acțiunea personalului ad- 

niinistrativ supraveghetor; mai: mult :saii mai pu-. 

țin: 'conseient, mai mult :sait mai puţin . “preparat 

pentru: posturile ce: ocupă, reușind : ast- fel: une-ori 

prin nepriceperea;: “lor să. coboare jos. nivelul de: 

"consideraţie la, cari acestea - ai „dreptul să fi pă- 

str ate? i 

Si "Acei demnitară--al satelor nu sunt oare vinovaţi 

de '6 potrivă cu imediat superiorii lor ce cară, În u- 

„mele timpuri, nu: în tot- Wauna,; nivelul lor cultural 

nu 6ste mult maă ridicat | de cât a  subordonaţilor 

lor ? IE DIE 

| Care este. acţiunea acestor conducători; și cfoc- 

tele morale ale conducerei cu. cară: aș și locali-. 

tatea-îi onorcază ?.: Ra a 

Cu ce luminează ci și: maă Cu seamă cu, ce spri- 

jină- ci neajunsurile bietului ţtrani, care din causa 

ienoranţeă: lui unită.cu firea sa răbdătoare și cre- 

- dulă, ajunge îndobitocit de: munca penibilă. și fără 

iolos pentru el, exploatat în drepturile sale de ce- 

| tățean ca și în cele deproprictar, degenerat prin 

alcoolism, către care este mai mult antrenat in-: 

tenționat de cât ar face us din propria sa voință, 

degenerat în fine, prin hrană proastă ş și ncindestu- 

lătoare 2—Auziţi el, ţăranul, care e atât de modest : 

in. gusturile sale gastronomice și de lux în cât a . 

devenit proverbial și care este proprietar, absolut 

po. 5—10. hectare, pământ, nu se poate . hrăni !
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Ce contrast în raport cu legile: naturale „alo. „eco- 

nomicâă politice ! , poa 

- lacă de ce ţăranul nostuu. devine din zi în zi 

mai șiret și mai imoral, :pare-se că învață „la 
această școală, * Cei ce nu. engetă la; toate aceste 

cause îl resping, îl urăsc, il: disprețuesc, noi. însă 

îl plângem și cerem:pentru cl, în numele umani- 
tăţei și a legilor, clemența, celor. cari. ar.. putea 
face din - “acest frate injosit, -un fiii demn de, nați- 

unca. sa, de patria sa! 

“ Gugotănă la toate neajunsurile, semnalate. mai 

sus, din „viața țeranului, vedem cât, de . prețioasă 
esto sciinţa, c cât de simțită, “este necesitatea. ros- 

pândir că la, sate a uncă elementare. cunoscinţi, care 

să dea săteanului idei mai drepte de oameni şi 
de lucruri, de drepturi și de datorii, să-i dea fie 

cât de restrânsă judecata, Și. priceperea cultivată 

pe care acum în adevăr nu o arc. | 
um am ajunge. oare la remediarea, acostui' văii : 

„Cum .am reuși să instruim pe, ţăranul nostr u în 
școala vicței și în mijloacele. de inlăturâre a mi- 
serici sale. actuale; ajmngând, la, 0 Viaţă mai fe- 

ricită ? | a ASI 

„Cu ce să-l armăm.. pentru a nu mai, cădea așa 
-de lesne victima, înșelătorilor ? 

- Cum să'l facem. a Se pricepe la. condnepiea,. mi- 

celor afaceri locale, la. “gospodăria. satului, întrun 

i 

mod, sciinţific și raţional,. făcând în. acelaș; timp 0 

agricultură. priceputi, și, modernă?
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" Tnt”un 'cuvănt: cum am rouși să obținem în cel 

- mai scurt timp posibil, în locul ţăranului brut și 

ignorant de astă-zi, un ţăran-cu oare care cultură 

“literară: și. cu cunoscinți . practice “care :va, sci ce 
trebue omului casă 'trăiască, liniștit, folosindu-și 
și lui și semenilor: lui: și :patrici, .pe care atunci o 

va iubi din toată; inima; Și din: convingere iar. nu 

ca: acum din instinct.: aa lt 

“Drept e'că' spro'a ajunge la această ţintă « se 

cere imperios să lepădăm apucăturile” „de cvemuri 
vele ; și pînă când nu: ne tom obicinui a satisface 
cu gr bine. legiuitele “inter ese ale: țevel:și : nu: vom 

înceta da face' din aceste : îiite 'ese publice, obiectul 

ie 'conibateri * reciproce,' de cât pe 0 mesură nepăr- 

linitoare și în vederea: expresiei echităței, nici o' dată 

nu vom putea aduce : în mijlocul nostru liniștea, pr 0- 

gresi, fericirea; 

“De acea, zic că, “toate ncgligenţele similiare cari 

în aparenţă nu ar fi direct! imputabile administra- 
torilor noștri, sunt acte contra naţionalităței noaste, 

contră dre eptăței, contra, legilor: chiar și deci ci sunt 

cel mai putin moralmente responsabili. 

„Nu mă îndoesc-că cu.toţă, toți'în general, 'sub 
Oră-ce steag politic am fi înrolați, toți dorim pro- 
gresul cultural al fraţilor” noștri; ridicarea “lor din 
starea înjositoare în care se află incă astă-ză, toți 
voim a. da 'acestei cestiuni soluțiunea cca mai bună, 

căci toți văd, cel puţin așa cred cii, văd în-această 
soluţiune însă'și consolidarea Naţionalităţei Române. 
Insă ca să ajungem la-soluție avem nevoe pe lingă



20% 

patriotismul ce ne insuflă și de studii pregătitoare 

și. compleete, . din resultatul, cărora. să oferim -po- 

pulatiunci rurale mijloacele practice care ar..putea 

suplini râul existent, prin-crearea, de școli rurale 
de adulţi și Biblioteci pentru aceste, :unde se. va 

putea preda în mod teoretic și: practic cu prefe- 

rință : Conduita; cetățeanului în oare-e cari acte ju- 

ridice și administrative, agronomia; . -agrimensura, 

economia, și cele-lalte ; iar în anumite, zile-de săr- 
bitoare.să se țină de: amatori, oameni .. instruiți, 

conferinţe asupra igienei şi : maladielor : ce bântue 
populaţia rurală, în fine asupra „culturei. sistoma- 

“tico. și cestiuni de morală... :.: pia 

O ast-fel de școală, ar putea, exista în fie-care 
comună sati pentru două sate una ; ele nu necesită 

mari cheltucli-la, început. așa ca. comunele să nu 

poată, a le înfiinţa, și în zadar S'ar pretexta sără- 

cia, comunelor - rurale, căci aceasta nu s'ar putea, 
explica de cât sub o rea, 'risipitoare și neglijentă 

administrațiune comunală, contrariul totul 'e-posi- 

bil și.se poate proba: la necesitate printr'un stu- 
dit: “special “asupra - financelor comunei rurale, 
luând. ca exemplu cea mai mică dintre comunele 

unui judeţ ; afară de aceasta pentru ca opera să sc 

perfecționeze și Comuna și .J udețul şi Statul și Socic- 
tățile cultrale românce, cred, nu Vor rămânea impa- 

sibile Ja o mesură salutară de luat şi care face parte 
„din acele măsuri cară constitue puterea de viaţă 

a unci națiuni. Să luăm pildă .de la micile state“
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occidentale 'ale continentului nostiu, care datoresc - 
situațiunea lor prosperă mai mult : culturei. lor. de 
cât -puterei lor materiale. Să luăm exemplu 'și să 

imităm în mic, dacă voiţi : instituțiunca univorsi- 

tăților rurăle- din Danemarka.:. o. : 
“De oare ce cultura; “Spiritului este micul mijloc 

de progres" şi noi apreciăm - cât 'valorează un .po- 

por prosper şi: virtuos; dorim ca masele populare | 

să cunoască, cât mai: ivepede' a: distinge căile cari 

le: coiiduc! spre prosperitate, spre “virtute ; și vom 

lupta pentiu'a:le înlcsni din 'ce'în ce.mai mult 

mijloacele întru acesta. Fic-care e dator aşi expune 

păr crile sale și să adoptăm pe cele mai nomerito” . 
Nu: mai puţin important este, cred că, în cmi- 

ter ca: părerilor, “să înregistrăm'tot-d'a-una ccca ce 

s'a zis“ anterior saii ceca: cc se: "face. în “present; în 

această: “privință. - Pentru aceasta _menționes. mai 

jos coca sc s'a zis: și ceea co se: face... Da 

"La 13 -Februarie -a. t.'D; Ago Benedictsen, pro- 

fesor danes, ținu la: Universitatea noastră din Bu- 
civosci o importantă: conferință despre „Universi- 
tăţile - Rurale 'din Danemarca“. Acâsta instituţiune 

este opera marelui 'Iribun danes Griinswik,: mân- 

tuitorul ț&răninici și promotorul perioadei de re- 

naştere a danesilor, ! cară, : prinTmijlocul . acestor, 
ştoli! că “răspândit în toată fara : lo; înstr ucțiunea, 

asigiră înd par ie danese o existență și o. posițiune 

  

LI Vezi şi pagină. "No 295. d
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demnă între marele State Europene. Modul" organi-: 
sărcă acestor școli în Danemarka este descrisă de 

d. Ștefan Chiritescu în Jtevista Consorbiri. Didac- 
tice No. 1/98 pag. 861. „D. Benedictsen sfirșind 

- „interesanta sa conferință, urmează d. Chiriţescu 
„la pag. 864, în aplausele frenetice ale întregului 
„auditor D dându-și cu părerea.că în România .a- 

„ceastă instiluție, de și poate într'o allă manieră, 
„Sar putea lesne organisu și face să prospere dând 
„niște efecte mult mai imediate și mul' rodnice, po- 
ptrivit firel poporului nostru, solului și altor împre- 

„jurări mult mai fericite de cât acelea în care . se' 

„găseaii și se găsesc încă Statele Nordului. 

Luminarea, ţăranului fiind -unul din mijloacele 
principale prin cară se poate evita. posibilitatea 
abusurilor, cum ne-am încercat aproba mai sus, am 

crezut necesar a reaminti că numai prin această 
instituţie: ce se recomandă se poate răspândi-.cu 
repeziciune în popor nu numai cultura, ci, Și "pa- 

triotismul, și activitatea profesională și sentimen- 
tul de ajutor, de onestitate, de dragoste pentru 
asociațiuni în diferite interprinderi, și de atâtea, și 
atâtea, alte pârghii puternice prin care omul poate 

„atinge scopul. săi de căpetenie în viaţă, spre 
care se îndreaptă toate năzuințele sale : fericirea. 

Aceste saii zis, să vorbim acum de ceea ce se face. 

In presenta, mare cestiune de interes obștesc, ce 
se agită la noi, nu vom putea, în destul lăuda pa- 

  

  

1) Eraii de faţă Ministrul  Instrucţiunci, Corpul didactie su- 

perior și mai multe .persoane distinse. 

14
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triotismul și sentimentele de “proteeţiune pentru 

cultura, tăranului român, în acţiunea paralel cu 

legile, existente, luată de d. Ton Kalinderu, Admi- 

nistratorul Domeniilor -Coroanti, din a cărui. ini- 

țiativă S'ati înființat cu începerea presentului an 

școlari”, pe toată întinderea Domeniilor, școli rurale 

de adulți, astăzi imperios cerute în “interesul public 

pe “toată întinderea Regatului pentru folosul și pen 
tru binele general al țerei noastre. . 

Cei cari se ocupă de îmbunătăţirea soartei ţăra- 

nului ai avut ocasiunca da. face comparație asu- 
pra, diferenţei, în starea economică, dintre țăranii 

acelor sate care, mai înainte, . fiind de o măsură 

economică, egale ; astă- -ză, Wintre aceia, ccă de pe 

Domenii sunt înt'o: stare mult maă prosperă, de, 

cît frații lor din comunele comparate ; aii chiar în- 

drumare Wa face progrese uimitoare în viitor. Ace- 

laș resultat fericit vom avea de constatat, în curând 

și în: privința stărci intelectuale. la accă săteni din 

punctul de vedere al'subiectului nostru și al divi- 

zică comparatițe făcută mai sus ; iar acest resultat 

va fi cu atât mai fericit cu cât Vunul exemplu va 

fi urmat în toată ţara, Dar cine,poate lua, fără în- 

târziere, ateastă initiațiyă: > Nu credeţi oare că aci e 
rolul Iniţiativei private 2 

Aceasta: și alte actiuni nobile, cari tind spre 

progresul economic şi cultural al sătenilor de pe 

moșiile Domeniului Coroanti, aprobate ș şi sprijinite 

de M. S. Regele, csteun exemplu activ. la, adresa 

1) 1898/99. - .- 
2) Vezi pag. 290. 

 



  

     
ajtoritățtor noastre: cultivate, şi, administrative de: 
cădeiea cărora 'estâ costitinea, la adresa, spiritului: î 

public care trebue să înceteze, și la noi, d'a fi i: 

așa de june, în sfîrșit exemplul e adresat fiilor - 
acestei ţări cari ati amorul muncci și energia 
morală, gustul întreprinderilor îndrăsneţe Și Vi- 

goarea fisică ; iar morala faptului, la toți în ge- 
ncrâl, ne ar zice: Avem un popor.care, chiar 

după mărturisirea, străinilor, este unul, din cele mai 
bine înzestrate. cu inteligența, naturală; nu ne 

rămâne de cât ă lucra la desvoltărea rioastră sciin- 
. ţifică, morală și economică, ca să mergem departe! 

Puneţi dar toată activitatea voastră, i în a câștiga : 

timpul: ce țara a. pierdut din causa, “multor neno- 

„rociră și invasiuni barbare co. ail "venit asupra, că; 
iar nu cum din nenorocire faceți Voi, „perzendu -vă 
toată vigoarea în acusări mai mult. sai mai puţin: 
drepte și mai cu seamă în lupte personale! 

Fiţi, de câte ori ocasiunea se presintă, adeyt- 

rata expresie a intereselor: țărei și mai cu seamă 

judecaţi că ne trebue an popor în stare bună, 

mulțumit și numeros, popor luminat și, care să-și 

iubească țara! - 
Să căutăm dar a grăbi sosirea, acestui timp mult 

dorit, lucrând pentru înălțarea neamului. 

 



  

  
    

  

  

„00EROUL ş „ȘI ora | 
Ta capitolele preccăânte, am avut onoar ca a tr ata 

diverse cestiuni, de or dine” publică, în cari m'am 

simţit în “măsură d'a, spune umila mea părere. A-" 

desea însă întregirea, cuvântărilor noastre trebuc 

să o căutăm în cerectarea, subicetelor “celor * mai 

diverse în aparenţă; cari, însă la Vasa lor: se. con- 
solidă, | 
Din punct d6 vedere ! al “mobilului tăre na ae- 

termiriat la publicarea: presentei “lucrări, găsesc o 

perfectă asimilare, găsesc strinse. legătură între 

starea înjositoare a ţăranului și aceea a negusto- 

rului, căci atât unul cât și cel- alt cer acelaș 

lucru : respeetărea, Tibortăţilor lor, în n “practica 

profesiunelor lor şi. posibilitatea Wa "Și desvolta 
facultăţile lor intelectuale fisice și morale alături 

cu cele economice. Și cum pentru cei Wintâiii, din 

cele tratate am tras conclusia că râul de cară su- 
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feră nu'vine 46 cât din isnoranţa unită cu o per- 

versă aplicare a celor mai umanitare - legi;: același 
lucru mE voui forța a proba aci insistând asupra, 

culturei maselor și asupra necesită: da se. vul- 

garisa cunoscințele comerciale. * 
Spre acest sfirșit se împune a vorbi treptat a a- 

supra istoriei comerciulu, asupra, rolului lut în pro- 

ducțiunea și. economia naţiunelor,. asupra industriei 
soastre naționale, “asupra politicet comerciale, asu- 

pra, învețămentului comercial, şi asupra. diverse ces- 
tiuună economice cari credem că vor indreptăți: în- 

cercarea” noastră ajutându-ne în conclusiuni. .. » 

E, pa ep 

Istoria comerciului urmăresce; istoria lumi, Sub 

ori care doctrină sar fi manifestat această branșă 

a activităţei omenesci, proprie productivităței in- 

„dustrică comerciale și a mijloacelor de a inbogăți 

o naţiune și ori care ar fi consideraţiunea acordată 

comercianților”, schimbul este:tot atât de “vechi 

ca și umanitatea ; din. această ocupațiune un mare 
număr de persoane "și ai făcut ocupațiunea lor 

obicinuită, și, dacă obstacole de tot felul aă pu- 

tut. împiedica cursul, săi în toate privințele, forţa 

naturală a Iuerurilora Stabilit în tot-dea- -una, O cir- . 

1) Fac alusie la prejudicăţile comereiului. 
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culațiune oare care a bogățiilor. Ne este imposibil 
de a descrie aci chiar fasele principale ale co- 
merciului ; abia vom putea cita, numele popoarelor 

traficând în depărtate localităţi, și cari ai lăsat, 

în istorie, din existența, lor, urmele cele mai stră- 
lucite, 

In antichitate, nu atât republicole: Grecici şi a 

Romei atrag atenţiunea celui ce 'studiază istoria 

comerciului ci Dyrt) și apoi Catargina? așezată 
în centrul lumei cunoscute pe atunci, cară cu toate 
că nu poseda decât foarte mic teritorii a atins 
la o ast-fel- de putere în cât geniul: s6ă ținu picpt 
acelui a superbei Roma. 

Afară de comereiul Mediteranei, antichitatea 
avea comerciul Asiei (India şi China) de unde 
trăgea, mătăsurile, pietrele scumpe, parfumu- 
rile, vinurile, ivoriul și atâtea, alte producţiuni 
naturale în schimbul cărora. se da cu deose- 
bire stofe "de lină, şi metale (aramă, fer și 

1) Antic. oraş fenician, altă dată celebru prin comerciul sti 

şi industria sa cu purpură -. 

2 Oraș din Africa fondat În secolul VI înainte do I, co: 

În regiunea Tunisului de astă-zi. . Devenit în scurt. timp ca- - 

pita!a unci Republice maritime foarte puternică. Rivalisă cu 

Roma şi lungele lor lupto se numiră resboaile punice. La 
anul 146; înainte de I. C. ' Romanii comanăaţi de Scipion E- 
milian aii învins'o şi distrus'o. Astăzi stâpănitorii acelei re- 
giuni (Francesii) fac frumoase descoperiri archielogice pe a- 

cele localităţi.
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plumb), care se procura din Ispania Talia din 

Galia şi din Marea-Bretanic,. ă 
- Adovărul este că, comereiul prosperă o dată cu 

republica, și imperiul roman cu toate că se zice 
că nu cra o ocupațiune caro pe atunci să ocupe 
întâiul loc de onoare. Nu știm însă, co trebue să 
credem din această versiune când am pune. faţă 

în față următoarele considerante. , 

“Ceea, ce citează, Montesquien că: n0 lege. ro- 
mană asimilează neguțătorii pulici femeelor . pa- 

blice I* în raport cu: influența și considerațiunea 

ce se da lut Caton și, lut Crasus și atâtor. alți, ca- 

valeri cari. se îmbogățeaii prin "bancă și negoţ“. 

"Comerciul decăzu în Jinie paralelă” cu. decăde- 

rea, acelei mari organisațiuni politice. și răinase 

întro amorțeală complectă după invasiunea, bar- 

barilor. 
Mai tirziu îl vedem venăsoârid, o dată. cu civi- 

lisaţiunea, modernă și-și reia, locul în proporţiuni 

necunoscute altă dată. "Progresele sale de astă-ză 

sc explică Și O mulțime de fapte de cari, evident 

că nu e votbă 2 trata aci, însă, vom da „0: n0- 

menclatură : i 

Descoperirea și porfeaţionarea. biusolei “la: înee- 

putul secolului al XIV-lea (de către Flavio Goia, 

se zice, în 1302); | 

Usagiul generalisat al serisorei' do schimb pe 

la mijlocul secolului al XII-lea ; 

Instituţiunea, de bancă de deposit, cari s'a con- 
pi
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vertit. mai tirziii în bănci de circulaţie (banca Ve: 
neției, 1171; banca Genevci, 1407; banca Am- 

sterdam, 1609; banca Hamburg, 1619; banca 

Londra, 1694, otc.) ; 
Instituţiunea, -poștelor. (în Franţa sub Ludovic 

a XI-lea, 1464); 

Descoperirea, : drumului maritim - a Capului de 

către Vasco de Gama și a Americi de către Co- 

lomb pe la finele secolului al XV-lea; 

„In sfirșit, emanciparea muncei prin revoluţiu- 

nca, franceză, și prin unele state suprimarea vă-. 

mnilor interioare; apoi stabilirea căilor de comuni- 

cație: canaluri, drumuri de fer, mașini cu aburi 

și încă progresiva emancipare a schimbului . mij- 
loc propriă .a, lega, și înfrăţi pe indiviză,: pe na- 
țiuni și chiar-omenirea întreagă, crecază ade- 
vărate curente din ce în ce mai regulate și 
mai. rapide; foloasele sale aduse socictăței sunt 
imense în toate direcțiunile, ne vom mărgini 
însă a spune în general că el: este pentru om | 
o îmboldire- la muncă și poate fi semănat unci 
pârghii puternice pentru ridicarea acestuia din 
injosire, cu alte cuvinte este o forță ce-l în- 
pinge necontenit pe calea, progresului la fapte fru- 
moase, bune, mari. , 

America furniscază Europcă nuci producte: le- 
mne, cacao P, indigo 2, tutun, zahar și alte pro- 
  

1) Fructul ce servă a fabrica ciocolata. 

2) Indicus, materie: colorantă.
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ducte adlimatisate Și "primește în schimb “animale, 

fer, huilă, țesături și . product” manufacturiere: de 
tot felul. a pm 

America. cu deosebire, a dat această masă â 

numerariului care a ocasionat, în industria, și co- 
merciul european, scumpirea neprevezută : a ori- 

cărui lucru și o mulţime; de: noui fenomene, câusa 
cărora multă vreme ai r&mas hecunoscută,. a 

„Descoperirea lumei noui, desvoltă prosperitatea 
popoarelor celei vechi, oferind : aviditătei 'lor un 

imens continent și insule nenumărate a căror bo- 
găție excită popoarele: Europei la aceea mișcare 

ncauzită de expansiune care a dus : influența lor 
asupra diverselor puncte a, globului. Toţi ait voit 
a avea; stabilimente îndepărtate, comptudre, - com-: 
panii priveligiate, colonii. Din această mare luptă 

po care cadrul nostru permite abia a o schiţa, a 

luat nascere puterea comereială a naţiunilor” n mn0- 
derne. , 

Tm această secțiune ne propunem a vorbi, în li- 
mitele cadrului nostru, despre rolul comereiului în 

producțiunea și economia națiunelor, precisând toate 
nuanțele în toate acceptaţiunile co cuvântul. comer- 

ciii comportă, căci definițiunca, se rcaliasă unor 

“cestiuni importante în Stat. Să dim dar cu repe-
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siciune interpretaţiunile- economiştilor asupra aces- 

tui punct preparândusne lo ținta noastră, finală. 

Oră-ce ocupaţiune care are de obiect rezânzarea 

lucrului cumpărat, fără a infiige productului ver 

o transformare mâterială altă de cât. divisarea lui 

în părți și.tr ansportul lui: ast-fel dispuse pentru 

ca consumatorul să poată a'și procura cantitatea 

de care are trebuințăiși-în localitatea: unde lui "i 

vine 'la:îndămână, trebue să o clasăm in industria 

comercială săi comerciii. Sc face dar comerciii -în 

-vaste companii și -comptuoare ca și în celo- mai 

mici pravălioare sati eu" coșurile precupețului și se 

poate spune la rigoare că chiar sacagiii' (vînzătorii 

de apă) fac comerciii. Ast-fel definită “acțiunea de 

a comercia adică a face schimb de: mărfuri (cam, 

cu; merce, mărfuri) şi de valori, arc multă ana- 
logic cu cdle alte două branșe semnalate mai'sus, 

Este: bine stabilit astă-ză -că industria comer- 
cială este tot.atât de productivă ca și cele “alte 

două industrii și prin consecință urmează să aibă 

în spiritul tuturor acecași importanță ca și cele 
alte. Intradevăr, cât merită mai multă, conside- 

rație un antreprenor de transporturi sait un co- 

misionar, de cât un. neguțător a cărui specialitate 

e de a. cumpăra... și a rovinde? Și ce. este .pro- 

duetiunea, extrăgându-i saii neconsiderând cerea- 

țiunca,-productelor. materiale? Aceasta. se reduce 
lo, a lua. materia ce omul este neputincios a creca, 

Și a separa, transporta, conbina, transforma - ele-
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mentele naturale din care ea se compune, :: Mate- 
viile asupra, cărora, sc exercită această acțiune iai 
numirea, de materii prime; aşa că, în definitiv a 

produce este a, transforma, starea, materiilor primi- 

tive, coca ce le dă o nuoă - valoare -și cari crează 

o nucă bogăţie. 
Cu alte cuvinte, : din: punct . de vedere : moral, 

sciinţa cere să punem :pe. acelaș picior , de _egali- 

tate pe mesagerul, pe comisionarul și pe neguţă- 
torul nostru, dându-le acecași considerațiune și 

mărturia simpatici noastre să se manifeste prin 

aceea, că, să procurăm acestuia, mijloace a eși din 

starea sa de ignoranță - de astia, cari wi face 
al disprețui. | | 

: Din punctul de vedere economic, mozal “şi na» 
ţional, cine nu apreciază concursul prețios al ne- 
guțătorului român ? Cine nu admiră, calitățile co- 
merciale și spiritul micilor noştrii gasconi: Oltenii 

care cutreeră ţara? Cine w'ar. avea inima îndes- 

tulă ca. privind Ja neîntrecuta. activitate : COomer- 

cială a oborenilor sai inspiraţia ce-ţi insuflă tre- 

cutul și energica figură, a.românului când urcă. în 

pura atmosferă din Dealul Spirci, să cugețe cu 

regret, că această, masă populară nu este cu a- 

vânt împinsă spre cultura, sciinţifică a, profesiunci, 

munca, lor obicinuită exercitând? . 

Dar să .procedăm cu aprecierile noastre. în: 0r- 

dinea, cerută de logica lucrurilor. și revenind, la, 

cele spuse mai: sus, ;să urmărim. munca, -omului
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exercitândă:și industria sa, şi să constatăm ce a- 

malogic oxistă între diversele murici. 

Ce face. cultivatorul pe lotul-stă?. El pune st- 

mânţe și îngrășăminte în câmpul seu și obține, 
după oare care oper ățiuni ce experiența "] învaţă 

resultatul combinaţiunci „seminţei, îngrășămintelor 

și “a “elementelor conţinute : în: pământ și - “în at- 

mosferă,. adică” vegetale, “furagiii . și e. 1. Cu aju- 

torul unui alt instrument o oaie. tot acest culti- 

vator modifică particulele. care constitue” iarba sa 

(hrana), și obţine scil și lină. 
Să urmărim acum: această lină devenită la rîn- 

dul ci materie primă ; vedem, o serie de manu/fac- 
turieri cară o spală, o curăță, o piaptână, o dă- 

răcește, „0 toarce, o: văpsoște, o țese, 'o:dă la 
piuă și o pregăteşte pentru a face data însa 0. 
stofă, nucă materie primă pentru fabricanți de 

mobile sait de vestminte. i 
Dar, în toate acestei operațiuni noi întâlnim a 

treia, clasă a industriaşilor, comer cianțit, cari iau 

lina, spalati sai darăcită, firele înălbite sai văpsite, 

toarse sai acomodate, le aleg, le claseasă, le trans- 

portă, “le impart pentr u: a, le pune la îndamâna, 
consumatorilor ; modificând ast-fel forma, lor, con- 

venienţa lor, valoarea lor și creând prin acțiunea, 
industriei, o nucă bogaţi "contra cărei consumâ- 

torii consimt â schimba valori” corespunzătoare. 

Intre munca, cultivatorului combinând semânle, 
îngrășăminte și sucul păinântului într'o câmpie spre
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a obține grâne, și boiangiul care amesteca în ca-, 
zanul sei elementele apcă a aluminului », și a, indi-: 
goului >, analogia este perfectă; ambii, . prin pro- 
cedeuri deosebite, medică materia, primă, schimbă 

valoarea, lor și sporeşte folosul ci. — Dar, țesăto-. 
rul nu schimbă cl oare utilitatea, valoarea lînci, 

și nu produce el asemenea ca și cultivatorul ca și. 

fabricantul ?- Dar neguţătorul care cumpăra. firele 
la eşirea lor din. fabrică și le pune -la disposiţia 

" țesătorului nu contribue cl asemenea la, creșterea,. 

utilităței, la valoarea acelor fire ? Dar cirezarul ? 
Dar precupețul ?. manase De acum înainte, adevărul 
revendicat prin sciință este că industria, comercială, 

este tot atât de productivă de valori și de bogaţi 
ca şi cele alte două: divisiunea, părților și trans- 

portul, deci toate merită. din parte-ne aceaşi COn- 
| sideraţiune acelaș interes !- : 

Progresul sciințelor naturale și-a amaliscă eco- 
nomice. aii .ranversat, falșele teorii cană înriureaii 
a atribui o productivitate exclusivă de către unii 

comerciului exterior, de către alții manufacturelor; 

de către economiștii din. secolul SY III sai fisio- 

craţii agriculturei. 
Analogia, identitatea chiar a. acestor taci mară 

_branşe a industrici omencșcă, în ce: priveşte _pro- 

ducţiunea bogăţici, creaţiunea utilităței și a valoarei 

  

1). Sulfat dublu de alumin-şi de potasă. 
„1 9). Veză. explicatie de la.pagina No 218.
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este 'atât de mare in cât când voim ale distinge 
"trebue să întindem luarea noastră aminte: asupra 

întreg mânunchiului: de detalii a operațiunelor 

proprii fie cărei din aceste branșe, și numai atunci, 

se ivește distincția, ce voim a face cu un caracter 

curât și deosebit. Ar fi prea dificil de a, deter- 

mina puntul de despărţire între munca agricolă 

Şi munca manufacturieră ; ar fi încă mai grei a 

concepe aceste două ordine de. muncă fără inter- 

venţiunea, constantă -ă muncei comerciale. 

“ Producătorii cu adjutorul câmpului și a turmelor: 

ca și productorii cu ajutorul atelierului, „usinci 

otc., "vend cumpără: ncincetat ; ei. i -speculeasă, ci co- 

merciasă.: 
- Foarte rar:so:  întâniplă, când comercianții ci 

însă-și nu aplică producetelor, cari fac objectul co- 

merciului lor, o manutențiune care să nu. aliese 
industria lor cu'celo alte două. Chiar acest fapt 
constitue un caracter distinctiv a comereiului de 

a pătrunde, dacă sc poate spune ast-fel, în rami- 

ficațiunile tuturor celor alte branșe a industrici 
umane. Intrun cuvânt, ocupațiunile întregci socic- 

tăți nu sunt dc cât o serie continuă de schimb, 
și toți oamenii sunt comercianți, chiar acci cari 
muncesc și produc în bele-arte, sciințe și toate 
profesiunile liberale sai așa disc, și: în sfirșit tre- 
bue să spunem că analogia, economică a producte- 
lor imateriale a doctorului, a poetului, a savantu- 

lui, a preotului, a administratorului, cte., cu acele



  

295 

ale industrielor operând: directamente asupra: 'lu-" 

crurilor este un adevăr cucerit de sciință modernă... 

Ac6asta; analogie poate prea bine să nemulțumească” 

pe acci ce nu aii cugetat;-însă ea a fost pusă 'a-: 

fară de oră-ce' îndoială, mai cu seamă prin lueră- 

rile hui” I.. Baptișto: Say Di a lui Rossi?: și prin a- 

ecle a D D. Dunoyer și Gamer. i 

« -Y , 

-- După: cele ce am amintit din timpi în n timp resultă 

că nu avem. pretenția, a faco aci «un. întreg studiă 

cconomie ci numai a atinge și in privinţa comerciu- 

lui punctele constatatoare a stărei noastre morale. 

"Ne a părut deci indispensabili a.vorbi asupra 

istorici. și rolul comerciului în producțiunea: și. c- 

conomia națiunelor pentru a. putea. spune cu atât : 

mai multă compeţință părerea. moastră asupra, ac- 

tmalei stări. a  comerciului: la noi a cărui stare 

stagnantă ni. se parc a, sc: datori .causelor că cul- . 

tura, maselor este înapoiată; iar că clasa de mijloc 

suferă încă de pr cjudecăţilo contra, comerciului. In 

întreg Și unora, i altora, le: lipsește impulsiunea, 

ce ar. capatao. prin publicațiunile sciințifice de a- 

cost gen ce sar fi făcut în. țara noastră, din ne- 

“morocire însă ele ne lipsesc. [i 
PI i 

1) Celebru economist frances 1167 —1832, 

2) Diplomat şi economist frances deorifina italian 1187 — 1818
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„Pe tărimul industrici cu. deosebire pare că mor- 

gem. mai încet de cât pe ori-care altul; întrade- 

văr nu am putea constata, astă-ză mare progres, 

progresul cerut, faţă cu acele ce deo jumătate de 

secol s'aii produs . la noi. In. interesul probărci 

aceștei, comparaţiuni reproducem. următorul frag- 

ment, seris de Ion Ghica și „întitulat : „Bucurescă 

industriali“ care represintă această stare la noi, mai 

vioaie în trecut de cât, cât ar trebui să fie asta-zi : 

„Apa din cișmeaua Filaretului era tot-o-dată un 

„isvor de sănătate și de bogăţie: vara câmpia 

„era acoperită de lucrătoare, fete și neveste, 

„meştere, calfe și ucenice, cari limpeziai testeme- 

„luri în. fântână, după ce mai întâiă fixa colorile 

„cele vii muindu-le în. piatră acră, le întindea, la 

„soare pe iarbă, cântând doinele noastre cele îru- 

„moase. “estemelul era podoaba, capului cocoanc- 

„lor şi jupâneselor române. O roată de bumbac 

„de zece: parale se prefăcea între degetele maha- 

„lagioicelor din Bucuresci întwun: tulpan supțire 

„ca, pânza Arahnei , și cu două, trei tipare de lemn de | 

teii, cu câte-va Durueni colorate: băcan, șoiran, 

„paţachină și scumpiă, adevărata policromotipie ?, . 

„se: da în comerciii un obiect de valoare însutită. 

n — . 

, 1) Arahne, spune mitologia, era o tînără fată din Lydia 

(Asia Mică. cap Sardo: ţara regelui Cresus) care excela în 

arta ţesătoriei. Minerva (Zeița înţelepciunci şi artelor) ia 

rupt într'una din zile o broderie, iar ea supărându-sco s'a 

*pânzurat şi zeița a transformat'o în paiajen. 

2; Fabrică de colori. .
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„Torcătoarele, țesătoarele și. văpsitoarele românce 

„eraii generos resplătite de. muncă și osteneală 

„prin vânzarea testemelelor eșite din mânele lor. 

„'Testemelurile fabricate în Bucuresci nu .se lă- 

„sali mai pre jos de cele.de: Țarigrad și această 
„industrie bine condusă şi încuragiată ar fi ajuns 

„să rivaliseze cu cele mai frumoase muselinuri!?. 

„La un bal de gală la Hotel de Ville din Paris, 

„acum nout ani, zicea regretatul Ion Ghica, -Mar- 

„chisa de Lavalette, femeia Ministrului de In- 

„terne, fosta ambasadrice la Constantinopole, purta, 

„0 rochie de testemeluri, care făcea admirațiunea, 

„tutulori elegantelor. Această îndustrie a dispărut 

„cu totul de la noi...“ i 

„Pe prispe, la umbra streşinilor; stai vara în- 

„tinse mii de gherghefuri de toate mărimile - și 

„de toate formele. Fetele coseaii în relief 2 pe 

„tulpan, pe pambriă, pe atlas și pe catifea cu mă- 

„„tăsură, cu linuri,. cu bumbac, cu .catifeluță, cu 

„fir, cu sirmă și cu fluturi. Cusăturile-Românce- 

„lor de atunci, nu. se rușinaii nici dinaintea celor 

„de Sviţera, nică celor de Alep și de Damas. Ge- 

„relele, 'sanguliile şi bibilurile lucrate de. Bucu- 

-„reştence, craii căutate de damele celor mai mari 

„aremuri din Constantinopole“. | 

„Cusăturile- făcute în casele boeresci erati. fala 

  

1) Cea mai uşure şi ceea mai scumpă dintre fesătarite de 

mătase, de lină saii de bumbac: 

2) Anevato. | 
16
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"eocoanelor noastre ; și după câte am auzit  des- 

„Dre sexul Îrumos de pe atunci, cl, de şi nu se 

„înfășura ca astă-ză în fail, santili, malină și 

““alacon, de și nu purta, o oca dc: ptr mort pe 

“eap, dar nu cra nici mai. puţin plăcut, nică mai 

puţin grațios.“ Da 

„Primă-vara, îndată, ce da frunza, femeile ce- 

„dai apartamentele lor gândacilor de mătase. 

„Printre prânzurile de foi de dud, mahalagioaicele 

„înfigeaii câți-va pari în grădină și urzeati” tortul 

„dobindit iarna la lumina focului din vatră, unde 

„se povestia istoria duioasă a lui Peneș Tmperat, 

„basmele poetice cu „inșiră-te mărgăritet, și plăcu- 

„tele ghidușii ale lui Păcală și 'Pândală. Prin luna 

„lui Iunie, maidanurile după malul gârlei era pline 

„de femei adunate în pâlcuri împrejurul căldărilor 

„din cari trăgiait mătasea după gogoși; iar după 

„ce depănâii porangicul, întraiă în argca, unde cu 4 

„drugă de lemn ciopliți din topor, cu o spată și o 

"„suvelniţă cu totul primitive "Şi intocmiaii un r&s- 

„boi cu care parveniaii a face tot felul de țesături 

„în trei și patru ițe. Roata de tors, acel instru- 

„ment puternic de civilisaţiune și de bogăţie în 

„occident, începuse a se întroduce prin casele bu- 

„cureștencelor, detronase furca și fusul. Astă-zi 

„această unealtă bine-făcetoare nu se mai vede 

„de cât pe teatru.“ 

„Când bătea păltărețul, venia despre Broșteni. 
y 

„un miros acru și grei. O mulţime de tăbăcării
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„se așezase sub Radu-Vodă.. Nu numai că ele în- 

„destula trebuințele consumaţiunei din. întru ; ; dar 

„picile “lucrate în Bucuresci era, căutate în ara 

„nemţească și în țara turcească și devenise; obiec- 

“tul unui însemnat comerciii de 'exportaţiune., Pe . 

„lângă argăsitul pieilor se . mai crease:0. altă în- 

„dustrie,. în: care. orașul nostru ocupa, cel Wintâiti 

„rang în Europa. . Cojocăria, care ajunsese, la.0.. 

„adevărată perfecţiune, era: o “lucrare. de paciență 

„Şi de bun gust. Bucăţile :de blană “foarte mici, 

„îmbinate și cusute unele de: altele cu: o fineţe și 

„0 “inteligență artistică, forma un mosie! vrednic 

"de admirare. Samurii misadă, coade' “și fața, i 

iși, Silvii, Cacomii, Singeapii, Vulpele negre, 

„blanele 'cele mai frumoase” și 1 mai scumpe din Ru- 

„Sia se lucraii la noi. Ştarostea, 'de cojocară din Bu- 

„curesci era în corespondență zilnică cu Seraiul 

„Sultanului. De. acest meșteșug sc ţinea Islicăria, 

„lucrarea hârșiei brumării, și formele deosebite ale 

„Işlicarilor era o lucrare de artă, 'cu care nu se 

"oate compara fabricarea, pălăriilor de mătase și 

„de pâslă. Cusiiturile cu “fir Și ciaptazăria ocupa 

„0 mulțime de meșteri și de calfe. 

„Din toate aceste industrii însemnate și. "Vănoase' 

„a mai râmas “de cât numele ser is pe “tăblițe în 

7 espântiile câtor-ea strade, nume care numai dă 

„azi nici un raport cu cea-ce esista.“
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i Buctoroscil afost nu de mult un adererat centru 

mămifacturier, astă-ză însă, este un OTâȘ esclusi- 

vamente' de: consumaţie și de petrecere. Prăvălie 

de: prăvălie, cârciumă de cârciumă, grădină de 

grădină, complet de complet, se țin lanț toate cu 

litere: de un cot: La Ștefan col Mare, la Napo- 

leon, la Mihai-Bravul, 'la, "Pudor, la Franz Iosef, 

la: Horia, la Cloşca, etc., etc., toate pline de mariă - 

streină.. Var și căsrăinidlă; sticlă şi Teme, 

sat şi zurzavalură ne vina de veste nouă - 

anăără şi. nouă fără. În casa; cca mai modestă 

ca.şi în palatul cel mai sumptuos î, de la Vlă- 

dică pînă, la opincă, din dușumea pînă în tavan, 

din tălpi pînă în creștet, nu poţi găsi un pat, un: 

pahar, un scaun, un şervet, „0 cismă, 0 căciulă, 

care, să nu fie adusă gata din străinătate... Ma- 

teria 21 născută și crescută, în țara noastră se tri- 

mite. brută şi. ni se întoarce peste un an sai  duol 

curățită și lucrată, .9 plătim însutit pe cât ant tân- 

dut'o, cu exportul, importul și aesizurile, transpor- 

tul, dusul și adusul, înmagasinările, comisionarii de 

tot. felul și tot șirul de traficanţi.“ E 
. 

“Asupra, acestui șir de, traficanţi ar fi multe de 

„zis chiar astă-zi, observați gazetele care se. ocupă 

de cestiuni economice și vă veti da compt de iota 

discordantă ce ci o produc în contra intereselor 

a 

1) Cel mai măreț şi îmbelşugat. . 

2: Materia primă despre care am vorbit în paginile de- 

anal sus. : a -
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comerciului român, amenințând creditul! nostru, în 
afară. și provocând atâtea . şi atâtea desordine. și 
falimente printre neguţătorii noștri de a a căror ig- 
noranță se pot folosi. . 
Tată ce .publică . despre noi.0 cunoscută şi ini- 

portuntă revistă comercială germană, anume „Buer- 
gel's: Industrie und “Handelsblatti asersiună. mo- 
nite să dăuneze foarte mult creditului nostru comer- 
cial : „Șarlatania pe terenul comercial domnește în 
toată lumea. România este. însă în această, privință 

o țară cu deosebire roditoare, mai. ales întrun an ca, 
acesta P care s'a bucurat de o recoltă mai bună.“ 

„O șarlatanie rafinată se practică acolo de două 
feluri „de agenți și anume, de case bine situate și 
importante și în aceleași timp de agenţi fără ex- 
perienţă, fură mijloace și incapabili.“ SI 

„Primii ati oareși-cari mijloace, în tot, cazul i însă. 
multă experiență, și so : angajează, timporar.. sail 

permanent, după ce aii lansat tot felul de. ştiri 

alarmante pe piaţă, garanţia, pentru clientela, de 
primul rang.“ _ 

„Aceasta este o simplă predare d, piotului. fac 

bricant, care și așa trebue. să. facă. clienţilor. de 

primul rang preţurile cele mai. mică, “pentru. ca 

să-și. menţie afacerile și care în. consecință: este 

„cam fricos, -mai.ales în România. In lvc ca agenţii 

să lămurească pe fabricant. că comenzile sunt de 

  

. ia 

3) Adevărul No. 3394 din 29 Decombrie 1898.



239 

  

primul rang și sigure, el 'este: încărcat de griji, 

direct sai indirect de către dinșii, pentru ca să 

_ceară ca agenţii să ' garanteze "pentru “clienți, în 

schimbul unor premii enorme. Pabricantul a fost 

pur și simplu prădat întrun asemenea 'caz de un 

reprezentant cu stare și de primul rang.“ | 

-“: Agenţii de a doua mină se recrutează - dintre 

firmele de agentură din noii stabilite, cară, fără 

mijloace, fără vre-o experiență, fac străzile” nesi- 

gure, nu sînt înregistrate și sunt sprijinite de vre-o 

bancă dubioasă. Acești agenţi garantează, pentru 

fie-cine, deci pentru cel “mai: mare angrosist, și 

pentru cel din urmă negustoraș, pentru faliţi, cari 

ati încetat de repeţite oră plăţile și sunt într”o stare 

ac faliment cronică, ba chiar și pentru proprii lor 

părință cară de-vre-o opt oră de exemplu, ait făcut 

-concordat.: Ce garanție are fabricantul, ce valoare 

are o asemenea garanție? Fie care comerciant 

trebue să concedeze că aceasta-i 0 șarlatanie or- 

dinară, făcută în scop ca să se poată ţine agen- 

tură, pentru. ca să se poată încasa provizion, și 

când lucrurile nu merg bine, agentul șicancază pe 

fabricant, spunînd ba că garanţia a dat-o în cutare 

condițiuni, ba că a înțeles-o 'alt-fel ete. La urma 

urmelor agentul reţine. chiar şi polița pe care. îa- 

pricantul i-o trimete spre încasare; iar fabricantul: 

poate fi sigur, că nu va mai vedea nici para chioră“ - 

Aceste le spune Revista germană menţionată 

mai sus și “reproduse după. ziarul „Adoverul. ;-In
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înserția acea insă se are în vedere - numai . inte- 
resul fabricantului străin în discreditul comerciului 

român. Să cercetăm însă casul din punct de ve- 

dere al: interesului neguțătorului nostru. 

Acesta, mai: tot- dauna un practicant,. cu. puţine 

cunoscințe comerciale ne operând în afacerile sale 
mai nică. o-dată direct ci -prin intermediatori ! și 
adesea tocmai din cei descriși mai sus ; chiar dacă. 

el dispune : deo situaţiune' financiară prosperă : el.. 
este.cu intențiune recomandat de câtre conisionar. 
în așa chip ca să provoace garantarea sa care de 

alt-fel, în acest cas, nu riscă nimic a o da și tot 

“de-o dată "Și procură și beneficii materiale însemnate, 

Dacă fabricantul din &treinătate ar cunoasco 
adevărat situațiunea a clientului su și acesta ar 
fi în mesură da afla eronatele informaţiuni a că- 
ror object este el însu-și, câte nemulțumiri și €- 

fecte desastroase nu sar preintinpina ? 

Nenorocirea stă în aceca că negustorul nostru 

nu voesce a se trudi tocmai mult în căutarea, fa- 

bricci sau a engrosistului de la care Sar putea 

aprovisiona înaă avantagios ci așteaptă ca, totul să 

vie prin intermediul comisionarului, a cărui apa- 

rente înlesniri, ec pretinde a face comerciului, tra- 
fică și păgubesce Și pe negustorul credul și co- 

merciul în gener al. 

Negligenţa, de, care sc face culpabil negustorul 

nostru are de causă prea restrinsele sale cunoscinți 

comerciale și totala lipsă a publicațiunelor econo-
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mice în-ţară la noi care, să instruiască și conducă în- 

tru cât-va interesele comerciu
lui român. 'Trebue săre- . 

“ cunoascem dar cât de mare ar fi'avantagiul ce au 

aduce o periodică,: enciclopedică publicațiune, pe 

cât posibilă de complectă în: toate branșele și cu- 

noşcințele comerciale; în care să se oglindească, des- 

voltat, întreaga stare economică a țărci noastre, 

punându-o tot-W'o-dată în mâinele fie-cărui” n6- 

guțător, asupra acestei lucrări 'voiit insistă la sfir- 

şitul presentului capitol urmând a ne ocupa aci des- 

pre politica comercială. - | e 

__Preferinţa ce cumpărătorii ai arătat, din anti- 

chitate şi pînă astă-ză pentru metalele. prețioase 

"cană aii, în cel mai mare. grad, toate proprietățile 

capabile de a le face să fie - acceptabile în gene- 

ral și în. excluderea oră căror “alte mărfuri a de- 

rivat o greșită apreciere care a. condus la siste- 

mul politic comercial : mercantil , balanța comer- 

ciului. In acest sistem guvernele care: "] ai adop- 

tat ai pus toată grija lor în a împiedica cșirea 

numerariului și în a căuta mijlocul de al atrage. 

Acesta având de consecință desvoltarea exporta 

ţiunilor, în interior era, .mereantil. Consistând in 

a , 

“ 1) Exclusiv, restrictiv, etc.
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a mări diferenţa exportațiunelor, asupra importaţi- 

unelor, cu alte cuvinte, a,-face să atârne balanţa 
„îm favoarea, țărci celei mai abile. Precisăm că im- 

portațiunile erau elementul pasiv al -comerciului 
exterior, iar importaţiunile, erau, din. contră, ele- 

mentul activ. 

Pe la începutul: secolului al seapte- -Spre- „zecelea 

autorii de vază italieni au produs maă multe tra- 

tate în care s6 stabilea sciinţificamente. sau mai 

bine zis dogmaticamente acest sistem, care era, 

expresiunea opiniunei comune deja înbătrinite, și 

pe care, astă-zi, un mare număr de persoane nu 

o cred nici chiar susceptibilă de contestațiune. 

Ignoranţa rolului jucat.de moncta în circulațiune, 

Și de industria comercială în raporturile popoarelor 

preconisase acest sistem care, în simplicitatea sa 

naivă, consilia uncă naţiuni a vinde în tot-d'auna 

maj. mult de cât a cumpăra și de a acapăra nu- 

merariul celor alți. Se credea încă îi aforismul 

lui Montaigne : „Câştigul unuia, este paguba celui. 

alt. — Ast-fel erau: promisele a acelor consc- 

cinţe supărătoare - de cari diplomaţia a „fost 

condusă. : 

Mai târziu, veni sistemul proctectionist urinat î în 

Franţa de către Colbert, exagerat și imobilisat, 

prin politica, succesorilor seci i se adaptă, i încă aceste 

idei exclusive: Se făcu abstracțiune complectă de 

interesul maselor populare, de interesul consuma- 

ţorilor, şi ai respins, prin prohibițiuni sai prin 
2
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tarife--ridicate, toate productele străine cari ar fi 

“adus jena,. producătorilor în:. interior; și  numiră 

acest sistem protecțiunea muncel naționale. — Nu 

este -aci . locul a demonstra, însă -vom afirma că 

această teorie: a fost falşă chiar pentru industriile 

privilegiate și pentru lucrătorii cari o ocupă adică 

pentru manca națională. Aceste teorii aii perpetuat 

multe inimiciţii între popoare Și al pr ovocat multe 

resboaie, sângele a curs şi averi s'aii cheltuit fără, 

folos ! Citind istoria pare că resboiul ar fi starea 

normală a, societăţei și observăm că înțelegerea ade- 

vEratelor interese: comerciale a fost causa a unci 

jumatăţi din aceste lupte sângeroase cari ai usat 

fără real folos” vitalitatea generațiunelor: cari ne 

aii precedat. Cu toate aceste orizontul viitorului 

se înseninează și ni.sc anunță o tendință progre- 

sivă, în consolidarea păcea 'lumci. 

„In acelaş timp însă, vechea doctrină. predomină 

aproape: universalmente: rapoartele popoielor : pre- 

tutindeni regăsim protecţiunea, muncei naționale ; 

fie care țară face sfortări de a, cumpăra cel mui 

“puţin posibil de la vecinii. sei și de a nu plăti 

tribut în streinătate ; aproape toate guvernele men- 

țin saii'urcă tarifele vamele pentru a opri inun- 

dația productelor. streine 'și încurajasă prin acest 

fapt, frauda și contrabanda, cari pînă la un punet 

oare-cate "și găsesc în' acest sistem exclusiv o 

oarc-care legitimitate. 

“ Economia politică a combătut aceste erori; ca,
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a:analisat rolul argintului şi a mohetei. în răpor- 

turile sale cu trebicinfele naţiunelor și a particula- 

rilor ; la aprobat că se: stabilesce, prin forţa, lu- 

cerurilor, între popoare o împărţire a nunerariuluă 

conform 'eu trebuințele lor și conform mișcărcă ra- 

ționale ale circulațiunei ; a probat în sfirşit: că 

maxima, lui Quesnay: „La balance en argent est 

chose îutile,“. 1) era complectamente- adevărată. 

Sciinţa a revendicat pe'rînd toate: aforismele sis- 

temului 'mercantilo-protector;. însă sciinţa nu este de 

cât: în carte, și adepţii sei nu: ai reușit încă .a 

o:face să; reiasă și. a triumfa. 

Vedem pe larg tratat în „Elements “d economie 

rolitiguet p. 316.'ed. + de Garnier, 'că tablourile 

exportaţiunelor și importațiunelor nu sunt 'dresate 

cu destulă exactitudine pentru a putea, basa pe 

aceste o apreciațiune exactă a soldurilor astfel 
  

denumite fazorabile Sai defarorabile ; — admițând 

aceste diferențe, care sunt prin excepțiune soldate 

în numerariii ; — fie ele ast-fel soldate, nu presintă 

în general nici. avantajiii nică: inconvenient pen- 

tru 0 naţiune : a primi sail a plăti” aceste diferențe 

în acest mod. 

Ca urmare a erorilor ce venin a enumera și a 

luptelor ce'cle au provocat, naţiunile au găsit 

un mijloc de aranjament în tratatele de comerciu. 

Se dă încă şi. astă-ză, multă importanță acestor 
Ni Pa Da 

o 

1) Balanța în bani este fără importanţă.
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fel de convenţiuni ; dar “această favoare. nu cre- 

dem a depâși epoca în .care opiniunea publică va 

avea, noţiuni sănătoase asupra circulațiunci bogă- 

țiilor și “adevărata teoric a comerciului,. care con- 

duce la, cea mai absolută libertate de import și 

de export, pe care Gournay P formulă aşa de bine, 

respunzând nu ştiu cărui ministru a lui Ludovic 

al XV-a, cu totul posedat: de mania .de-a regle- 

menta :. <Laissez faire, laissez passer 2 -. —: Insă 

în adestare, diplomaţii semnează . prea-victorioși 

tratate de pace de comercii și de navigaţiune, 

în tunetul aplauselor mulțimei, când aceasta crede 

că s'a, făcut mai puține concesiuni naţiunei cu care 

sc trateasă de cât ea a putut obţine. Se înțelege 
prin concesiuni micșorarea drepturilor „de vamă, 
de navigaţiune și piedică. puse libertăţei comorciu- 

lui. Resultă din toate aceste că se felicită da fi 

resolvit problema absurdă : a vinde cât mai mult 

posibil și a cumpăra cât. mai: puțin posibil.. Din 

acest punct de vedere cronat ai fost judecate, de 

istorici și critică, diversele tratate de comerciii a 

căror urmă Sa conservat. - 
Ceea ce caracterisa tratatele de comerciii cu 

cincă-zeci de ani în urmă, este tendinţa lor de a 

face să încline balanţa, a exporta fără a importa, 

a atrage numerariul,. cu “alte cuvinte a urmări o 
  

1) Economist Francez, profesă cel d'întâiu faimoasa maxi- 

ma „Laissez faire, laissez passer“, 1712-1759. 

2) Lăsaţi a se face, lăsaţi a trece.
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ficţiune; ceea ce'caracterisă tratatele de. comer- 
ciit de'astă-di, este, între altele, scopul de a pro- 
tegia munca naţională, cu alte cuvinte a crea'pri- 

vilegii în folosul unora, în' paguba 'celor alţi. Ne- 
gociatorii moderni urmărese dară, pe lingă o uto- 

pie şi un scop:vătămetor. Aceste consideraţiuni 

s'ar fi putut întinde. mai departe însă am zis destul 

pentru a demonstra necesitatea, de a; se vulgarisa, 

prin: înv&ţăment, noţiunele sănătoase ale economiei 
politice singurele capabile de-a face a se distinge 
bine politica, comercială de politica propriii zisă, 
și. de a: aboli 1»: ca, periculos și fără rațiune repre- 

saliele2 vamale, oră. care ar f relațiunele politice 

ale ambelor popoare. 
“Poate analisele. sciinţei. economice. conduc, după 

cum am zis, la libertatea absolută a schimbului. Da- 

tele. statistice adică experienta și faptele adjută la 

conformarea acelei frumoase teoreme a :fisiocra- 

ților, presimțită în Franţa de - către Sully? şi 

Vamban 5 Unii oameni. de Stat, Purgot, Huskisson 

  

1) A prescrie un obicei. , , 

2) Ceea ce se face pentru a se răsbuna. e 

3) Ministru şi amic a lui Tenrie 1V, administră financele 

“cu economie şi protegiă agricultara. EI avea obiceiul a zice: 

Munca câmpului şi păstoria, iată cele două mamele din care 

Franţa este alimentată, adevărate mine şi .tesaure din Peru. 

EI a scris „Economies royales (1560—1641). 

4) Celebra inginer militar şi mareşal al, Franţei. Fortifică 

frontierele țtrei sale şi conduse 53 do asediuri. sfîrşitul 

vieţei sale el publică ua „Proect de dijmă regală“ unde 

cerea egalitatea impositelor şi aceasta * i atrase disgraţierea 

din partea lui Ludovic XIV (1633 — 1127).
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Sir Robert Peel aii înțeles și ai căutat a aplica 

această, doctrină ; ceea, ce ei aii făcut și. resulta- 

tele ce că ai obținut, dait măsura marilor 1 resultate 

ce: se pot prevede: “în viitor. când. se va fi pus în 

practică libertatea absolută a comerciului; și-a- 

tuncă încă când popoarele vor fi. simplificat toate 

gr&utătie și măsurile lor; vor fi perfecționat căile de 

comunicaţie ; ; când că vor cunoaște-limbe celor alți 

și: când; vor: fi făcut,: din trebuințele lor .reciproce, 

un stadiă mai mult urmat și. înţeles. Cugetând la 

aceste, emanciparea schimbului apare în spirit ca 

o întreprindere . grăndioasă, și: poetică ; „cu. ea în- 

dustria şi agricultura vor primi 0 impulsiune .vie 

și naturală ; comereiul va lua tot sborul? se&u.. În 

acelaş timp când producțiunea va fi moi fecundă, 

distribuţia. capitalului și a,-populațiunei „se va face 

întrun mod maă echitabil; şi. pacea ' lumei- va, fi 
din .ce în. ce mai mult: asigurată. 

Aceste considerațiuni ne : îndreptățese da zice 

dimpreună cu D..:Wonms, alusie făcând..la in- 

fluența comereiului asupra prepondaranței politice 

a naţiunelor, că: „liste o vedere exclusivă și pre a 
„mărginită, aceea care subordonă marile destine ale 

„unui popor la o politică pură și care face a de- 

„pinde siguranţa, prosperitatea, autoritatea, - lui, 

„de exemplu, de o organisaţiune. militară, puter- 
„nică sati de o diplomație" exersată, și dibace.“ 

Tar. Teodor Fix după 1 un studiu. atontiv asupra 

1) Progresul.
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diverse tratate comerciale ? a ajuns la :conclusia, 

cu cei alți economiști “câri ati studiat această 

cestiune, că influența fericită a tratatelor de co- 

merciii' a fost aproape: insesisabilă dacă nu. chiar 

negativă, și că reciprocitatea pe cari ai crezut a 

stabili ast-fel între două, naţiuni prin transactiu- 

nile comerciale în general nu "ȘI a atins scopul. 

Experienţa a demonstrat că exigenţele diplo- 

matice s'aii meutralisat în - acest gen de conven- 

„tiunc. Fie-care : din părțile “contractante a avut 

secretul viclenielor cară aii putut, la o epocă, a 

da, monopoluri unor popoare, și, după cum zicea 

Huskisson în camera Comunelor, brevetul acestei 

invențiuni a expirat. 2) "Tratatele cari s'aii încheiat 

în acest secol nu aii avut, afară de excepţiuni, de 

cât o însemnătate mediocră. Ele ai avut, îu ge- 

neral, de scop a stipula, libertăți reciprece de na- 

vigaţiune, a, degreva reciproc de "drepturile de 

tarif, a întinde în sfirșit regimul xeciprocităţei 

excepționale care va . sfirși prin a face loc liber- 

tăței absolute pentru toate popoarele fără distinc- 

țiune. Dar când regiociatorii ar fi. dorit înfrînge- 

rea, a, atâtor dificultăți, plângerile. vencaii. din toate 

piirt tile, și guvernamintele vămâneait reduse 2, pro- 

cedc, când eraii inteligente, prin ameliorațiuni așa 

de neînsemnate în cât negociaţiunea, unui tratat 

    

1) Studiul” sa Bublieat în "Journal des Economistes“ No- 

embrie 1843 şi Februarie 1844.. Ii 

2) Sedinţa de la 26 Martie 1805.
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adesea nu a avut altă importanță :de cât să fie 

indiciul posibilităţei a bunelor relațiuni între di- 

plomaţii. | 

Im tot casul, “trebue să afirmăm, că în adestarea 

respândirei luminilor economice şi a posibilităţei, . 

pentru guvernăminte, de. a proceda prin reduc- 

ţiuni înaintea, ori cărei „veciprocităţi, tratatul de 

comerciii este insă mijlocul d'a conduce opinia 

publică (crezând că diplomaţia a obținut mai multe 

concesiuni de cât ea n'a făcut): spre a fi favora- 

bilă la simplificarea și la diminuarea, tarifelor. 

. 

Există o versiune care pare a fi acreditată, că 

comerciul nu se poate învăţa într'o instituțiune 

scolară, și că nu sc învață de cât într'o casă de 
comerciii și prin practica afacerilor, 

Această opiniune este întru cât-va adevărată 

însă este și eronată. Eroarea, constă în aceea că, 

gândesc unii, nici un intreg de cunosci, în acelaș 

timp teoretice și practice, nu sc pot învăţa de la 

profesori diferiți sait într”o școală ; cu toate aceste 

nu se pot, în realitate, învăţa 'de'cât acolo. 
Adevărul, constă în aceea că, mânuirea aface- 

rilor reale complectă și. numai ea singură poate 

complecta instrucţiunea. . . . , 

“Pinerii ce se destină a urma 0 carieră : comer- 

cială prin studii inteligente și raţionale, nu după
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lungă prâctică parvin a câștiga o mare superiori- 
tate relativă în funcțiunile ce li se conferă, și a 

fi în curând în stare, cu adjutorul ctăţei și expe- 
riențci, a, dirija o întreprindere ; pe - câtă vreme 

cei cari încep prin practică biurourilor'sau a'ma- 

gasinelor nu parvin de cât după mari și ancvoioase 

sforțări a căpăta: cunoscințele generale necesare, 
fiind absorbiți de detaliul ocupatiunei lor speciale: 

întâmplător, în casuri excepţionale, din cei mai per- 

severanți a parveni, dobândesc cunoscințe superi- 
oare specialităței în' care că sunt utilisați.: 

Ast-fel se obţine, șefii de case comerciale ridi- 

cați prin forţa zelului lor, prin bună conduită și 
capacitate relativă ; ; printre aceştia, se V&d - mulţi 

cărora le lipsesce nu numai cunoscințele generale 

ce trebue a avea, un negociant ci încă diversele 

cunoscinți speciale indispensabile pentru o “bună 

gestiune :: așa precum sunt calculele usuale ; for- 

mulele registrelor, care trebue să'l ţie la curent 

asupra, situațiuncă și asupru resultatelor operaţiu- 

nclor sale; noţiunile cele mai elementare a drep- 

tului Civil și Comercial; materielo cele mai usuale 

ale industriei ; principiile cele mai obicinuite ale 

chimică, ale mecanice, ale economici sociale, Și 

ast-fel ne putem explica inferioritatea relativă în 

care se găsesc clasele comerciante, în diferite țeri 

cu deosebir e însă în fara noastră și prin urmare puțina 

considerațiune de cari comercianții noştrii se bucură în 

raport cu cel alţi, chiar și în ochit lor. Adesea în familii 

16
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duză qicându-se: „Fiul mei A, are mijloace, "1 

vom face advocat ; pe fratele stu doctor ; po col- 

alt 7. care nu se prea împacă cu latina, €l va 

intra, în comereiu.* După un timp oare-care, mi- 

rare ! tocmai Z. ese cel mai inteligent, care găsin- 

du-și ocupațiunea cei convenea și care “și ar fi 

făcut cu atât mai ușor cariera sa dacă ar'fi 

primit instrucțiunea adoptată la natura spiritului 

său și la direcțiunea ce-a luat. Altă dată vetă auzi 

zicându-sc . de către .unii care, au avut fericirea 

st”şi facă afacerile cu toată ienoranța lor, că ins- 

trucţiunea este o superficialitate, și că este cl 

însu-și o probă viețuitoare a adevărului proposiţi- 

unci absurde ce avansează. Inutil de a discuta 

cu acest gen de oameni; căci este imposibil ai 

face să conceapă că ci au reușit cu toată ignoranta 

și nu din causa ienoranței lor, și că a respinge 

instrucţiunea, în vederea succesului, este: ca și 

cum, am avea rușine să purtăm o excelentă pușcă 

când mergem la venătoare. 

Alţii zic, nu fără emfasă: cum voiţi să , invățaţi 

comerciul ? pentru a incepe este destul a cumpăra 

cîtin şi a vinde scump; nu este novoc pentru a 

învăţa acesta să ruginim pe bâncile uncă școale. 

Invederat nu este vorba. dea obţine acest ToE- 

sultat. „Dar dacă afacerea este ușor.a 0 enuncia 

este destul de dificilă a o executa. Pentru a cum- 

păra şi a vinde în condițiuni bunc, trebue să ţi- 

nem compt de o mulțime de circumstanțe, a no 

+
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aplica la o scrie de numeroase: operațiuni cari 

necesită nu numai cunoscinți ocasionale, dar cu- 
noscințele generale și speciale de cari vorbim, cară 

daii o mare superioritate în afaceri şi ceea, ce 

trebue a sc sei, trebue a, se studia. - 

Să enumerăm în puține cuvinte principalele cu- 
noscinți. 

In prima, linie se impune cunoseința limbei ro- 
mâne în așa mod în cât să se poată. coresponda 

întrun stil net și clar și a expune lucid o afacere 

ce Sar propune: saii s'ar refusa și a cărei elemente 

Sar desbate. Ceva mai mult, cu cât căile de co- 
municaţie se perfecționeasă, cu atât mai mult re. 

laţiunele cu ţevile streine se desroltă, și cu atât mai 

- mult apare necesitatea de a învăța, una sai mai 

multe limbi străine în mod de a putea cel puțin 
descifra o scrisoare. 

Apoi se simte novoia unci scrieri repezi şi ci- 
teaţă în acelaş timp, talent indispensabil când e 

vorba de o. lucrare de biuroii. 
Pentru a comercia, a specula, 2 negocia, trebtio 

a calcula, neîncetat fie cu condeiul în mână fie pe 
de rost, a calcula repede şi sigur. Pentru acest 
sfîrşit, trebue să fi studiat și să se fi exercitat a- 
supra operaţiunelor usuale ale aritmeticei ; trebue 
să sc cunoască detaliele sistemului monetar şi me. 
tric a țerilor cu cari suntem în afaceri; trebue î în 

fine a sci a raţiona și calcula o operaţiune de 

schimb.
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“Afară 'de a voi să se urmeze modesta profesiune 

de comptabil care necesită o aptitudine particu- 

lară, și calități speciale, ori ce neguțător sai co- 

merciant, ori ce antreprenor sai director de în- 

treprinderi, ori ce şei de, casă, ori ce amploiant 

cate nu voesce a vegeta po a două treaptă, trebue 

să scie să înscrie o afacere în registre în forma 

sciințifică cerută și necesară pentru a o regăsi cu 

înlesnire ; “trebue a seci să înțeleagă înseripțiile 

amploianţilor săi, a cunoasce raportul dintre re- 

gistre, a urmări. fasele și desvoltările afacerilor, a 

sci să întocmească un compt de presintat, a desti- 

fra un compt întocmit, a face un iventariă și a 

stabili o situaţiune, a repune în ordine interesele 

reciproce ale creditorilor, ale debitorilor sati ale 

asociaţilor ; a distinge, după registre afacerile pro- 

ductive de acele cari nu sunt, a descoperi viciile 

administraţiuncă și a rotaţiunei afacerilor ; contra- 

rii, registrele remân pentru cl cărți închise ; munca 

amploianților sei este ca și cum. nici p'ar exista ; 

și el stă'la buna disposiție a ţiitorului săă de re- 

pistre fiind incapabil de a, înțelege situatiunea, de 

a aduce ameliorare în afacerile sale, de a pLe- 

vede pericolul, de a preveni o catastrofă. 

E! vinde, cumpără, face transacțiuni de tot îc- 

lul; el primesce şi dă în'schimb efecte 'de comerciă; 

are raporturi cu asociaţi și societăți ; are interese 

în falimente declarate; și în casul de a fi cl în- 

su-și urmărit saii a exersa la rindu-i urmăriri, cl
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perde inzecit timpul săă ; cheltuește de zece ori. 

mai mult ; are de zece ori mai multă șansă de afi 

înșelat de oamenii de afaceri sai a fi victima, oame- 

nilor de legă, dacă nu are cunoscinţi positive despre 

legile și regulamentele cari cârmese comerciul în 

general și profesiunea, sa în particular. Nu men- 

ționăm de cât spre memorie utilitatea cunoscin- 

țelor generale a legilor civile cari privesc aface- 

rile ordinare ale vicţeă și ale familiei. 

Repedea, enumerare ce am făcut-o. mai sus nu este 

încă totalul cunoscinţelor ce, un tînăr, care "SĂ pro- 

punc să parcurgă cu sueces cariera comercială 

sai industrială, trebue să posede. | 

EL tvebue să învețe elementele fisicei și meca- 

nicci (cu puţin doscn), și cu deosebire elomentele 

chimică fără de cari "i este imposibil de a înțelege 

procedeurile și progresele industrici saii a agricul- 

turei ; cl trebue să cunoască istoria naturală, usa- 

giul și provenienţele; diverselor materii prime ale 

industriei, cari :sunt objectul transacţiunelor. co- 

merciale și despre cari, în fie ce- moment, este 

cestiune în practica, afacerilor ; trebue să cunoască 

în mod positiv geografia comercială, adică posiţi- 

unea, producţiunea, : comorciul diverselor pieţe și 

din cele alte ţări. a 

"Prebuo ca, într'o oare care ordine de idei, să 

scie ași da compt de modul cum socictatea trăesce 

prin muncă creând bogății, co rol joacă comerciul 

în accastă organisațiune; trebuc.să cunoască eco”
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nomia, socială și industrială și să nu fie str&in 

nică unci cestiuni saii interes care se raportă la 

profesiunea, sa, și care ar rechema aceste cuvinte: . 

Valoare, preț, schimb, monetă, concurența, libertatea 

comerciului, tarif, ami, prohibițiune,. întreposit, cre- 

dit, banci, salarii, interese, imposit, împrumuturi pu 

Vlice, populaţiune, miserie, socialism, cete. ce enumerăm 

aci la întâmplare; și nu numai pentru a arăta că stu- 

diul economici politice este încoronarea înv&țămân- 

tului positiv — şi că această sciință este ca filosofia, a 

cunoscinţelor profesionale în general și în parti- 

cular a cunoscințelor comerciale, de a cărci utili- 

tate în învețământul comercial, aduce probă pal- 

pabilă conţinutul că chiar ; ci şi în sprijinul tesci ce 

susţinem Dicționarul și Enciclopedia Economică, ro- 

mână, spiritul redacțiunei cărora, ar fi vulgarisarea 

acestor cunoscă În țară prin procedeurile cele mai 

practicot! . 
Fie-care din studiile ce am enumerat ele pot 

fi mai mult sau mai puțin complecte, după ca- 

riora cărcă ne destinăm și după natura afacerilor 

de cari ne ocupăm, dar după ce le am anunţat, 

este imposibil de a nu le găsi pe toate necesare, 

pe toate -folositoare, indispensabile chiar celci mai 

mare părți din accă cari se destină carierei co- 

mereiale ordinare. Cu atât mai mult s'ar pune în 

evidența afirmările noaste dacă am. vorbi de tre- 

buințele acelor tineri cari, întrun ziitor vare-care 

  

1) Vezi paginelo 225, 233, 234, şi. 250 -25I,
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chemaţi prin posițiunea lor, prin aterea - lor: sai 

cupacitatea lor, a compta printe: notabili, a dirige 

mart întreprinderi, « administra puternice compunit . 

- a face parte din camerile comerciale sai, a juca un 

rol în afacerile publice. E Sa 

"Poate aceste cunoscinți nu sc pot învăţa, dacă 

escă pur și simplu împiegat întrun comptoar, un 

magasin, un biurou; dar” le poți dobândi într'o 

“şcoală, special: organisată, condusă în :modul da 

fortifica învăţământul teoretic prin exemple “prac- 

tice, bine înţeles prin adjutorul exerziţiilor - de 

operaţiuni comerciale simulate, desexperienţe chi- 

„mice şi alte și prin adjutorul cabinetelor și MU- 

scelor pline de modele, de aparate și probe venind 

în sprijinul demonstraţiunilor: profesorilor. 

Ta total sau în parte învățământul ce presintăm 

poate fi predat sau de profesori '-particulară, ' sau 

în localuri publice de instrucțiune. In toate orașele 

mari comerciale, sunt persoane (în -general comp- 

tabili) cară predau arta ţinerci registrelor, calcule, 

schimburile și alte noțiuni generale de comerciii. 

Diversele înstituţiuni de instrucțiune prevăd în 

programele lor, mai mult sau mai puțin; învă&ţă- 

mântul comercial, dar rar se desăvârșese — de 

specialitate vorbind — clovii, căci la unele din ele 

șefit îmbuibaţi de prejudiciile clasice nu daă multă 

importanță acestor materii, şi se multumesc a 
. 

urma rutina simnasiilor oficiale? care dau impulsi- 

PI 

1) Vezi pagina 60, 63, 19.
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unea unificărci instituțiunilor ș iar la cele-alte; elevii 

lipsesc, prin faptul că însu-și părinţii "i îndrumeasă 

către studiile clasice. Clasele zise reale, pentru-că 

nu se învață în aceste greaca și latina se privesc 

cu sfidare de profesori și de elovi, am putea zice 

acelaș lucru pentru clasele comerciale ; şi sunt ur- 

mate, afară de excepțiuni, de cei mai slabi elovi, 

prin 'lepădarea sau descuragiarea celor alte clase. 

Lucrurile sunt: cu totul 'opus privite, în mai 

multe privință, în Anglia, în Statele Unite, în 

Elveţia, în Olanda, fât în'cari încețământul “na 

este tocmat atât în desacord cu 't ebuinţele publice 

- Așa, dar școalele speciale. cară sc numără astă-ză 

prin unităţi ar trebui să se numere prin sute ju- 

decând după numărul celor cară ai novoe ale îre- 

cuenta. Nu putem a nu recomanda, cu această o- 

cusiune, frecuentarea și 2, școalelor comerciale de 

adulți cară, de curând, s'aii înfiinţat la noi și cară 

sunt menite a aduce mari foloase morale în această. 

direcțiune pe măsura desvoltărei lor. Onoarea a- 

cestui pas spre progres rovine iniţiatorilor și susți- 

nătorilor acestcă nuoi instituțiună a timpului. 

- Din: punet de vedere al practicei mai avem încă 

o consideraţiune de făcut, aceea, că: toate acele 

cunoscinți: dacă ele no au fost sau nu ne au fost 

date la timp, în ambele aceste casuri sau în fic 

care din ele isolat, ele ar fi. înlocuite pîna la 

un punct oare-care, în generalitate vorbind, prin 

bunul simţ al comerciantului nostru, adjutat, 9-



  

251 

rientat de aceea specială și sciințifică, patriotică 
și națională publicațiune vorbită mai sus, care fiind 
mai presus. de ori-ce părtinire cherdoscopică ș și a- 
nimată numai de dorința, dosvoltărei noastre eco- 

nomice ar putea corespunde necesitiiței ce se 
simte astă-zi la noi. 

Acest far al comereiului român, ce cvociim aci, 

nu poate fi întreprinderea, de cât a uncă mari și lu- 

minate societăți culturale române, unde, să aibă 
acces toate inteligentele și energiile ce au'dorul d'a 
pâși la lupta pentru desvoltarea, noastră economică 

„ ea națiune. Numai în consiliul unci ast-fel de socic- 

tăți se pot desv olta şi pune basele unci ast-fel de 
publicaţiuni» . 

Ne dorind a trece de naivul care crede a 

precipata punerea ' în “practică a unor idealuri, 

o lămurire 'se impune: Sunt convins că atât 

timp, pînă când nu se va vecunoasec bine. adeverul 

că : frumuseţea morală este mai înaltă. de cât pu- 

terea intelectuală ; pînă atunci când dorinţa da fi 

admirat nu va fi iulocuită, într'o mare mesură, prin 

dorința Wa fi iubit; pină atuncă, zic, sentimentul: 

dreptatea, și onoarea bine înțelese nu vor putea con- 

duce în acelaș timp pe cel slab și po cel forte, pe cel 

forte și pe cel slab mână în mână spre fericire. .. 

  

') Vezi paginele 225, 233, 234 şi 248
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„Săzuinţele zădarnice aă resultate ză- 

„darnice, dar iubirea frățească şi pacea a- 

„sigură ai înaintează înflorirea patrici“, 

Aceştia, mail avut de partea, lor, de cât lotul ser- 

vitudincă și 'a misorici. Acest destin nu se imblin- 

zesee. Cu cât maă mult un om se apropric do cu- 

getarea pură, cu atât decisiunea: ce "1 lovesce este 

fără milă, Aceştia pe cari legile forței nu îngă- . 

duc în lumea materială “pier ca sutele cu miilo. 

Să se examinese de aproape talentul care a 

sciut să facă avere. Vom găsi asupra caracterului 

"o mică pată, o mică descompunere simptom pre- 

mergător a ivirei vicrmușului într”o frumoasă 

pară. Acela, încetează da mai fi fiinţa sublimă 

planând în regiunile luminci fără amintirea nică 

grija a lantului său pămentesc, 

Omul geniului represintă în acelaș timp ceea 

mai mare forță și cea mai mare slăbiciune, cugc-
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„ tarea, fără margini, încapacitatea d'a prevede la pro- 

pria sa, viață. El este mai mult de cât un om și mai 
puţin de cât un copil. Dacă el nu găsesce aripa bine- 

voitoare a unci mame, el moare. Sub acest titlu, el 

este idealul fraternităţei și a, viitorului. EL istori- 
sesce naţiunelor că interesul celui slab și interesul 
geniului se confundă, că nu se poate atenta la unul 
fără a atenta la cel-alt, și, că sar atinge ultima 

limită a pertectibilitătcă, atuncă numai, când dreptul 

celui mai slab ar înlocui. dreptul celui: mai tare 

pînă la gradul unde s'ar stabili cumpăna dreptăței. 

Sai perpetuat apostolii ideci: de la înţelepţii 

cari, —făcînd profesiune constantă d'a urmări acc- 

laşi fel de viață ca și ascendenții lor în tim: 

pul unui lung șir de secole, — purtară numele 

de Gimnosofişti! ; „de la Brama * 2, Buda saii 

  

1) Inţelepţi goi saii.mai bine zis 6meni cu corpul şi cu spiritul 

“curat, diviza lor era: ceea mai perfeetă desvoltare a corpului 

omului şi cunoscinţa totâlităţei adevărurilor suficiente pentru 

a parveni la perfecţiune și la fericire. 

"Ei nu admiteaii în societatea lor de cât tineri a: clror corp 

şi suflet, inimă și spirit eraii curate. 

Un tînăr nu întră în şeoala lor de cât după ce renunța la 

tote bunurile terestre și după ce proba că „pe timp a trei ge- 

neraţiuni nu sc comisese în familia sa nici un delict, 

Prima lecţie a instrucţiuni lor era: tăcerea: A asculta şi a 

tăcia era prima lor lege în aceasta privinţă, O altă lege a 

cducaţiunci lor cra aceea care cerea exerciţiul şi manca înaînte 

de a gândi a mânca. 

Istoria ne spune că ei ai menţinut comunitatea bunurilor 

şi-a conşacrat prin serbări, egalitatea primitivă a oameni:or,
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Sakiamuni P și Zoroastiu ?, de la Promoteii ? și 

Keerops %, de la Solon 5), Zenon.9 şi ochiu », 

PI a 

semenii lor, fraţii şi amicii lor, atât cât ci au existat pe 

pământ. -. ” . 

“Aceste sunt esența principiilor anticilor gimnosofişti şi 

Indiei, adevăraţi miniștrii ai naturei pentru educaţiunea oame- 

nilor ; aceştia au format pe cei ai Etiopiei cari după ce ai 

fost educatori! primilor oameni cunoscuţi în Istoric, fură încă 

primii legislatori ai Asică şi ai Africei. 

2) Zeu suprem al Indienilor. 

__1) Schimnicul Sakias, supranume ce luă un .resboinic din 

Industan, Gotama sau Siddarta aparţinând rasei Sukias. Acesta 

fondă budismul contra formalismului bramanilor (V-a sce. îna- 

înte de JI. C. Budismul este foarte respândit în extremul 

Orient numără peste 170 milioane aderenţi. ” 

2) Personagiu cărui seriitorii clasici atribue fondarea reli- 

giunei magilor. 

3) Fiu a lui Titan şi frate al Atlasului. După ce făcu pe 

om din lutui pământului pentru a] însufleți dobori foc. din 

cer, însă fu țintuit de către Jupiter pe muntele Cancas, unde 

un vultur “i devoră ficatul (Mitologie). 

4) Inţelept venit din Egipet în Atica unde fonda antica 

şi ilustra cetatea Atena. (după autori greci). . 

5) Legisiator Elen, unni din. cei şcapte filosofii (640-559 

înainte da J. C.). 

6) Filosof grec, fondator al stoicismului: caracterisat în 

deosebi prin austeritatea moralei sale. Doctrina sa constă 

în fermitate, constanţă în nenorocire. 2 Om ferm, neînfrînt: 

acesta este un adeitrat stoician. . 

7) General şi orator atenian, celebru prin desinteresarea si, 

sa condamnat insă pe ncarept dea bea otravă (eicuta, 

ciguii). 492-317 înainte” de I. C. - Demostene numea pe acest 

orator ; Secura discursurilor sale.
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de la Licurg, de la Pitagora?, de la, Socrat5» și 

  

Intr'o zi, frenetic aplaudat de tot Poporul, el se întoarse 

mirat către „amicii stă, zicându-le: „Spusa'm oare prostii 2“ 

1) Legislator al Spartei. Original şi auster. Pe infirmi şi 

născuţi înfirmi, preeipita din înălţimea muntelui în adâncimea 

prăpastiei. Celor sănătoși le impuse masa comună și împăr- 

țirea pământului de-o potrivă Inlocui monedele cu niște 

greutăţi ceea. ce făcea înpracticarea transportului și traficărei. 

Din aceste măsuri eşi vigurosu! popor Spartan cu ardoare de 

muncă, cu iubire nesfirşită de patrie, fără şovăire la resboiă de 

unde mama, soţia, sora: nu reprimeau pe fiul, soţul sau 

fratele de cât întingător; daci şi prevestirea solemnă ce i 

se făcea de patrona casci oferindu'i arma: „Invingător sau 

mort & Şi numai sub aceste două tifuri Spartanul avea voe 

să se întoarcă în patria sa, la căminul său. 

Spre a îndreptăți această năzuință este de ajuns 

să ne întrebăm : ce âr fi devenii biata Moldova dacă 

jnima mamer lut Stefan, rănit şi cerând asil, ar fi 

fost coprinsă de înduioşare, în acele teribile vremuri 

pentru români ?. : 

ae a oo... . .. |... n... 1... n... ... 

Insu-şi Mihat- Vodă. în: actiunile sale era condus 

şi de un principiu. spartan, cel care se oglindesce în 

-poesia lul Alexandri cum urmează : 

Şi în sănătatea lui Mihai închin. 

Dar Mihai so scoală și le mulţumesce 

Şi. luând paharul, ast-fel le vorbesce: . 

— „Nu vă urez viaţă, căpitanii mei! 

Din potrivă, moarte : îată ce vă “cei ! 

„Ce e viaţa noastră în sclăvie oare? 

Noaptea fără stele, ziua fără soare ! 

Cei-ce 'rabdlă jugul şa trăi mut vor, 

Merită săl poarte spre ruşinea lor /.



„956... | 

Platont), de la Moise) și Jozuc,) în fine de la 

Christos?) și pină la filosofii timpului de mijloc, pînă 

la savanții moderni și pînă la învățătorii secolului 

nostru, atât prin popoarele cele alte cât și în nă- 

țiunea română. 
  

Sufletul lor nu e mai presus de ferul, 

Ce le încinge braţul : iau de martor cerul ! 

Dar Românul nu va câmpuri fără flori, 

Zile lungi şi triste fără sărbători, 

Ast-fel e vulturul ce pe piscuri sboară; 

Aripele taic-i, că ar vrea să moară! 

Aşt-fel e Românul, şi Român suul cu ; 

Şi sub jugul barbar nu plec capul meu? 

Astă-zi, în societatea ncastră, o novă cveluţiune produeân- 

du-se, de astă-dată pe cale morală, nu putem cuceri idealul 

dorit: Zamina, de cât prin aceiași austeritate. Ni se cere 

deci a repurta un eroism spartan de aceea tot românul co che- 

mat cu energie la armele sciinţei! 

„Ce e viaţa noastră în orbire oare? 

„Noapte fără stele, ziua fără soare! 

„Cei ce poartă jugul şi-a trăi mai vor, 

„Merită să'! poarte spre ruşinea lor!“ 

„Dar Românul nu va câmpuri fără fiori, 

„Zile lungi şi triste fără sărbători“. 
. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . 

2) Faimos filosof şi matematician grec în al VI sce. înainte 

de I. C, născut în Sumos, fondator al secţiei pitagorismului, 

parti an "al metempsicosei. Dogma transmigraţiunci sufletelor 

dintr'un corp întraltul este de origină indiană. Această cre- 

dintă trecu din India în Egipet, de unde, mai târzii, Pitagora 

o importă în patria sa. Găsim dogma metempsicosei ameste-



  
  

i BIBLIOL: a ie 

| UNIV „Ru. TARĂ 

25 _ BUCUREȘTI 
P   

Dacă educaţiunea omului are de scop libera "și 

complecta, desvoltare și perfecționare a tuturor 

forțelor a tuturor facultăților cari constituese pe 

om, apoi principiile sale care incontestabil 'și aii 

  

  

cată în religiunea aproape a tuturor popoarelor antiee. Ea 

avea motivul da fi căci conducea pe acei cari o admiteau 

de a împiedica usagiul cărnurilor, ca expunând pe om de a 

se nutri cu carnea unuia din semenii lui; această abţinere 

fu una din fundamentelele prescripţiani a religiunci brama- 

nilor şi a fi'osofivi pitagoriene. Doctrina metempsicosei era 

trăsură impertectă şi grosieră la dogma nemurirea sufletului. ? 

+) Ilustru filosof. Metoda sa de nvăţătaânt era conversaţiu- 

nea pe care o conducea cu mare superioritate.. Satirele sale de 

şi de mare valoare 1 a atras însă ura unor din concetăţenii 

stii. Sub pretextul lipsei de respect către religiune (impietate) 

fu acusat de către cetățenii Anitos, Lacon și Melitos. In faţa 

judecătorilor aru o atitudine demnă şi mândră. Condamnat a 

bea cicută (otravă) duse cupa la busele sale şi muri cu 0 

simplicitate adevărat stoică (568- 399 în. de 1. Ca. 

4) Celebru filosof, discipolul lui Socrat și dascălul lui A- 

ristotel, . a 

Filosofia sa este cea mai înaltă expresie a idealului şi 

se apropie adesea d idcele creştine (429--347 în. de 1. C.). 

5) Cea mai mare figură din Testamentul Vechiii, resboinie, 

om de stat, istorigraf, poet :noralist şi legislator al ebreilor. 

Biblia spune că un faraon ordonând uciderea pruncilor de 

sex bărbătese a ebreilor din Egipet, o femee din tribul lui 

Levi, expuse în apele Nilului copilul să*, care găsit de una * 

din ficeie regelui primi de la aceasta numele lui Moise. 

Adică scăpat din ape. La etate de 40 de ani fu silit ase re- 

fugica în dezert după ce omorise un egiptean care bătea un 

ebreu. Moise avu o apariţiune: Dumnezeu se arătă lui sub 

:orma unui erîng arzând şii ordonă de a scoate poporul stii
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origina în natura sa chiar, se regăsesc în prima 

causă a înfiinteă sale, în aceea ce a fost, în aceea 
ce este și în accea ce poate fi. Această regulă o 
găsim în natura, organisată unde totul este desvol- 

tare ; prin urmare și în societatea stabilită de ființe 
inteligente și raţionabile totul trebue să fie mijloc 

de perfecționamânt, 

Această primă lege umană, . această lege na- 

turală a cducaţiunci care se formulează. ast-fel: 

„Formeasă-te tu singur: dă corpului t&i, sufle- 

tului t&u, inimci tale și spiritului tâii toată forţa, 

toată mărirea, și toată perfecțiunea de cari ele 
sunt, susceptibile prin natura lor.“ 

  

  

din sclavie. a'l conduce din Egipet în Patestina. Atunci, în- 

cepu exodul: nume dat celei de a doua părţi din cartea „Pena- 

teuc& pentru faptele ce raportă, principala este cşirea (exo- 

dos) din Egipet a Ebreilor. Moise ncascultând de cuvântul Dom- 

nului într'o circumstanţă solemnă fu condamnat dea nu 

intra în pământul făgăduit. 

E muri, ca consecinţă, pe muntele Nebo, de unde putu 

contempla țera Chanaan. : 

"EL dăduse cbreilor, din înalțimea Muntelui Sinaia şi în nu- 

mele Domnului, Decalogul Biblia). Jozue "i succeda ca șef 
al Ebreilor.. 

6) Şef al Ebreilor 'după Moise şi cuceritor al pământului 

“Chanaann. Acesta este cel cure, după biblie, răsboindu-se contra 

lui Adonisedeh, rege al Ierusalimului, porunci soarelui d'a se 

opri pentru a'i permite să desăvârşească victoria sa. 

7) Cristos adică Mântuitorul, fiul lui Dumnezeu, şi Mesia, 

venirea cărai fu -pregisă de 'către profeţi, muri pe cruce în 

al 34-a an al eroi moderne (epoca creştină). !
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"„Formează-te tu singur pentru, patria. ta, pentru, 
„umanitatea din care faci parte; întrun cuvânt for-. 
measă-te pentru binele“ o găsim perpetuându-se . 
în preceptele morale și în învăţămintele înţelepților : 
din timpii cei mai vechi pînă în zilele noasţre și tre-., 
buc a sfirși prin ale consolida cu acțiunele noastre și . 
în practică, nu numai a figura, ale lăsa șă figure și să. 
doarmă în prăfuitele și uitatele Diblii ale filosofilor. 
străin și pământeni ai timpurilor antice și moderne. 

Redeșteptarea, spiritului naţional se datoresce 
școalei. Școala Română a dat: semnalul regeneră- 
rci noastre naționale. Despre această înaltă școală, 
vorbind am numit, în cele spuse mai sus, pene: 
muritorul nostru maestru. “Gheorghe - Lazăr caro 
prigonit in subjugata Sa ţară natală a venit în 
Rucuresci unde, după mii de piedici, a reușit să 
fie numit Invăţător de teologic și inginerie 'la- 
școala din St. Sava. De acolo, prin fapte ela do- 

vedit că sciințele se pot învăţa și în limba ro- 
mână. El s'a făcut înterpretul durerei tuturor” 
Românilor luminaţi, cari simţicaii aceea: mare: 
durere câ sborul și înfrumuseţirea noastră naţio-: 
nală cra împiedicată, mai vârtos de acci cari sub 
aipelo .str&inilor crescuți defaimaii limba și nea- 
mul românesc ; pe acest ncam, ai cărui fii sunt: 
strănepoții cari poartă numele si sângele strămo- 

17
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șilor : Romani, al: căror neam, oare când, era, cel 

mai mărit al lumcă,. cra cel mai iscusit, cra. cel 

mai! înţelept; înfrumusețat întru sciințe, cel mai 

mare în sufletele patriotice.—E1 vulgarisă sciinţa, 

dând impulsiune la acestă întreg poporului și cla- 

selor de jos, căci și la Romani asemenea: cra în- . 

demnul -„luminărei neamului“, precum -a- acelor de 

jos și săracă, așa șia celor 'de sus și bogați.—Fl 

a reușit a dispersa ceaţă ce, noi: Românii, aveam 

în ochi și care ne împedica de a vedea lumina 

soarelui ! a 

roate aceste dorinți românesci mărturisite ca 

încercate, de însu-și Gheorghe Lazar!) sunt astă- 

zi aduse.la îndeplinire. Mari, și nenumărate: crail 

obstacolele și necazurile ce cl.a întâmpinat. Slabo. 

ail fost mijloacele ce "3 s'ait pus la îndemână. Fier- 

binte: însă a rămas în generațiunile urmate entu- 

siasmul, cu care Gh. Lazar în. Muntenia și Asachi 

în Moldova aii pornit..procesul de regenerare a 

neamului vomânese pe toate terenelc: cultural, 

social: și politic ; atât. de puteinic, . a fost focul 

inimcă lor. » a | 

A 'cudnsce:pe noi: înși-nc, ail zis aceşti mată, În- 

vățători, „a cunâsce natura și omul sunt . primele 

principii. trebuincids date nouă: a desvolta toate 

forțele corpului nostru și toate facultățile sufletu- 

  

3), Veză fragmentul istoric, seris de însuși: Gh. - Tuazăr, 

pag. 38... 
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lui nostru ; a forma raţiunea noastră după modelul 
celei mai supreme inteligenţi ; ; a cresce spiritul nos- 

tru pînă la idea ceca mai sublimă a Divinităţei, a 
o iubi din toată inima noastră, a ne supune. că în 

tot, a o consulta în toate întreprinderile noastre, 

a raporta totul ci, a proceda, ca și cum am fi tot- 
Va-una în presența ci, a ne confia în providenţa 
sa, a adora bunătatea sa infinită, a o onora prin o 

afectuoasi, recunoscinţă pentru bine- facerile ci și 
prin acte de virtute și prin bine- faceri ; a, onora, 
pe părinţii noștri ca niște imagini vii ale spiritu- 

lui nostru, ale da, lor o parte din „cultul datorit 

Divinităţci ; a creșce copii „noştri în amorul pen- 
tru muncă Şi pentru virtute, a i înveța să suporte 

bunurile și relele vicţei, conservând sănătatea lor 
„prin frugalitate şi temperanţă, întreţinând forțele 

lor prin continue exerciţii, și lucrând din ce în ce 

mai mult spre a se perfecționa, a se corige de 

cele mai mici greșeli a invinge pasiunile, a „con- 

duce și a purga pornirile lor prin bune obiceiuri ; . 

a ne stabili stăpân desăvirșit pe sine conservân- 

du-ne egalitatea, sufictului în una sai ceea-l-altă 

- stare, micşorând trebuinţele noastre, mulțumindu- 

ne de absolatul necesar; a mări fără întrerupere 

cunoscinţele noastre; a dobândi asupra oricărui lu- 

cru sciința și virtutea tortificându-ne în toate zilele 

în practica binclui ; a îndepărta pe cât posibil tot 

“pcul ce există în societate ; a combate ticiul și evoa- 

rea, ignoranța și înjustiția cu armele înfelepeiunei 

7
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și ale prudenţei ; a ne anima constant de amorul 

'adevcvului, de dreptate și de uudnitate; a iubi 

omenii, pe semenii noștri ; a imita pe ecă întelepţă 

pentru a “i putea egala; a trăi și a muri pentru 

Divin, pentru Virtute, pentru Patria noastră ! 

Acestei Inalte șeoale datoresc luminarea, lor 

ceea mai mare parte din conducatorii. poporu- 

lui nostru cani ai jucat însemnatele roluri în 

mișcările noastre naţionale. Ea a pus în me- 

sură pe Heliade d'a afirma geniul săi, punându-l 

tot-o-dată în serviciul patrică. i 

Grea a fost prin urmare muncă părinților n0- 

ștrii, dar mai grea și mai bine-făcătoare are „să 

fic munca noastră şi a copiilor noștri, dacă o 

vom înţelege cu adevărat și dacă simțim în noi 

dorul și curagiul de a 0 începe şi a 0 duce la 

un bun sfârșit. Să voim dar, -să voim din toată 

inima și din tot sufictul nostru și vom putea! 

Astă-ză, se agită cestiunea culturei maselor. E 

"indispensabilă această cultură la noi, din împol- 

tante puncte de vedere; îndrăsnese a zice chiar 

că, ea, face parte din cel mai capital punct de ve- 

dere : din acel al existenței noastre naţionale. In 

prima partea lucrărci de față, ocupându-m& de 

instrucțiune în general, am zis despre aceasta, că a 

făcut progrese enornic, că astă-zi suntem înzestrăți 

cu toate armele sciinței cari răspândesc cultura în 

cercuri tot mai largă; dar că s'a constatat insufi-
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ciența metodei” acesteia, când e vorba de cultura, 
profesională a maselor, la noi astă-zi, iar la popoa- 

rele înaintate în civilisaţie de demult și pentru a- 
cest motiv ati recurs la un alt mijloc proprie: la 

școala complimentară 19. i 
Sâ ne unim dar cu acei cari cred în virtu- 

tea ncînfrintă a Naţiunci române, pe caro atâţi 
sccoli nici în ceea mai apusă soartă a. ci, aceea 
virtute nu a trădat-o; să ne unim cu. marii 

bărbaţi și insufiețiții fii ai acestei Națiuni, cari în 
ori-ec timpuri când se tratează cestiuni de o im- 

portanță capitală, cu toată bărbăţia demnă de un 
Roman vechiă, cu toată rezoluția ncfățărită și cu 
pana, și cu cuvântul și cu fapta ai sprijinit și 

sprijinese causa naţională, causa culturei, în bi- 

serică, în școală, în politică; cari și-a întors că- 
tre ori-ce operă naţională toată influența și posi- 
țiunea, și moi cruțat nică ostencli; nică cheltucli, 

numai și numai ca, să sprijincască pe această Na- 

“ţiune, cu al cărei nume se laudă şi a cărei limbă 

o vorbesc și cu toți prin exemple vii, prin căldura, 

inimilor noastre și prin armele sciinței să inspi- 

răm țeranului român și în general poporului de 

jos virtuțile de om și cetăţean, cari pe individ "1 

fac fericit, iar ţara și neamul puternic și res- 

poctat. 
  

1) Vezi pasginele 10, 61-65, 85-S6, 139-140, 19!, 204-207, 

209-213.
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Cu alte cuvinte să grupăm împrejurul „Drapelu- 

lui nostru“ toate inteligențele, toate energiile, 

toate bunele voinți și să pășim la luptă. 

Principiul constituirei acestei mari asociațiuni 

culturale, nu în mod absolut, să fie : reuniunea Socic- 

tăților naţionale de cultură și a noilor aderenți ; iar 

în practică să organisăm un patronayiă, atăt pe cit 

posibil de complect, pe lingă fie-care școală publică 

primară, cu deosebire pe lingă cele rurale, care să 

dirigese și unifice lucrările acestor mici centre de 

cultură CU MCnirca ee face pe om să ân- 

veuscă curtea și săi aibă dorința «Wa citi 

procurindu: i în acelaș tip auijiocat?). 

Concursul din partea acestei mari asociațiuni 

ce vom denumi: „Liga înv&ţâmântului complimen- 

tar al maselor în România“, ce se poate promite 

și da către micile centre culturale ce vom denumi : 

„Patronagii“, va fi stabilit în chipul următor : Liga 

va, favorisa din toată puterea, sa: opera micilor S0- 

cictăţi culturale: Patronagiilo. Ea pe lingă că va 

încuraja. fondaţiunea lor prin consiliile sale, vu 

ține un comitet de inițiativă permanent la dispo- 

siţiunea fondatorilor patronagiilor pentru ai ajuta 

în opera lor. 

Ea. va, organisă, conferințe, spre a cuceri sim- 

patiile pentru intreprinderea lor. Ha va crea co- 

mitete regionale industriale sai agricole, unde co- 

mitetele saii chiar pasticalarii ar găsi corespon- 

  

1) Acest Drapel ar primi Sfințirea de: Invăţământal com- 

plimentar al maselor în România, de exemplu. 

2) V, pag 139—140 şi 283-234
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denţi şi resurse pentru a-:plasa copii la eșireă lor 
din școală. Ea va, imprima și distribui o instrue- 

ţiune practică pentru fondaţiunea Și organisaţiunca, 

patronagilor școlare, însoțite de . statute modele. 

Ea, va, stabili notițe particulare asupra, fie” cărci 
branșe din aceste patronagii, în.scop da face cu- 

noscută utilitatea lor: practică și mijloacele lor de 

„acţiune, Ea. va repartisa asupra comitetelor. in 

exerciții donațiunele și ofrandele cari "i vor..par- 

veni din partea, aderenților; în sfirşit ea va face 

în fie-care an un studiii special din rapoartele ce 

i. vor adresa comitetele locale, în scop d'a decerne 

recompense sati diplome: membrilor cari. ar fi con- 

„contribuit la desvoltarea, opercă: Distribuţia, diplo- 

melor saii a recompenselor va avea 'loc în fie care 

ani înti”o serbare solemnă, în Bucuresci. 

Prin această organisare generală Liga, sper, că va, 

parveni să dotese, într'un apropiat viitor, fic care 

grup școlar constituit în țară, cu un patronaziii 

efectiv, stabilind ast-fel între 'locuitorii fie lumi- 

naţă, fie inalfabeţi, fie dintu”o- comună rurală, fie 

dintwun cartier de oraş şi locuitorii având nevoe 

de adijutor reciproc, o solidaritate socială, 

Acest patronagiii va constitui, pentru toți membrii 

cercului fără distineţiune” de credinţe nică opiniuni, 

un consilii de amici luminaţi, bine făcători lo tre- 

buinţă, a căror protecţiune atectuoasă * i va urmări 

în Viață şi le va facilita: accesul în situațiuni mai 

bune în direcțiunea, cărora ar fi dat dovadă de 

aptitudini induștriale, agricole sai comerciale,
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Această măsura va pune capăt starci desnadăj- 

_duitoare de astă-zi: isolarea. Va înlatura erorile 

de. direcţiuni cari ea permite, şi tot-o- dată va pune 

capăt: amarăciunelor și decepțiuelor e ce rcese din 

„accea stare. - 

Aceasta este- o intreprindere 2 cărei “importanţă 

socială trebue să tentese pe toți acci cari se înte- 

reseasă la viitorul patrici. Liga, sper, să fic' înțe- 

leasă și sprijinită pretutindeni și '1a, constituirea 

sa, dacă aceasta se va întâmpla, ea va aştepta cu 

confienţă din partea membrilor sci, puternică ini- 

țiativă, un concurs activ, o. propagandă energică 

animată de unul din acele clanuri de devotament 

la causa naţională prin care nasc şi se susțin 

operele cele mari.. 
v 

, Să.ne instituim în adunării de înţelepciune pentr u 

a lucra, la, regenerațiunea, la perfecțiunea, la, ferici- 

rea neamului, căci numai năzuințele zadarnice ai 

resultate zadarnice ; dar iubirea, frăţească și pacea, 

asigură, şi înainteasă înflorirea, Patriei. 

   



TABLA ANALITICA» 

Aaron :Floriaaa : istorograt: român. Autor a ial 

multor cărţi între. care „Istoria. lumei“. Condensă, într'o 

expunere a sa, malițioasele intenţiuni ale străinilor - contra 

românilor, 2). 

Avistot. Celebru A osof antic.El fu perceptorul (dască- 

lul lui Alexandru cel Mare şi fondatorul şcoalci peripaticic- 

nilor (cei ce urmeasă do trina lui Aristot); în evul pe mijloc 

fu oracolul filosofilor şi teologilor - scolastici - Născut la Stu- 

gir în Macedonia. Mort la Chalis în Eubia (381—32% în de 

J. 0) Autor a unui mare număr de tratate a căror valoare 

este pusă în evidenţă de progresele sciinței “moderne. “Menţi- 

onaro în text, despre confirmărilor sale asupra proprictăţei şi 

a politicei în Sparta şi Corint, 99 - 

1) Am crezut necesar da adăuga ăceastă tablă analitică a 
materiilor coprinse în text, pentru înlesnirea învestigaţiunilor 
când elo se fac parţial; cu aduce pe lingă acest servicii și 
folosul ce reeso din ocasiunea cea at: a motiva inserţia 
notelor complimentare de câte ori în text s'a perdut din ve: 
dero a se fatv şi a pus în corelaţie toate comunicările făcute 
asupra aceluiaşi obiect din consideraţiuni diverse ; sait, când 
un autor este citat, de fie-care dată, pentru 0 alta operă a sa,
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Asicescar, scriitor român. Autor a unui mare număr 

de opere naţionale 176, 178 —Despre Revoluţie, 177. 

„A8cal:5, mare luptător al renascerei Romanismului, 20, — 

Preceptor al celor mai înalte învăţământe morale, 262. 

Alexandru dihicu. La 18314 se numi Domu în 

Muntenia, de şi cârmui ţara în timpul regulamentului Orga: 

ie totuși arăta mare blândeţe şi iubire către popor pe care 

voia din suflet a-l vedea luminat și fericit, pentru care deschise 

şcoale până în cele mai nici comune. După ancinţelegerile 

dintro Rusia și Turcia la-18;2 fu scos din domnie. Acest 

Domn era însulleţit de sentimente patriotice şi de dreptate şi 

reprima abusurile când "i se aducea la cunoscinţă, 179, 180. 

Afexrandlsu Zona Cauze. La 1856 puteri!e Euro- 

pene hotărese prin tractatul de la Paris, să consulte pe -ro- 

mâni în ce sens doresc ci să li se formese constituţia. Țara 

noastră respunse prin divanul ad- hoc votând principiu! unire, 

regim constituțional independenţă, neutralitate. . -: 

Lu 1857 făcându-se convenţiunea, diplomaţia europeană ne: 

acordă toate punctele afară de unire lăsând tot două . princi: 

pate, cu doi domni și două adunări. Convenţiunca - se. pro- 

clamă, adunările elective se întrunesc în ambele Priucipate şi 

aleg Domu pe Colonelul Alex. Ion I-u (Cuza) la 5 și 24 Ia- 

nuarie 1859. La 1862, el uni ambele Principate sub uu 

singur Minister și o singură adunare legiutore, cu reşedinţa 

în Bucuresci care deveni capitala întregii Românii. efor- 

mele lui Cuza sunt : Improprietărirea ţăranilor; respândirea 

instrucţiuncă în toate clasele socictăţei ; secularisarea monă- 

stirilor, adică luă pe seama statului toate monăstirile zise în 

chinate, al căror venit şi-l însuşiai călugării greci; emancipă 

biserica română de sub autoritatea patriarhului din Coustan- 

tinopol: îumulţi şi regulă: armata română punându'o pe uu 

picior de înaltă cultură și: în sfârşit, înzestră țara cu legi fo-
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lositoare și de o potrivă pentru toţi. Abdică la 11 “Februarie 

1866, 133—134, ! E ! 

Adainnăietecaținene,  generulă, 109, 130, 191-192, 

Comunală, 16, 
| PI RA 

Autorităţă, comnate, 132, 159,165. - Locale, s8), 166 

Apostolaat, trădător, 163.---Legei, -168.— deci, 252. | 
> 

Aeaactaşi. 15, 116. 

„A sgriceeltaera. 85, 84, 

anatogiu, între diverse munci, 295. 

spe potabite. ea. 

Adererul, (ziar), 231, 

“Apiilceseu. Distius scriitor şi luptător pentru renasec- 

vea, limbei şi patriei Române, %0.— Vorbind despre drepturile 

politice zice : „Numai intoecmind Statul românesc, sait demo- 

„eratie putem absoarbe clasele coprupte de sus (făcea alusie 

„la fanarioți) în popor şi a întineri și imputernici Statul, 91-92, 

„Mersul Revoluţiuuei in Istoria Românilor,“ articol al stu 

publicat în „România Viitoară“ se face menţiune vorbind asu: 

“pra instituţiunilor de credit, abia în formaţie la noi, 142.— 

Menţionare din „Question “cconomique des Prince. Danubien- 

nes* ca 0puncre spiritului unor scriitori moderni cari vor să 

acă din istoria ţerci politică de partid ; ceea ce resultă 

din expunere şi expresă dedicație, de exemplu: inchipuiţi-vă 

“ penibila impresiune ce face în publicul cult când pe I-a pa- 

gină a unci cârți de domenii istoric se citește: Dedic pre
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această cestiune fu relevată şi tratată cu mare competiuţă de 

către D-l T. Maiorescu care, în parlament fu susținut chiar de 

adversarii sti politici printre care menţiones pe regr-tatul 

Blaremberg, în publie cuvâatarea sa. urmată de practica lu- 

crurilor a avut o primire călduroasă și efectele bune se vor 

jdeea in viitor. Acel rudimentarism în politica ne a condus 

a asista la ultimele evenimente pe cari cu toţi le cunoștem 

-şi le desaprobăm. S'a îndeplinit prevederea marelui Iovu Cc. 

Brătianu, 1.3, 124, 125, 127 -130. Vezi Maiorescu, Blarem- 

berg Macanlay, Tinerii Români, Indulgenţele Papale, Luther 

Şcoala jesaitică, 

IZlagreamnveg. Om politic, caracter independent, tut: 

“ de-una a represintat şi a aparat, în ; arlament, interesele pu- 

plice, interesele poporului de jos, interesele ţărănimră. Justi- 

ficând părerea emisă de D-l Maiorescu 2 zis: „Da ce !0e li 

„muoi grupări .. . la epuraţiune. Trebue să incotăm i vi- 

„eleni şi cu principiile şi cu Gmenii și cu lucrurile . %, 125,125 

Peraiazet Li, sultan al Purcilor (1339), cuceritor ul 

Asici: Mici, bătu pe creştini la Nicopoli (1396) şi fu făcut pri- 

zonier de Tamer'an la Ansire (1102; după bătălia de li Ry 

vine, pe ţăranul Ialomiţei, unde Mircea cel-Mure bătu pe 

Daiazet, supranumit: Fulgerul şi îl goui peste -Dunire, 

150 — 152, 

Iziavel Vornic Al. Nenciulescu. Vezi Nenciulescu. 

AZeaaaaal Barbu Văcărescu. Vezi Văcărescu, 

F2enedielsen (Age, profesor danes, trecând prin ho- 

mânia a ţinut în Bucureşti, la Universitate, o importantă con-
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senta mea lucrare Inalt Partidului 24; şi mai la vale blameasă 

partidul opus ca şi cum ar fi avut de ales între român și fa- 

nuriot, între român şi bulgar, între mojic şi nobil descenulinte, 

169 —171.- Menţine despre causele cari aii provocat mişcarea 

naţională de la 1521, în nota 176. 

Z2olioafiacante D. mare patriot român şi poet, 20. 

IZâlăcerrnar Maria, româncă instruită, a conluerat în 

mişcarea naţională de la 1€4$, 42-33. Ă 

IZlacăstlone, jurisconsult engles foarte distins, născut 

în Londra 1323-1780), 14. 

Z7voecpheaan , scriitor și om politie engles, nâscut în 

Edimburg (1719-1868), 15. « 

A. 
Ă .. . v i . . 

IZrouchire, comentator al cunstituţiunci belgiene, 19. 

zzivort. Idem, 76. 

Dzeeneticre, savant frances Asupra iestituțiunclor 

scolare ale epocci noastre, 58 — Asupra obligațiunelor ce so- 

cictatea ne impune, 7,9.— Consiliul Instrucţiunci publice, on, 

Pzocătăranae 1. C. Mare patriot român. Abil om de Stat. 

Seful partidului libera! din ară. | 

In discursurile sale căuta a forma caracterul discipolilor lui, 

făcându-i să înţeleagă ci nu se poate proceda tut-de-una, in 

afacerile publice şi pentru binele ţerei, întru cât avem în faţă- 

ne o societate organisată, prin acţiuni spontanee. Se îngriji 

da viitorii conducători motivând că purtătorul unui titlu eela- 

țant, în politică, dacă nu este urmat de practica sinceră a 

coustiluţiunei este indoit 'culpabil. A profetisat " decaderea, 

desmembrarea, vechilor partide politice; pe basă că lupta se 

dă în mod prea rudimentar. In camera Deputaţilor la 1880
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ferinţă asup:a Universităţilor Rurale in Danemarca opiniând 

pentru. înfiinţarea lor in România după nevoile popurului, 210 

. 

Z2sengele Industriei omenesti, 220, 223 

IZaecaerescă Industriali, 226, 

Z2oveagie, industrie pr speră altă dată în Bucuresci, 

297, —-Vezi şi Gândaci. 

IZalanuţaa comerciului, 234. 

Izocea. V. nota pagina, 254. 

ZZela (Sakiamuni. V nota pag., 254 : 

ZZi0liă. Acţiunele noastre sunt adesea în contradicţie cu 

preceptele biblielor, 258. , 

Cuinmpineanan. distins luptător pentru regenerarea 

Românismului, 20. 

ficerone. (Marcus Tulius, cel mai elocuent dintre o- 

ratorii romani, născut lângă comuna Arpinium (astă-zi Arpino 

oraş în Italia, prov Labur sait Caserte cn 12.00 locuitori) 

în anul 19 în del C.-El! dejucă conjurația lui Catilina 

ceea ee dete ceasiune a fi prenumit „Tată al Patrici“ BI im- 

brăcisă partidul lui Pompciă, apoi cel al lui Cesar după Far- 

- sale. Acela murind el atacă pe Antoniii şi "i opuse pe Octav _ 

nepot al lui Cesar. Proscris 'proseripţiune : condamnaţiune 

fără formă judiciară) de cătră “al 2-a triumvirat, de o cam-dată 

fuzi, apoi cu indecisiunca care, alăturată la vanitâtea sa, forma 

principalul stiu defect, el reveni și fu asasinat de către trimi- 

şii lui Antoniii și a femei sale, Fulvia, 43 în de IC.
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Printre cole mai frumoase ale sale pledoarii, trebuc să ci- 

tim: Catilinarile şi Filipicele. Cicerone zicea că sărăcia, 

durerea, mortea chiar sunt Incrări mai contrarii naturei de cât 

înbogăţirea prin prejudiciul ce un. om causează :, semenulu 

stu, 107. " i 

 Ceavol XI. Rege al României.: După abdicarea - Domnito- 

rului Alexandra Ion I, poporul român, prin votul de 1a'3 

Aprilie 1866 alese Domn al ţărei pe Principile Carol de Ilo- 

henzollern deseendinte a celei mai ilustre familie domnitoare 

din Germania. Adunarea naţională a ţărei, Ii a proclamat de 

Domn ereditar la 8 Mait 1£66; iarla 10 Maii ' întrâod în 

Bucuresci jură pe Constiţuţiune, că va păstra şi va păzi nea- 

tinse drepturile poporului, acesta Ia încredinţat conducerea 

sa, luă în mâni cârma țărei pe care o duse cu multă înţe- 

lepciune. i La 

In anul 1817 isbuenină răsboiu! ruso-româno-ture și după 

victoriile repurtate de români. la Griviţa, - Palanca," Rahova, * 

Plevna, Smârdan și Vidin sub conducerea marzlui lor Căpitan, 

Alteța sa Regală Principele: Domnitor fu încoronat. Rege al 

României la 10 Maii 1881. 

După răsboiui Independenţei desvoltarea economică şi cul- 

turală luă mare avânt, ea are resunet chiar la ţară. Astă- -ză 

dacă comparăm starea de acum a ţirei noastre cu aceea de 

la 1866, nu se poate tăgădui că M. $. Regele a ridicat țara 

la o treaptă de mărire cam rară în desvoltarea obicinnită a 

popoarelor. Acesta este unul din titlurile ce dait dreptul Ja 

recunoscință pe care România o are către” fondatorul Dina 

atici sale, 134, 135—138. : 

Cidein, propagator a Reforme: in Franţa și Elveţia, ș șef 

a calviniştilor. Născut in Noyon (Franţa) muri în „Geneva 

(1509— 1564, 130. 

Chesarie, episcop al Buziului. Despre 1821, 11.



di 

Costesca Pană, boier în Adunareu domnească după 
1521, 178. : 

Constilarțioanare ast, (ziar politic în capit: 13) Organni 

partidului Constitujional, 7, 202 , 

Constituţional (Drept', 13—77,97, 131, 136, 163, 

11, 202, . 

ConeorViri Didactice, 1, 86, i. 

Consitiul instrueţiunci publice 60 Amicilor luminaţi 263 

Crerul anglican, 65.— Clerul de jos 189, 204-205. 

Coma, 12, 18, 19, 80, 82, 83, 87 139, 165, 

cai ae conunicaţie. Vezi Fosele 

Chenuic-bey. Vezi Kehaia-bey. 

Cucernicia şi cilavia lui Tuther Veză Luther 

consecinţă şovâitoare, Y3.— Naţională 141. 

Cuza- Voli. Vezi Alex Ion Cuza 

C'ontracl agrico'e 144—1683.—Un contract din secolul 
XVL în judeţul Vilcea, 161. 

Crevybiie, Vezi Schylla. 

Caravuun:Serai, deposit publie de mărfuri : in Stam- 

bul, 151. 

Cartagina: Vezi nota Ia pagina, 216.
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Cato supranumit . Ceusor, Roman . celebru. .Şocat.: de 

prosperitatea Cartaginci, el nu înceta d'a semnala pericolul i 

ce ea ar putea presinta pentru Roma, termina toate discurau- 

rile -sa!e prin aceste cuvinte remase celebre: Ceterum,. 

censeco Carlaghinen esse delendam „și de altă parte că, 

cred că: Cartagina trebue distrusă“. Imbogăţit, prin - comer: 

ciă, 217, 

Cresus, orator şi consul roman, 11. 

Colbest, controlor * general a finanţelor sub. Luay- 

vic XIV, 235. , , ear, 

Comereisă 214.— Comisioneri, 239. — Concurența, 248. =. 

Libertatea com.,'4", —Cojocari, 229, — Com. şi civilisația mo- 
dernă, 224. . 

Consideraţiunai ovule, 200, 213, 221.. 

Cuvucteristicu geniului, 252—933.' 

„Cristos. Idem la pas, 258. 

Comitet de iniţiativă, 2614. - Regionale de industrie Şi 

agricultură, "964—9t5, 

Causa națională (Devotament la) V. Naţional, 

'Defooz. 36. 

MDestriceaux. 6 

Dârzeanu, istoriograf român, 177, 

EDifanaucitlul, 149. V. şi 156— 159. 

ZDeanoclcs, curtisan, dornice ae măriri, trăia la curtea 

lui -Denis Tiranul a cârui ferecire vecinic laudă. Denis voi să 

facă pe puțin luminatul stupalatist Damoclts, printr'o alegorie, 

să înţeleagă cari sunt bucuriele mărirei. 1l invită la o serbare 

18
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şi “Grdonă. servitorilor : sti &?l trata ca pe el însu-și: Damo- 

elba” cră Oredlios de "fericirea: sa, când de-o- -dată 'observă: că * 

Wasupra "capului lut era spâuzorată, printrun fir de: păr do. 

cal 6 spadă grea și foarte ascuţită. Cupa sa încă plină scapă 

din'mâini naivului curtisan care înţelese îndată ccea ce va să 

zică foricircă unui tiran! (IV. see. în. 1. C), 144-115.» 

IDenis (Tiran. Vezi Damoelăs. 

Danaide, nume a “celor 50 fete ale lui Danaus (rege 

al Egiptului, apoi 'al Argosului), cari, pentru motivul că ai 

omorât pe bărbaţii lor, ai fost condamnate, în 'Tartar. ţiad) 

să umple cu apă un butoiit fără fund (Mitologie). Se face a- 

lusie la țeranul vomân, Ia "pag. 120. Da i 

ziseseu Dreptul public“ „ b6— Gr. 

MDuszaciiaj naturalist” şi - fisiolog ' engles, antor al „ori- 

cinei speciilor; (1899—1882). se face menţiune ca exemplu 

de „autoditacti, (7, 

„Dese oltase intelectuală, 83. Politică ş şi culturală, 92. 

“mesiderate (Trei “ Gustul da citi 139. — Institujiuni 

proprice şi pnblicaţiuni gratuite, 1 140 — Coreeta aplicare a lc- 

gilor, "140; 1.0 IRI E 

MDaapelul învăţământului complimentar, , „63. şi urm. 

Diar, 142. 

Deaunitaic naţionali vezi naţional 

Masă în natură în bani şi în muncă de veinie, 149. 
i II: 

Dealul Spinei, acspre activitatea comerciali, 201. 

i o 

_Ziunoyer, "economist. tranecs, ga PR ÎI 

II state, Patrie, (a trăi şi a muri 'pen- 

tru), 262, n e
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, - Bducaţ vene şi Faastrucţiune €, 17 —1$; 5), 

—171, 82, 85-87, 92, 114, 118, 129, 1742125, 127, 129. 

182, 135, 138, 139 140, 144, „105 —168, 191, 203, 203 --507, 

209.—213, 924. a. i aa ai îi neta 

Tata Biz e 

Loshiue Fay. Mare literat engles, a scris asupra, 

Tastituţiunelor ţărei sale și a comentat Constituţiunea engleză, 14 

   

SE ii 

_Ztemen re moraze daunătoaro interesului public, 90 

piaatusicasnauul tinarilor înstraiţ a Ţ; 190 .- | N 

_ZPischel. Vezi nota de pe paz: i _ N mi 
pi 

Foanqguevilie, . autor a unui :0p :de înalt me it, a- 

supra instituțiunelor constituţionale in Anglia, * CI 

Fundăţecat 3 (3tedelnicerul N-, Aasăreinat cu anchet: 

unor abusuri. în Districtul “Pelcormân "dovedi. că. Ispravnicul 

Jordacho'T. : «i: frustase pe locuitori. cu 35.090 lei, 171-. 

Feencțioznar iona şi Biurocraţie G5--67, 168.—fune 

țiuni publice in Anglia, 69 

Pranda în sistemul electiv 90... aa 

pidon de Corint, Legislator grec, prescria, menţi- 

“nerea proprietăţei în familie, 99. . , 

“ abula leului şi puterea autorităței comunale, 132 

Iiorea Banditul, 182 —183. DC i ai gi 

Fisioeraţit teoria lor, envorşată, de “sciinţă 1n0- 

dernă 23. 

K'oi de aud. Vezi Gândaci de mătase. 

Lochion: Vezi nota pag. 254 

Guster Da, Conelusiile raportului stu “detaliat; cățre
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Ministerul Instrucţiunei publice din România : asupra înstrucțiu- 

nci în Englitera, 60—65. 

Cradişieanu Ga. Se. Extras din manuscriptul sii 
- despre eliade, 41 ” 

Gneist, Be Tace menţiune de opera sa înalt meritorie 

asupra institațiunelor Constituţionale ale Anglici, 44 

Guizot, face să reesc, pria scrierea sa despre IMuallam, 

că erndita -operă a acestuia arată toate fructele, ce a.pro- 

dus în Anglia studiul politic al istoriet aceste ţărel, de 

când există un guvernam?nt liber, ce lasă libere să se 

mişte regulat resorturile, organismului Constitutional, 7-4e 

 Giradstone, 'om poritie onglez, şeful liberalilor, năs- 

cut la 1809: Autor a mai multor studii separate asupra pur- 

tărei constituționale a.Reginei Victoria, sub titlul, Vic da 

Prince Epoux*, tradusă de Albert Gigot în limbu franceză, 73. 

"Gerard, comentator al eonstituțiunei belgiene, 76. 

diolesci. Istoria Naţională face menţiune în onoarea 

lor că au luptat pentru renascerea Românismului, 29, 

- Gheorghe Luzăr. Scoala: Sf. Sava 20. —Ce cuseta 

şi scria Gh, Lazăr, 38 £'. — Inalta şeoala cure prepară ele- 

mente regeneratoare, 259. Invăţăturile marelui maestru, 261, 

Grigore Caezer, cunoscut în ţară pentru nestrămuti- 

tele sale sentimente patriotice E! . residă adunarea poporului 

dela 27 Martie 48 la Iaşi, 24.: 

GicuVetu (Leon), om politic frances, născut la Cahors- 

1838. - Membru al Guvernământului Apărărei naţionale, puter- 

nic oratoral partidului republican, muri la 1822. - Estras din 

discursul stu, când Franţa a trebuit smulsă din ghiarele abu- 

sprilor,“ "92 —91. :
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Gitoria a suveranilor şi a bărbaţilor de stat, :136. 

Ciaeseru naţional format după 1331, 141 — Constituţional 

136, 169. 

“Garnier. Economist frances, 225, 237, 

Gihicu (on), om politic şi literat: român; se: face inen- 

fiune în text despre scrierea sa „Bucurescii Industriali * 226 

şi urm. 

Goerrzacy, economist frances (1712-1159) 238. 

dicindaci de anciterse, 228.—Notes că nu pentru ver 

un motiv serios și superior se stârpesce dilnie această indus- 

tie la noi; ci pentru puţin escitata, puţin povăţuita, puţin în- 

lesnita aplicaţiune: a sătenilor spre această producţiune : 

Conferinţe practice, industriale, nu se ţin de cei în - drept, 

chiar la ocasiuni solemne dacă nu expres și regulat, de către 

dascălii sai maestrii de” predarea lucrului manual, în ședală. 

Plantaţiunea dudilor nu este pretutindeni îngrijită de pro- 

ducător, pentru motive” diverse; şi el nu o poate. face “chiar 

acolo şi când ar voi- 0, căci "i lipsesce ocrotirea expresă a Ad- 

ministrației : sa nu ni se spuc că cireulările fac cas, nu zic 

alt-fel, “aceste însă sunt destinate pur şi simpla unor resolu- 

ţiuni formaliste, unei înregistrări la. di și în sfîrșit repartisărei 

lor pe dosare, cari aravjate simetrie în. arhivă. dau nota in- 

specţiunei ; ş , aci se încheie executarea cireulărei, ca şi a dis- 

posiţiunei ceule, ca şi a întregului spirit de protecţinne a 

muncei naţionale, când ca sărmana vine in contact cu munca 

particulară menită a robi chiar timpul recreativ al producătoru- 

ui. Ca consecinţa, vezi: "Industria în mâinele ţăranului 121, 

142 şi urm.— Starea sa cconomică, 145, 148, 149, 15%, .155 

160.162.—Epilogul acestei, stări 156. —Proprietatea şi liberta- 

tea personală din punet de vedere economic 107, 109, VII-112 

114..—Săteanul este înlăturat de la activitatea socială civilisa- 

toare 192,— Neprivighere şi conrupţie 121, 188, 189, 191..— 

Responsabilitatea educatorilor poporului . 205, 207,
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Gimnosofişști. Vezi nota pag,,; 258. -: 

Zon Ieliade DNădelesear . 20, 41—56, 91. 

1Iorațiu, celebru poet latin (64 în. IL. C), autor a mai 

multor opere: Ode, Satire, şi ai faimoasei Arta poetică 
imitată de Boileau celebru scriitor şi poet frances, 7, 13. 

Iele. Ve Tynăal. 

_ IZablcu, Savant englez, 14. 

JZcuvrion de Pensey. Despre puterea muncip ală şi 

rolul ci in Stat, 79. 

ă .. d... Pi . 

zzasdeu, erudit istorie român. Autor a unui marc nu- 

_mtr de uvrage pline de patriotism, 141, 

Iunvăţătorul Român, 11, 2: 

Zaloriă Națională. Povaţa ce ne dedeaii streinii, 
"19.— Renascerea se arată, 20.-— Slobozenia persoanei şi se- 

curitatea averei, 21.— Adunarea poporului la Iaşi, 23.— Actul 

adunărei, 25. — Goana petiţionarilor, 29.'—' Episcopul Che: 

sarie despre 182), 141. — 6 Iunie i871, 141. — Inălţarea 

romanismului la 1848, 43 — 56, 142. — La 189, 142..- 
Lazar despre voinţa Românilor la nvățătuiră, 39 — 41: 

De Ia sucesorii lui Mihaii-Bravul, 172 -173 — Sub căimă- 
cănia Portelnicului C Neegrii, 176 -417 — Un episod. în Adu: 

nareu Domnească, 118, — Discursul Episcopului Ilarion, ZI 

Mai 1843, la Aiteopolie, 180. — Istoria industrici naţionale 

"de Ton, Ghica, 2 6 —f30, şi Note. Ra 

Zastruețiune, 11, 57 "71. Vezi Educaţiune.: 

Zualaestrie, 94, 141 şi urm.— Vezi şi Comereiii. 

Tudulyenţe, Papale. şi Române. 128 129,
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| Tiapăsţiveca produselor agricole, 144, 156, şi urm.— 

Impărțirea în mod raţional 173-114... a | 

Zaatoeresal public, 169. — Ins&ţămintul şi trebuinţele pu- 

blice, 61, 85. . „. : , 

Igienă, 190, I9t. 

Zaastiturţieezuă bune Însă râde rele, 203. 

Hiecrop8. Vezi nota la pas, 354. 

Iiogiiluiceauu M., fragment, extras din „Cronicele 

României V-1. *, 139—140. 

autor al uvragiului „Patrie Edu- 
- Fialinderea (Ion), 

culturei şi indastriei 
cation et Travail“, 134.—Incurajator al i 

Naţionale. 135; 137 —139.— Protector, al instrueţiunci şi des- 

soltărei economice a ţiranului 211 —212. Ii 

capul armatei turcesci ce a luat po- 
„Ziehaia bey, 

pină la restabilirea ordinci .legale 

sesiune pe teritoriul român 

după revoluţia de la 1821, 117. 

ax) erudit frances, Antor al uvragiului „Pro- 
Veelere (MN 

11-10... 
fesiunile și societatea in Englitera“, 

- Wavoulayes publicist și. juriscolsut franses născut 

Ja, Paris (1811— 1888), 89. - 

Xeethevr Martin, călugăr augustin şeful reformaţiuncă, 

religioase în Germania (1483 —1546), 127, 1928—130. i 

Vamena is Vezi nota la pagina 10. 

' zăivertăţite comunale 73, 80, 82, 83. 

Legea, camanale 80, 31,— Din 15 august 1861, şi din 

1879, 98, 109. Celor. XII table „la Romani, 110 —111.— 

'Toemelelor Agricole, :118. 119, 193, 131, 113. — Poliţiei ru-



îsi 

"vale 31, 183, 1£9--192, 192, 195, — Judecătoriei comunale. 
131, 202. — Guvernelor Constituţionale, 9:, 96-97; 1360 —- 
Prima „lege umană, 238 —959, 

ZLotauă cultivatorului 222. — Servitudinei, 252. 

Jăcaeos, Vezi nota de la pag. 2556: 

Zaeaainrseu neamului, 260, 262. 

KLige patronagilor, importanța socială a intreprinderei li- 

geci pentru înveţământul complimentar. 262—266. 

Masi, revisor geolar Iaşi, Di 

Weitani, Com: ntator al Dreptului public român 73, 10”, 

IMaiovescu I, Îstoria Naţională face menţiune, în o- 

norca sa, că a luptat” pentru renascerea Romi înismului, 20 — 

Maiorescu T., 193. ă 

PMarcaaat ay, istorician şi politic engles (: 800 - —- 1850) 
15, 126. 

Bedclnicerui N. Fundaţeanu, cel 'care a condus cu 

multă imparţialitate, sub căimiicamia postelnicului C. „Neri, în- 

cheta „contra abusnrilor În' judeţul Teleorman, 137. 
3 

ProntateoerI "publicist şi om politie frances 

născut la Londra; apărător at. catolicismului liberal (1811— 
1870); a scris mai multe tratate între care și despro revoluţiei 

franceză, 8. 

ÎMaucipiu, 1 , 16, 80. 

Viehele?, ilustra istorician ” frances, născut la Paris, 

autor al nnui tratat Jsforia Frantei (98 — 1574), este invocat 

in discursul lui 1. C. Brătianu la pagina, 114. 

„PE sta ctoarea terenurilor date in agricolare, 147 
152, : PE



  

283. 

“Mainaael terenului intro invoială agricolă; :183,! 
i Ă az robi 

  

Mediul social, 165. 
TE i sta d 

Montosqurici,. ilustru publicist  fratieeă; „autor al 

opurilor Esprit des Lois şi De la graudeur ct de la De- 

cadence des Romains (168)- 1775), 217: 

  

Montaigue, Celebru Alosot şi moralist trances, imor 

talisat prin opul stii „Essais“ (1533 1502), 235; 

Materie prâmnă, substanță ” susceptibili * “ori "cărei 

forme, înainte de a fi pusă: în: lucrare, COL i aansti, 

Mercantil, (de la mercari a face: comerciii) Ceea-ce 

comportă Ia comerciăi 234. -Veră şi Proteeţionist. 

Matei Basarab, Domn al Muntenteniei (1693— 

1654). In resboaele sale era nebiruit şi neînspâtmântat ; ; în 

societate era modest, blând, drept. Acest: mare Domn: protejă 

„artele, comerciul şi agricultura, făcu în acelaş timp mari sa- 

crifleii pentru luminarea neamului nostra, 15 T | 
a “3 

Waţional, Guvern naţional, 136, 141, 169.— Industri 
și economie naţională, 121,.138, 233,. 219.— oaie naţio- 

nale, 71, 96, 1%, 141—143, 215, 250; 262, 266,, Dai s „ 

Xovil, mobilitatea considerată ca titi, 18 nor românii, nu a 

demoerațice, 50.- Poporul român leapădă de la sine „ori-ce - 

titlu “i s'a introdus prin conrupţie “de la streini. în potriva vez 

cehilor sale datine, 49. 1, 

| Wegruţi şi IX egulică. “Istoria face menţiune, în onoa- 

rea lor, pentru patriotismul cu care ai luptat: la regenerarea 

Romanismului, 29. * 

Nenciulescer (Bi-vel Vornic Al), după «1821: fu în- 

19
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sircinat. cu conducerea unei serioase anchete contra Ispravni- 

cilor şi Zapciilor abusivi, 117. 

Neofit (Mitropolitul), însărcină pe Țarion să pronunţe 

discursul oficial; cu ocasia primei zile a anului 1843, 179. 

Națiunea Nommdnă confirmă demnitatea de om 

liber în persoana ţEranului, 133. 

Neamul . Luminărea' neamului, 260. 

„Natura. „A cunoasce natura și pe om, 261—262 - 

Neguţătoraul român şi fabricanţii străini, 221, 233. 

Wesanerariti, 219, Vezi Balanța comereiu!ui ; « : - 

Oameni de Iegă în Angiia 68. | 

Oitenă Activitatea lor comercială, 221 

, Ovborenă Idea, 294, 5 ' 

"Poenaru P. Sa distins în evenimentele din timpul 

revoluţiunei, 20.- Scriitori asupra stărei morale a politicianilor 

timpului, 178. «;, - - 

IPlatarc. Celebra istoric şi moralist grec. El este au- 

torul unui uvragiă celebru : Vietele oamenilor iluştri ai Gre- 

ciei şi ai Romei (50 =120. In. 1. C.). — Ne istorisesce fapte 

petrecute între poporul insurgent şi camătarii sti la Megara, 111. 

Plalon, filosof antic. Vezi nota de la pag. No." 256. 

Vei Sofocle: 
: 

Puia, ful lui Priam şi al [ecubei, soţ al Oenonei și 

răpitorul Elenci. El conferi zeiţei. Venus merul discordiei, 

alegere care porni în contra “Proadei ura lui Junon şi al Mi- 

nervei (Mitologie), 115. ! 

- Pensy: Îl. Vedi Ilenrion.
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Petru Muio» Naționalist, şi seriitor,-20. Ia 

Postelnicu Cc. Negri. Vezi Negri. ia 

2>»ogscunu Constituţională, a,  momorabilor 

mişcări de la 1848, 43-56, 

Profesiuuile şi societatea, 61-10... 

Politica: Generală şi locală, 11, 114, 166—168.—An- 
tică și modernă, 82.—De partid, 123 — 130. — Comercială, 
234 —942, 

A"»roprielalea şi libertiițile omului, 48 şi urm. 116. 

Patriotism, 43;:10, 9, 115, 195, 199,10 0, 191,213. 
262 - 266, . 

Păjianat. Practica păgenatalal, 146 a 

Poeţea învoelilor agricole, 152, Ă ama 

Pine, Pentru ce guvernul se vede silit, „În primul 

an secetos, a împărți pâine locuitorilor de' pe “câmpii: rodi- 

toare, 163, - 

zori, 165. Vei Autoritate comunală. Dee 

Pucternicii dilei 166—4167 , 

Protestavre, contra relei aplicări a legilor: In nu. 
mele consciinței publiec, 95 și urm. —In numele .propric- 

tăţei, 116.—In numele şi pentru supravegherea. . averei pu- 

blice 152 — 163. — Protestare în contra linguşirilor şi dedi- 

cațiunilor partisane a unor scriitori, făcute în. dauna poporu- 

lui 'și sprijinite pe credulitatea lui, 170—171. Vezi şi Bălcescu. 

Protestare contra abusurilor comise de dregătorii 180. -- 

Popescu, Pr. Al) autor al „cărței „Spiciniri din tre- 

cutul ţărilor române“, 170. !
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„Pasele Dascălul Pavel, favoritul Episcopului Ilarion, 179, 

Prefecturi pitoresci, 181. | 

"Pasiuni şi virtuți, 191. o 

Protecţiunea muncei. Veti protecţionist. 

„ Pwrâuncipalele cunoscinţi comerciale; 245... - ; 

“Prometeu. Veţi nota pag. 94. 

_ Pitagora. Idem pag. 256 

* Prima Jege aranaaăt, 238209 

- Patronagiy, 265. 

Patsie, Divin, Virtute. (a treia şi a muri 

pentru) 262. IN au Pc a 

' Protecţionist. Sistem de . protecţiune comercială 

Protecţioniştii sunt acei cari voesc, să acorde, productelor.în- 

dustrici naţionale, monopolul tirgului interior ; ridicând taxele 

produselor industriei streine. Aceste taxe având de obiect ri- 

dicarea preţului produselor, resultă că drepturile consumatorului 

se găsesc lesate ilovite) în "profitul. fabricanţilor. Contrariă. 

liber schimbiştii se opun ori cărei producţiuni de industrie na- 

ţională şi sunt partisani ai liberei concurenţe ; ei susțin că a- 

vantagiul, consumatorulni nu trebue în 'pici un cas, să fie sa- - 

crificat acelui (avantagiii) a producătorului şi că masa naţiu- 

nei nu trebue să fie obligatăa plăti mai scump produetele de 

cari ea' are trebuință pentru singurul motiv că fabricanți din 

ţară nu sunt în măsură de a susţine concurenţa streină, 235. 

Doresc, economist frances, născut în Mere (Franţa), 

fondator al şcoalei fisioeraţilor (1694-1774), 737.



  

21 
Zionssel (Lon), scriitor engles, a tratat despre libertatea 

personală, libertatea învățământului, dreptul sacru al proprie- 

tăţei etc, 15. 

Ziabespiesse Dazimilian), om politic francâs. „făcu 

parte din convenţiune. Convenţiunea natională, adunarea 

revoluţionarilor din Franţa, care a succedat adunărei legisla- 

tive, la 20 Septembrie 1792, proclamă Republica; comdamnă 

şi guilotină pe regele Ludovic al XVI Cu toate îngredientele 

şi neînțelegerile interioare, Convenţiunea reuşi a sdrobi pe re- 

galiştii de la Noră (Vendte) şi de la Sud şi a învinge Europa 

coatisată contra Franţei Convenţiunea a fondat admirabile in- 

stituțiuni, cu cari Franţa se mândresce: Şcoala norială, 

Şcoala politehnică, Biuroul de longitudiui, Arte şi Me- 

serii, Şcoale primare, c centrale şi speciale, Museum is- 

toriet naturale, Conservalurul de musică, Sistemul me- 

iric, Marea carte a datoriei publice. Ea grupă sub nu- 

mele de „Institut“ vechile Academii şi pe. acele ce însuși ca 

fondă. Convenţiunei naţionale îi succedă Directoratul Ia 26 

Octombrie 1146, Toate aceste măreţe reforme le execută în mai 
„puţin de trei ani. Robespierre guvernă prin teroare, în numele 

„comitetului „Salut public“, al. cărui salet era; el pierdu pu- 

terea şi muri pe eşafod la. 27 Iulie 1194, (după calendarul 

republican: 9 thermidor an II), unde trimisese. multe victime 

Din multe puncte de vedere putem. compara “acestui 'eroii al 

Franţei şi al secolului pe: 'Domnul Tudor Vladimirescu al Ro- 

măniei, 139. : 

Aosetti (C. AS, mare patriot şi om, politic de valoare. 

“Apostolul “liberalismului: în România. Operile şi pornirile. su: 

fleteşti ale acestui mare bărbat, nu e permis af ignorate "de 

nici. un român, Prin citarea ce am făcut în text am, voit să 

“reamintesc Tendiuţei salvatoare, Ienoranţei şi Scrvilis= 

mtulut din ţara mea, adagiile acelui Ilustru cugetător: „Bate 

şi ți se va deschide, Luminează-te şi vet fi,. Cine. cauti 

stăpân slugă va mur, 1927. .
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Regimul aâministrațiunei comunale, 16--171. 

* Domnia, element de civilisare, şi ae cultură pentru 0- 

rient, 133. ! 

| "Roma, citată din: punct "de vedere “comorcial, faţă cu 

Cartagina, 216. 

Mepublicele Greziei. Idem Idem, 216. 

nercu= zare, industrie comercială, 220. 

Rossi, “diplomat și economist feanees! de origină italiană 

(1187 —:1848), 225. 

Htespânairea liminelor economice, 240, 248. 

_ Ztedeşteptarea spiritului naţional, 259 

„ : Sea: satul cel mai mic, munca a 400 capi de familie ro- 

presintă un capital de 15. 200.000 lei şi un venit anual de 

160 000 lei, 160-— 162. 

Spencer. (Ulerbert), flosof engles, n născut: la Derby în 

1820, presintat ca „autodidact“, GT. 

Sofocle, filosof antie. Cel « care complectă adagiul lui 

Platon : „Patria ne nasce, ne hrănesce şi ne cresce* “prin a- 

duosul sti „Patria ne: conservă“, 115. 

Seriptura 43, 205, 263, 256 
N 

Stoluicii: Jordache 7 . ispravnic al districtului "Te- 

leorman şi Ion F. .. al districtului Olt, dovediţi. atusivi în 

dauna săteniloi de anch ta ordonoată de Căimacamie după 

1847, 177. 

Scala. stânci răpoaso celebre în strâmtoarea Mesinci, 

crait, în navigaţiunea antică, spaima navigatorilor ; când ar 

fi reuzit să evite prima dintro ele, navigatorii naufragiau fearțe 

a
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adesea la cea următoare, ceea ce şi dădu!  nascere la cu- : 

noscutul proverb : Cade din charybde în Schylla, adică din 

răi în mai rti, Se face menţiune cu alusie la țărani, 166 

Self[-Gororment. Guvernare prin poporul el iasu-şi. 

Guvernarea țărei prin ţara prin cetăţenii. Self.Governamentul 

a nat nascere prin tradiţiuni şi s'a stabilit prin legi positive 

mai întâi în Anglia, iar in Franţa dateasă dela, Revoluţia 

din 1789. La noi, unde influenţa revoluţiunei “franceze a avut 

partea sa de hotărâre, in nouile noastre Instituţiuni, abia s'a 

reuşit a se face admisă, prin Constituţiune, această mare ideo 

ca principii + cu toate că dă fapt, poporul. Român, din ve- 

chime a practicat acest drept, 81. 

Sociătăţă de bine facere culturală 86, 88, 260... 

Steapierile oştirei românesci. Cu ocazia “bine-cuvân- 

“tărei steagurilor, s'a ţinut un discurs de seamă de către Evis- 

_copul Ilarion, în care se relevă marea importanţă, a „acestei 

solemnităţi, 119. 7 pi 

Schimbul, Progresiva emancipare a schimbului Schim- 

bul este îmboldire la; muncă, la progres, la fapte mari, 219. — 

Schimbul între lumea veche şi cea nouă, 210; E 

Salon. Vezi nota la pag 254. :- i a 

Socrat, Vezi nota la pag 255. 

Bolidaritate socială, 265. a A ia 

Simulacre, In guvernatmtnt, 89. | | 

Say (Jean Baptiste). Economist do vază, 205. 

Sistem comercial. Vezi Mercantil, Protecţioinist. 

, 

Setly. Vezi nota la pag-, 239:
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. Sinctai G., Istoria, face menţiune in onoarea saca 

Juptător pentra regenerarea Romanisraului, - .20. 

scoata. Mijloc temeinic prin care se ridică un “popor, 

16.—Dacă şcoala, cât timp nu 'va întruni şi condiţiunea unei 

“fondate edueaţiuni naţionale, nu ar continua să răriână o cul- 

tură pripită care, pe zi ce merge ne face să pierdem din sen- 

timentele acele, cari, aă' făcut odininioară tăria părinţilor noştri, 

1, 58, 59, 60,10, 71 —Primară, 64, 82. -—Adulţi, 201 —210, — 

Complimentară, 209, 911, 213. — Vasile” Cosma, 135.— "Prac- 

tică şi comercială, “Adulţi comereială, 250. - Școală inorală 

66, 70, 108, '203—205, 239 — -262. Jesuitică, 130.- — Naţională, 

11. 266. 

Sosele. Consideraţiune morale, „199 —200. 

“Zuactor Vradiinireseue V. Vladimirescu. 

zeu (Maijor),. 'Trimete pe Rucăreanu- cu 0. misiune la 

Heliade, în luna Maiii 1048, 42. ÎL Ia 

“Tyudai. Păncaţiunea. socială trebue ; să: incoapă de 

timpuriu, căci impoitanța profesiunci nu. constă în.a dob: ândi 

cutare sai cutare cunoscinţe, ci în practica afacerilor, 67. 

Zhonissin. Comentator al. constituției belgiene,.76 

Zielemans. Idem, 16... e 

-Shârbere, publicist de valoare “a scris asupra Drep- 

tului public neerlandes, 75. 

Zuwollope, a scris asupra  Tastitaţiunelor Belgiei, pre- 

tinzând că - noile instituţiuni nu suut în armonie cu spiritul 

şi inteligența poporului. Timpul a demonstrat contrariul pă- 

rerei autorului cărţci „Belicum and Western germany“ nota, 

142 —143,
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ocilescus Gr. G, ţinu. un discurs elocuent i plin | 

de patriotism cu ocasia serbărei naţionale dela G Iunie 

1811, 141. | 

Take Ionescu, fost şi actual Miăistru al Toștrucţiu 

nei publice, ordonă elaborarea studiulur! “instituțiuuelor “scolare 

din Augiia, e ea ce lumină mult. opinia: publică- -română, a- 

supra acestei materii, 60—65.- Orator de intâiul rang şi om 

juat: se revoltă în contra resolvirei afacerci Zappa. -Pronunţă 

in Parlament și cu, aceea ocasiune, un memorabil . discurs 163 

minerii Români, caută necurmat lipsele şi: : durerile 

patriei şi luptă pentru a lor vindecare, 127, Faţă de unelo 

stări sociale abusive, judecând după credința lor fermă, cei 

din generaţia presentă sunt chemaţi a practică maxima evan- 

gelică : „arborele uscat se aruncă. in. foc“. 129 —130 . 

Tron ul Nonacântej. Intârându-ne pe calea constitu- 

țională să inconjurăm “Tronul cu iubire şi respect, 17; 118. — 

Poporul român este recunoscător M. DL. Regelui şi. Reginei 

pentru sprijinul acordat înstrucţiunei, artelor şi. desvoltărei e- 

conomice, 134.— Fondatorul Dinastiei Bmâne, creasă un pre-. 

cedent fericit prin solicitudinea sa către țăranul româri, 135-136, 

In interesul Tronului trebuesc reprimate abusurile, 180. 

Talir Aga, demnitar ture cu mare. infiuenţă, interveni 

pentru iertarea de la pedeapsa cu moarte a abusivului Ispra- 

nie Iordachâ T.. . ... stolnic, condamnat de Chehaia-bey în 

urma anchetei ordonată: de marele vistier Banul B. Văcă- 

rescu, 117.. i i - 

Tripornă. Toate triporile şi jocurile la noroc, putin o- 

peste sunt de condamnat, insă, criminalitatea tripourilor rurale 

„este dublă: pe invins, la joc, îl despoae de armele cu cari 

își poate agonisi brana : capital, vite, plug, unelte cete; iar 

"pe invingător îl despoaie de trofee, prin alcoolism şi alcool * 

vițriolat, 169-199.
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„Zuo. Oraş antic, celebru prin comerciul s&ă, 226. » 

Toanspost, una din divisiunileindustriei comerciale,220. 

Zesmelurite, erati o producţiune industrială foarte, 

înaintată altă dată în Bucuresci, 26. 

Zăbdăcărie. Jdem, 229. ' 

Traficanţi, 230 233. 

aero, celebru economist frances. El se preocupă de 

mari reforme, dar nu : putu. triumfa în contra rutinci și a 

relei voinţi.a claselor privilegiate (1727 —1781)., 229 

Teodor Piz, 40-41. 

Zratate comerciale, 241. 

- Vlsich. Propagator de reforme. în: Elveţia prin se olul 

al XVI-a, 130, 

Universitățile din Anglia. După concluziuile 
raportului. oficial, al D-l Dr.. Gaster, expres însărcinat cu 

acest studii de D-l Take Ionescu, Ministru al Instrurţiunei 

Publice, 61. 

. Universitățile urate. în. Danenaarla. 

Descriere, cu presumptivă aplicațiune în România, de că- 

tre. profesorul danes. Age Benedictsen, Conferinţa sa -de 

la 13 Februarie: 1898, ţinută la Universitatea din -Buou- 

resci, 21V--1]1!, . - 

. Vaitale politică. Stutul; aceasta nu are de scop 

distrugerea politică a comunei, din contru comună itmâne 

veeinie punctul stă de reasăm, sorginta puterel sale, 83: 

Vuitale culturală. “Unitate de acțiune tinzând 

Ia a presida pultura maselor, V, Drapel. —Ligay— Paţronaşi!,
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Uozitoaiele, "4n' n mere Industriali“ de “Ion 
: Ghica, 223. sets o S 

vi 2 + 

Vasile apt, Domn al Moldovei (1633-1653), A cost 

Domn "și a dat toate silințele pentru propășirea instrue- 

țiunei, artelor, industriei, agriculturei și . comereiului, EL 

înființă și vestita șooală de lu Trel- lerarehi, unde învă- 

“taţii timpului : "Și fâozau cu deosebită activitate-străluci- 
tele lor cursuri, pentru luminarea tinerimey, 15, 7l;.:-:: -> 

Veiciiresci. Istoria face menţiune în onoarea lor că 

ai luptat pentru renascerea Românismului, 20. Di ' 

Văcărescu (Banul Barbu), Vistier al ţerei sub oăi- 

măcămia postelnicului -C, Negri.—Luă multe; măsuri” buna 

pentru vindecarea ranelor sangerânde ale patriei noastre, 

în urma revoluţiunei de la 1821, 176 şi urm, 

Vasilica Gnica. Unul dintre distinși cetăţeni din 

adunurea poporului la Iaşi, 27 Maiti 1848,:2t. ” 

Vincler. Supus austrino. In' adunarea poporul Us45) 

protesteasă în potriva opinieă Ministrului, acredinţând spu- 

sele representanților ad-hoc a! obştiey, 25. 

Vladiinirescu Zudor. "Comparaţiune; din punct 

de vedere al principiului pe care se sprijinese, între Pro- 

clamaţiunile lui Tudor de la 1821 și a lui Heliade de la 

1848, 50.—Tudor liberator al neamului, 20, 120, 

Van «le: Pecrevoom. Comentator al constitu- 

țiunei belgiene, 76, 

Violențe și oprimarea consoiințel publice, 95. 

Virteaţă şi pasiuni. Ca consecinţă a stăre! actuale 

a" lucrurilor, în sânul populațiunei noastre rurale, în- 

cuibăm progresiv pasiunile, mal înaințe d'a senina vir= 

tuţile, 194.
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Vistute, Divin, Patrie. Vezi Patrie, 

Var şi Căramidă, sticle și lemne, unt și zarzavat 

- ne vin de peste noua mări și nouă ţări. plon Ghica în Bu- 

__curesoi industriali,% 230. - : 

Vauban. Vezi nota la pase, 239, 

Vuloare, ceea ce preţuiesce un lucru ; pre|, efect de 

comeroiii eto., 248. 

Vănuă, administraţiune tasăreinată „cu perceperea a 

drepturilor impuse asupra mărfurilor. exportate sai impor- 

tate ; sediul acestei administraţiuni, 236, 

IWon2008, economist celebru, 240, 

Zapcii şi Ispravnici sub Caimioămia poatelniou- . 

lui C. Negri, relatarea faptelor lor și anchetă ordonată, 167. 

Zenon V. Nota istorică, la pag: 254- 

Zola, om se exprimă în „le Ventre de Paris* despre 

oamenil oneşti, 163. Calificaţia ce o dă, în „Noua* ispitiei, 

numind'o prostituată, 167, 

Zoroastre V, Nota istorică, la pag. 254



e
 

m
 

T
o
 

— 
— 

a
 

TABLA DE MATERII ..- 
a Pag. : 

precuvăntare: — Gonsideraţiuni gene-. E 

vale . . e aeram 
5— 14 

| Istoria şi Şcoala. 

- Băucaţiune. — Iastrueţiune- — _ Istorie” Si 

naţională, e — 11 

Gomuna şi apelut la ţară. 

Constituţiunea. — Politica, generală şi 

„locală.— Simulaere. — Sentimentul pa- 

triotic. . . e „Ta— 91 

Inalienabilitatea ori 

rurale în raport cu praetiea 

administrativă. 

Schimbul fără reciprocă tradiție a



296 

  

Jucrului.— Vânzarea, deghisată.—Pose- 

siuni ilegale. — Arendarea pe termene 

forte îndelungate. — Creanţe personale 

în garanția indirectă a proprictăţei ru- 

rale.—Obligaţiuni morale - 

Hpliearea legei pentru toemeli 

agricole. | 

Viaţa sociala și politica.: Industria, 

agricoli. — Partidele.—Nuoi “grupări. — 

Tinerii Români . 

Autoritaţi chemate : Autoritatea. co- 

munală.—Naţiunea.—Cuza
-V odă —A.S.: 

Regele Carol. — Activitatea, economică 

și culturală, din punct de vedere naţio- 

nal, în “România, faţă. de “Ungaria. IE 

Serbări naționale 1821—1871 și 1848— 

189. ...- . 

Executarea contractului agricol : Tm- 

părțirea produselor agrigole..-= Obser- -.: 

vaţiuni financiare. — Calcule  econo- 

mice.—Istorisită comparative. — Ritu- 

AI NI RI a a 

“Cconclusiuni: Sociologie. — Consta- 

tări. — Istorie naţională . - - - 0 

PS. 

98—116 

11717—130 

181.—148 

143—168 

168—180 

Poliţia administrativă şi set 

vieiui şoselelor. 

Nuvela: Administrația și justiţia în
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provincie. — Relaţie morală între ad- 
ministrațiune şi serviciul şoselelor : . '-. 

Şeoalele rurale de adulţi şi 

bibliotecele lor. 

Pag. 

_181—200 

Cercetări morale la, ţeară —Compa- 

raţie, între preotul cu țăranul, din Re- 

gat și săteanul cu preotul s&it, din Tran- 

silvania, din punct de vedere al înal- 

toi relaţiuni morale care i leagă.— 

Rosponsabilitatea educatorilor poporu- 

lui.—Un nobil exemplu către autorităţi, 

câtre spiritul publice român, către fii a- 

cesteă țări cari, ati amorul muncci și 
energia morală . 

Gomereiu şi industrie. 

In antichitate și în civilisaţia mo- 

dernă.—Emanciparea, muncci.—Progre- 

siva emancipare a schimbului. —Nume- 

rariul.—Considerațiuni morale la noi.— 

Analogia diverselor munci.—Industria 

noastră naţională. —Interesele comer- 

ciului român. — Economia socială și in- 

dustrială. — Inveţământul comercial. — 

Ceca ce poate fi farul comerciului 

român . 

201—213 

214—251
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Hpostolii ideei 

Caracteristica, geniului.— De la Gim- 

noşotisti pină la Cristos. — Şcoală patrio-. 

tică română.— Cultura, . maselor —Uni- 

tate culturală. —Devotament la causa | 

națională. e. 259-266 

DPabla analitică. . i... 2671—994



  

ERATA. — ADENDA: 

Pag. 19, nota, citesee: No.266 în loc de No. 215. 

18, rîndul 6 eitesce: judecata în loc "do. 
judecată. 

p. 44—55, citesce: popolul în loc de poporul. 
„83, rîndul 9, citesce: unitatea în loc de: 

unitate. . 

„103, rindul 19, citesce: 14. Insoţit ete., în 
_ „loc de Insofit ete. | 
„104, rindul 19, citesce: profesie în loc de 

| projesie. 

113, rîndul 15, citesce: 1600 în loc de 1500. 
191, nota, citesce: No. 127 şi 165 în loc de 
„No, 

„210, nota, citesce: No. 263 și urm. în Joc € de 
No. 295. 

„919, nota, citesce: We. 263 în loc de No. 290. 

„1 917, rîndul 9, citesce: Jfontisqueu în loc de 
Aontisquen. 

„ 223, rîndul 4, citosce : modifică în loc de me- 

dică. 
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„Dag. 25, rindul 6, citesce: Papi le ie dop 

tiște, . | 

„935, rindul 5, citesce: ezportaţiunile în loc 

a de. importațiunile, a 

239, vîndul 20, citesce: Puuban în loc. de Ă 

„ Vanbun. e i 
949, „rîndul 18, -citesce : - cunoscinți în loc de 

a ciot 

255, rîndul 95 citeste: D. Bolintineanu în loc: 

n de Alexandri. 

op 9Tlp nota, ;Baiazet“, rîndul 4, citosco : țermul 

E în loe de: feranul.: 

o 214 rîndul “14, .citesce :. Consciinţă în loc de 

IE  -Consecință, i i it 

„982, rindul 23, citescc: Municipii în loc de Sa 

| o Muneipi i 

:. In afară de greșelele semnalate în presenta erată, 

--de se găsese-mică lipse de semne ortografice, ele 

_; sunt datorite caracterelor. tipografice cu cari. din 

“ împrejurări, am. fost - siliți a ne servi, în ! tipări- 

„rea acestei prime. ediţiuni. . Ceea, ce, judecând după 

"numeroasele cereri ce acum. vedem că ne sosesc 

din toate părţile, vom avea * OcaSiunea 2 repară, - - 

“prin o a doua'ediție ce'va apare în curând. In 

" aceasta, pe lingă că arta. tipografică nu vi lăsa 

_nimie de  doriţ, , dâr,: chiar adnotațiunele fiind - 

* “compleetate. vom da cca maă mare desvoltare - piese- 

“lor justificative (probele cari susțin afirmările 

noastre) și istorică naționale cu: privire la. subiee- 

+clo tratate, i: 
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