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UNDE AVEM: SE AJUNGEM! 

In cursul vieţii nâstre s'a . credut în. mare parte că suferințele 
poporului român resultă numai din sistemul absolutismului ce a dora- 
nit la noi mai cu seamă că-cârma statului căduse mal mult - -pe mâna 
slreinilor nevăliți din fanar în țară spre a se. îmbogăţi din. sudorile 
Românilor. ! 
„Acest păs şi. credinţă a dat naştere la revolta Jai Tudor Vla- 

dimirescu din 1821 şi la aceea din anul 1848, cu care ocasiune sa.. 
manifestat la nok prin: imitațiunea celor-lalte state civilisate din Eu- 
ropa, tendinţa de a nimici absolutismul sugrumător, și de a întro-: 

„duce sistemul dătător de viață al libertății, al egalităţii și al dreptă- 
ți pentru toți, fără deosebire de clase' sociale existente pănă în a- 
cea epocă. | : 

Scopul urmărit de a nimici privelegiele notabililor țării și de a 
“întroduce: cele mai întinse libertăţi în .societate, sunt puţine popâre 
în Europa, care laii atins ca Românii, înscriindu-le. chiar - și în le-. 
gea. fundamentală; în Constituţia țării; şi cu A6te acestea râdele culese 
sunt mult may puțin satisfăcătâre de cât în cele-Vajte slate  consli- 
tuționale numa! după nume. . - | 
„Causa unul resultat atât de trist Și neasceptat, va fi tema de | 

care ne vom ocupa în acestă dare de:sâmă. 
Dupe noi, resultă această deplorabilă stare ma! întâiiă din. ne- 

pătrunderea cangrenii ce ne rodea, Și apol. din puţina silință -ce ne 
am dat de a pătrunde și de a căuta mijloacele eficace pentru înlă- : 
turarea, b6lei, ceea ce -a trebuit să tragă după sine o neînțelegere 
complectă chiar și între cei mal devotați sistemului liberal și se.ca- 
useză o confusiune în spiritele tutulora, ast-fel în cât nu “mai scim 
ce facem, în cotro mergem, și nu suntem in stare de a prevede 
sorta ce ne asceptii în apropiatul viitorii],
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Toate acestea 'ȘI au cursul lor natural și isvorăsc: 
A) Din corupțiunea care a prins rădăcini adânci. în societatea 

n6slră, print'o guvernare: îndelungata de părinți vitecgi aj naţiunel. 
B) Din practicarea în mare proporțiune a demagogiei, chiar Și 

a socialismului sub-sonorul nume de democraţie, care a produs spaimă, 
neîncredere Și confusiune, mărind corupţiunea existentă | Și mal mult 
ast-fel în cât libertatea. propagată într'o societate puţin luminată se 
vede despreţuită cu desgust și grâză de multă lume. 

C) Din nesilința n6stră de a rumega lucruriie cu' maturitate în- 
nainte de a le pune în practică, ast-lel în cât tratăm cestiuni vitale 
cu cea mal. mare ușurință și indiferență, mângâindu- -ne tol-de-o dată 
cu ideea că am făcut progrese însemnate întrun timp - f6rle.. scurt, 
fără a recunosce că am întrodus inslituţiuni nout copiate de la. alte 

“state și nerumegate în „de-ajuns, care aplicându-se reclamă continue: 
modificări și produc mai mult rău de cât bine. 

„D). Din continua și înfocata propagare a. principiilor liberale de 
„un conducător al. partidutui liberal, cu convingerea nestrăinutată Că 
numal propagarea. . de principi! este în stare de a înlătura velele ec- 
sistente. 

5 E) Din conducerea statului de. uri alt Șefal acestui partid, care 
seamănă a nesocoti tâte principiile și caută a sta la cârma țEril cu 
orl-ce preț,  întrebuințând chiar și mijloace, -care fac ca „corupțiu- 
nea existentă să ia Și mal mare proporţ (iune. . Ă 

“Și dacă aci indicatele aprecieri vor semăna a fi incorecte ȘI ec- 
sagerate, vom da seama 'de critica noastră, care nu urmăresce alla 
de cât de a se putea înlătura relele ecsistinte prin indicare ea şi do- 
vedirea lor, cu risicul de a displace la multă lume. | 

A) Așa am (is că corupțiunea dateadă la noi de mult, și că 
a luat.în present mari proporțiuni. Și cum am putea nega acest a- 
dever, când vedem continuu și la lumina dile! protegiat vițiul și ilega- 
lităţi comise de favoriţii guvernului ȘI disprețuită onestilatea biărba- 

” ților neagreați lui. Lu ce se poate ascepla cineva de la asemenea, 
sistemă de cât Ia întinderea corupțiunei, și la perderea speranţei de 
consolidarea Statului, când omul onest: temându-se de vre-un nea- 
juns, se vede nevoit. a se abate din cale bună, a'și. apleca “capul



înaintea puternicilor dle, și a a îndeplini! 'orbesce ordinile ce i se dau 
din partele? 

B) Am dis că radicalismul, demagogia și chiar socialismul ivit 
și la noi, contribue la sdruncinări ale societăţii, Și la întinderea CO- 
rupținnei. Și cum am putea să ne îndouim și despre această, când 
audim adese- ori purtănd socialismul numele de un progres al ome- 
nirei, care are de scop să vie în ajutorul. claseloi sărace, fără a ȘI 
da sâmă de imposibilitatea și de nedreptatea ce va decurge din în- 

" troducerea lui, când fabricantul va urina pe lângă salariu se îm- 
"parţă Jucrătorilor existenți și folosul intreprinderi ; iar paguba să-l 
"priviască numal pre dânsul,. când nu va pulea lua nimic chiar de 
la asociaţii lui presenți, care vor fi lipsiţi de mijloace. ȘI cu atât 
mal puţin de la cei ce vor părăsi fabrica - înainte de a se constata 
dauna anuală; fără a voi se recundscă: *dăr, că urmându-se ust- fel 
înceteadă emulaţiunea, înceteadă egoismul, acel defect al omenirei 
care a pretăcul suprafaţa gtobululul, spre a putea ințelege că prin 
întroducerea, : socialismului nu va face omenirea progres, ci regres, 
prin nemărginitele desastre ce va produce. — Acestă funestă mișcare 
a democraților socialiști cu totul - contrarie egoismulul uman, cu 
care natura la îndestrat, se aseamănă și cu silință unora de-a face. 
să dispară resbelele. între naţitini, pentru care scop se ţin mereti 
congrese internaționale aie păeil, și diferă ună de alta că tea din 
urmă nu supără pe nimeni pre când cea dântâii amenință întreaga 
societate cu o catastrofă teribilă. Dar nu se observă, că ambele 
mișcări fiind contrarie firii omenesc, sunt nisce visuri nerealiqa- 
bile, precum transpiră aceasta pe de o parte. din pompâsele adui- 
nări -ale congreselor internaţionale de: pace, iar pe.de alta din ne- 
încetata silință din partea: acelorași” naţiuni . de a inventa materii - 
explosibile, ca într'o clipă și printr'o cantitale minimă ' dstunsă. în 
budunar se poată omori mii de oamen şi se distrugă cdificil colo- 
sale clădite cu multe sudori și cheltueli; precum și din sub-jugarea 
continua a naţiunilor - depărtate și puţin iscusile în arla de disteu- 
gere. Ceea ce dovedeşce că nesaţiu omenesc nu va da ascultare nică 
propagandei de pace, „nici idee! umanilare de a împărţi lucrul ce a- 

| partine omului :cu cel neavuţi sub numire sonoră de asociaţiune. Cum 
n'am fi dar în drept de a condamna mișcări nerealisabile și foarte 

A 
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funeste pentru. societate, când vedem că cu tâte aceste adevăruri Î- 
refutabile, se găsesc mulți din acești socialişti bine înţolați, îndestu- 
laţi în tote privințele, cea ce face ca numărul lor -să crâscă mereiă, 
întindându-se mal cu' seamă. între linerime, care nu este în state de 
a _P&trunde utopiile și de a prevede funestele resultate ce vor de- - 

. curge din ele? 

C) Am dis că defectul “principal de a, nu - vumega, lucrurile cu 
matoritate, ajunge ca, să tratăm chiar și cestiuni vitale cu cea: mai 
mare ușurință și. indiferenţă, mângâindu-ne tot-de-o dată ca în scurt 

„timp am fi făcut mari progrese în toate privinţele, pe când aceste 
progrese se reduc la o simplă poleială, efectuată. prin abilitatea n6- 
stră de a imita pe cele-Lalte națiuni numa! în aparință.: Ca esemplu 
a uşurinței nostre servă: 1) Legile votate și cu deosebire cele ce se 
referă la introducerea nonilor instituţiuni imitate din alte State civi- 

lisate, care îndată ce se pun în aplicare, cercă numai piedici impo- 
_Sibil de învins, pentru care causa se fac -necontenite modificări care 
în loc de a corăspunde scopului urmărit, produc numai. confusiuni 
și daune mari în societate. Acest rău reese în present pe de.o parte 
prin declararea - Ministrul ul de interne, că ne avend atâţi.. magistrați 

„câte biurouni electorale esistă nu se pote îndeplini. disposiţiunile le- - 
_gil ațtuale ca. biurourile să se conducă de magistrați, iar pe de alta 
parte din punerea în uitare că menţionata disposițiune, imposibilă 
„de aplicat. este opera sa. 2) Desfii iințare a. dilelor de. prestaţiune! cu 
scop de a se înlătura impovarările puse în sarcină sătenilor de. că-. 
tre autorităţile competinte prin abus. de putere, scăpând din vede- 
rea, guvernului și a camerilor legiuitâre că. acest ilegal adaos la sar- 
cina * sătenilor se pulea. înlătura printr'o aspră pilduire a abusanţi- 
„lor; iar nu prin împuţinarea dilelor. de prestaţiune, care a făcut de 

a se abandona și a se ruina „cu totul șoselele înființate pănă aci 
cu sacrificii mari. 3). Pornirea actuală de: a construi căl ferate în 
tote. direcţiunile care după terminarea celor din lungul. ţării de din- 
coce şi de dincolo de Milcov, nu “promit: folosul ce ar resulia din 
canalisarea riurilor n6stre, prev&dută chiar de regulamentul organic; 

„când aceste rîuri cobornd de la munţi spre Dunăre ?ni ar procura 
lol6se însemnate din materialele ascunse în pământ și din „cele ce se află în faţa lui, de la care nu tragem nică un profit pănă în pre-
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sent, 'ni ar înlesni apol, introducerea irigaţiunil spre a: îndeci pro- 
ducţiunea actuală, și 'ni ar eftini transportul cerealelor, spre a pu- 
tea concura cu cele alte state care esportă cereale, ceea ce'nu se 
pâte cfectua prin transportarea lor pe căi ferate, sal de chirigil pe 
uscat. : 

„ Acâslă ușurință de cugetare se da pe faţă cu deosebire: la ca- 
“ nalisarea Dâmboviţei mărginită în scopul de-a se regula cursul cl 
pentru înlăturarea miasmelor causate din. multe cotituri: ale fluviului, 
iar principalul interes de a'| iransforma într'un riă' navigabil s6:pune 
în uitare, și se justifică ca nu avem bani în de ajuns pentru “complec- 
tarea operei. Apol intemeiată să fie 6re înlăturarea unul lucru-vital, 
pentru cuvânt de lipsă capitalului trebuitor și matoră ' va: fi” Gre, 
chibduirea de -a se rescumpăra numal dona. corespundătâre - pentru | 
trebuinţa regulării cursului Dâmboviţa, când mijlâce cel puiu pen- 
tru. rescumpărarea unei done largi, suficienta, atât pentru formarea 
stradelor laterale, cât și pentru Inființarea. canalului plutitor, se pot 
găsi, ca se.nu se pue un obstacol înlăturabil înaintea urmașilor NOȘ- 
trli, atunci când el vor! dispune de mijlâce pecuniare, și” când nu 
vor putea. înființa canalul din causa donel înguste. * - 
„Ni se invocă dar lipsa de bani din present: pentru: o Tuciare 

" eminamente folositere societății, și tot în present vedem fonduri. gă- 
- site: pentru fortifi icarea Bucurescilor, care în' timp de pericol nu ne 
va servi la nimic, precum n'aă servit la nimic multe alte forturi de 
primul rang în state forte: puternice, și prin urmare va îi cheltuiala . 
“dădarnică, provocată printr'un sfat al unul mare strategic din stră- 
inătate, care sciind capitalele .statelor germane nefortificate, ne 0 re- 
comandă nouă, și aprobată prin inclinarea extremă de a deveni o 
celebritate. Acestă, manie se asâmănă însă cu „proverbele' române: a 
audit trăgendu-se clopotile și nu scie la nuntă sai la îmormântare 
1 chiamă, precum şi că brâsca vădând potcovindu-se calul, "și a ri- 

dicat crăcanul ca să i se aplice şi e poteâva.— Noi din istorie scim 
că străbunil noştrii găsiai în vremi de: nevoe scăparea lor. cu suc- 
ces, în munţii noștril în fortărețele” nostre. naturale: și susţinem că 
vom găsi și nok scăparca în acel munţi, iar nu în întărirea Bucu- 

"rescilor,: care ar servi nuimal ca un. lucs, pentru un timp re” care 
şi are a se darâma. cu mari cheltueli, când sciința omenirel a a- 

2 

x



juns se promită în curând nimicirea unor asemenea mijloce de a- 
părarea țări. a 

4) Aparinţa de precauţiuni luate pentră garântarea eccistenţel 
nostre ca stat şi națiune, prin.. propuneri de nici 'o eficacitate, ca ȘI 

întărirea proectată a Bncurescilor, și nepreocuparea . n6stră de un 
pericol inevitabil ce ne ameninţă în curând. Ac6sta consta în apro- 

"pierea termenului de: prohibițiunea înstrăinării micilor proprietăţi, în 
sporirea numărului străinilor împămenteniţi, care devin români pro- 
formă, şi se stabilesc la nol numai ca să. ne pâtă exploata mal cu 
înlesnire, și constă în neluarea unor mâsuri, prin care să se evite cel 
puţin trecerea acestor mică proprietăţi -pe mâna unor Gmeni cu mijlâce 
pecuniare, dar lipsiţi .cu totul. de. simţul naţional.— Noi nu ne.am. 
sfiit de a indica măsura pentru evitarea. acestul mare. pericol și : cu 

- rizicul de a trece ca om, cu idel ruginite, .am propus. de a se legi- 

pi 

fera interdicerea înstrăinărel acestor. mici propietăţi pentru tot-de-una. 
precum și. împărţirea. lor între toți moscenitorii săteanului; trecând 
ele din mână în mână numai la unul din moşcenitori, fle. prin ma. 
jorat, fie prin minorat, sai prin. tragere la sorți, și cel . escluși. din. 
moscenire 'să treacă pe moşiile statului, care să nu .se înstrăinede, - 
ci să se păstrede pentru acestă trebninţă, Şi. pe, care se se pâlă în- 
destula: cel permutaţi chiar pe mal mare. cantitate de pământ. | 

Și ne am întemeiat. măsura, propusă pe următrele. considerante: 
1.) Că prin ea oprim trecerea. micilor proprietăţi sătenesci la streini. 2.) 

Că înlăturăm formarea proletariatului, când se va înterdice nn numai 
instreinareă acestor mici proprietăţi, dar. chear: îmbucătătirea . lor. 
3.) Că -asemanea cultivatori de Pământ, pot resista mai cu înles- 
nire, lăcomiel proprietarilor și a arendașilor de moșii, de cât cel 
rămași fără pământ sau rămași cu . forte. puţin, prin împărţirea. con- 
tiune între moștenitori. 4). Ca în loc de a se. micşora. ' numărul 
adevăraţilor . apărători ai ţări, el va spori și mail mult, 5.) Că 
se pot VE. „casuri, ca. esclusii din moscenire, să nu voiască a se 
strămuta. „pe moșiile statului în mare depărlare,. și ar, prefera 
măl bine de a îmbrățișea, oare care specialitate de industrie, spre a 
putea rămânea tot în prejurul localități. nașcerei. lor, cea ce ne va 
procura braţe indigene, pentru întroducerea. industriei în țară, fără 
a requrge la colonisari din ginte streine. Și .la t6te aceste aprecieri



  

ni Sa pus înainte: două objecţiuni : a.) -Că' progresul 'din secolul no- 
stru' nu admite esercitarea tutelei asupra acestei. clase, de re ceiin 

present să respectă riguros principiul“: libertăţii 'de acţiune. b.) Că. 

noi am făcut destule îmbunătăţiri, și ca se lăsăm și urmașilor noş-: 
ti de. a regula asemenea 'cestiuni.: — La acestea vom respunde: 

Că principiile formulate de societăţi civilisate, din indelungate espe- 

rienţe urmâdă a fi: repsesentate cu rigurositate și că  trebuesc a : fi 

înlăturate numai atunci, când ele- ne mână la 'o ruină sigură: și ine- 

vitabilă, ca și: în casul present, în care respectarea rigur6să a. prin- 

cipiilor moderne va da. nascere la. formarea proletariatului la noi 

în scurt timp: și -la -acăpărarea micilor proprietăți de către . streini, 

pentru că din nenorocire: românul nu este econom, cheltuesce- cu 

prisos când: are și sa supune. cu înlesnire la înstrăinarea bunurilor. 

strămoşesci, când. nare, pe -care le vinde la cel ce-i dă: mal mult. 

Aratănise un alt mijloc dn înlăturarea acestul “pericol, afară de cel 

propus de noi, şi. vom respecta principiul libertăţi de “acţiune în t6tă 

„puterea cuvântului, iar pănă nu li se. ya îndeplini acâstă cerință, 

trecem! peste tote! principiile, care scim: că-ne mână direct la ruină. - 

„Tratarea acestei teme ni a făcuta ne aminti de strania procedare, 

„a“ 'omenirel cum sau supus de esemplu Istrailiţii numai acelor legi a lui 

- Moisi, care erau mal cu: inlesnire de pădit și care. le conveniau, sau 

care constituesc numai forma. ecsteridră a religiunel şi cum au ne- 
socotit acele. legi, “care. interdiceă înstrăinarea pământului pentru tot 

de a una, în scopul conservărei naţiunei, precum și cămătoria, pen- 

tru” care prevedeși măsuri de luat în casuri de abatere. Cum Sau 

„introdus și la crescini, numai cermonii religi6se și esența religiunei 

coprinsă în cuvintele devine: Ce ţie nu ţi place să ţi. se facă -de 
altul, nu face altui; figuredă riumai în: cărţile : bisericesci și nu sunt 

câtuși de puţin -practicate. . Cum sa. prefăcut percepte de iubire și 
înfrățire între. Gmeni, în ure și persecţiuni contra tot:ce se închină 

la Dumnedeu în mod contrariu a lu nostru. Apoi. credincioși Istrailiţ 

sunt acel ce se supun numai la cea ce le convine și calcă în pi- 
cidre esenta legi lui Moise,: cea ce a contribuit la perderea Palestiny 

și la împrăștierea lor peste” tot globul? Credincioși crescini sunt acea, 

care nesocotesc perceptul divin, pentru că nu: le convine: ȘI se ţin - 

numai de forma religi6să. uşor de împlinit ?,



Tot așa de straneu ni se pare; “când vedem pede o parle 

că se recomandă respectarea principiului” de libertatea acţiunel a 

„omului, pentru că călcarea lui în cestiunea. de față ar provoca critici 

în lumea civilisate ; iar pe de altă. parte când vedem pus în uitare 

același principiu, în : fața tocunelilor sătenesci cu proprietari sau aren- 

„dași de moșil, pentru că prin acordarea acestei libertăţi de acţiune, 

ar dispare mijlocul demagogilor de a putea “pescui în apă turbure, 

cu alte cuvinte principiul de respectarea aceste libertăţi și de înlă- 
„ turarea el, :reese numai din buna n6stră apreciere. Dar cea câ este 
-Şi mal suprindător, este că în-ambe aceste două casuri, adică. și din 
respectarea . și din nerespectarea - lui, tragem numal daune. -Pen- 

„tru că acordânduse voia.de a se putea vinde mica! proprietate se 

„ofere ocasiuneă pentru streini de a o putea cumpăra ȘI pentru că 

neacordând-se dreptul săteanului de. a se învol cum îi convine cu 

alte cuvinte esercitânduse mereu tutela asupra lu, nui se aduce 
nici un folos; ci numai daune ambelor clase contractante. Să ni se | 
spue de ecsemplu ca ce profit -pâte trage cultivatorul de pământ. 

din scurtarea. termenului de învoiale la un an sau chear şi la trei 

ani ? Pentru că pe lângă smăcinănile ce cearcă atât cultivatorii de 

păment, cât și proprietarii și Arendași! de moșil- prin desele reînoiri 
de învoeli, apol împedică cultura și îmbunătățirea pământului. Să ni 
se spue ca. ce tragere de inimă pote avea săteanul de a munci po- 

rumbul pe un loc, pe care nu pote semăna grâu, dupe cel a ogo- 

rit bine?, De 6re ce nu este sigur că va aparţine tot lul în annl'ce 

„urmâdă? Ce tragere de inimă pâte avea cineva de a imbunătăţi pă-' 
mântul prin îngunoere, sai prin curățirea rădăcinilor aflate pe den- 

sul, când:nu este sigur de stăpânirea Ini de cât pe trei anr? Se va 

găs: re cineva atât de: nesocotit. în cât să-și dea osteneală. de îm- 

bunătăţirea pământului în profitul altuia? Nu este 6re o asemenea 
disposiţiune din partea tutorelui, oner6să ambelor părți contractante | 

„ȘI chiar statului -nostru, când se pun -pedici: chiar la desvoltarea Și 
„la îmbunătăţirea agriculturei? Ce folos a produs. reservarea de două 

dile. pe săptămână pentru munca săteanului, “când chiar sătenii cu 
braţele vândute pănă acum pe tot anul, n'ai putut profita nimic de 
la acâstă disposiţiune a legii, pe câtă vreme n'ai tost în stare și 
dupe împroprietărirea lor de a-și asigura. pâinea din tote dilele, din
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causa viţiului de beţie ce-i stăpânesce? Ce bine a putut. efectua și 
circulările Ministeriale, relative la reîntroducerea otaștinei, pe câtă 

- „vreme darea, de otaştină conţiind cele mai multe incovenienta, mal 
cu semă în plaiuri mari, pentru cultivatoril de. vi, care armati să 
stea săptemâni întregi pe lângă buţile încărcate, spre a să coli vi-. 

„mul şi-a li se lua otaștina envenită, ceea ce a. dat năștere la dare 
de ban! pe pogon după 'chiar a.lor propunere? Nu resullă dar pănă 
la evidenţă, că punerea în uitare a. principiului: libertăţii și continu- 
area, tutelei asupra. sătenilor în această: privință, în loc de vre-un 

- folos pentru dânșii, a.. .causat numai perturbaţiuni, ȘI a produs daune 

generale, daune chiar. peutru săteanul . protegiat? Şi nu este evident 

pericolnl când respectul. acestui principiă inlesnesce ocuparea“ pămân- 
"tului de streini. Iar în ceea te priveşte vorba ca să lăsăm cestiu- 

nea, ca să o regulede posteritatea n'am înţeles . alta de cât, că cel | 
-din present neşciind. a îndrepta răul : ameninţător, '] lasă 'în sarciua 
viitorulni, care are să culăgă rdele: lui, şi 'că..privind cu indiferență 
la acest r&u ce va resulta din neregulărea cesliunii, nu voesc::a-și 
da silința de al înlătura, nici de a înţelege că prohibiţiunea însiră- 
inărel acestor mici proprietăți, prevedută chiar în legea rurală, re- 
suliă din îngrijarea autorului el ..ca nu - cumva ele să. fie iastrainate 
în scurt limp de către foști clăcași care eraii -în mare. parte forte 
săraci, și de aceea a oprit înslrăinarea. lor pe durată ce. 30 anl,în 
care timp dice că prindend săteanul gust de proprietatea sa, nu sc. 
va mai îndura de a o vinde. Constatată, fiind acu preocuparea legii 
rurale de sârta țării, vom întreba: mal întiti corectă să fie . apre- 

„_cierea, că săteanul vinde ogornl săi, pentru că. nu-i cunâsce bună- 
“tatea, și că după 30 de ani va prinde gustul lui și nu-l va mai vinde. 
când. sciut este că el ameninţă serios pe cel ce calcă o palmă - de 
pământ ce-l aparţine, precum mat este -sciut că numai de .nevoe 1 

» vinde, Apol atinsu-saii scopul urmărit prin prohibiţiunea de 30 ant? 
Viața, unei țeri este numai. de trei-deci ani? Lipsa. nu se va mal ivi 
re în poporul nostru! după trel- deci ani și nu va mai fi nevoit. de 
a-și “vinde ogorul? Ce-a profilat . națiunea. din acâstă prohibiţi- 
une? Nu resultă, dar din toate acestea că. și autorul legi sciind. că 
numai, uevoia. contribue la vânzarea pământului; iar nu neprețţuirea 
lul n'a avut curagiul de a împedica r&ul pentru tot:de- -ună, ci a'fă- -



cut un început lăsând timp de 30 ani, în care să se găsiască oa- 

meni mal. cu inimă spre a putea stabili m&suri eficace și perma- 

nente pentru garantarea existenţei. n6stre naţionale? -Ce a mal pro- 

fitat națiunea și 'dela, despuerea sătenilor de legiuitor pe de întreg, 

care au cumpărat pământ, în puterea testului legii rurale, care a- 

cordă asemenea, cumptrătâre de la consătenil: lul; cea profitat ea dela 

o crimă comisă prin luarea pământului fără despăgubire și fără a se 

„alinge cel puţin scopul urmărit pentru asigurarea existenţei n6stre, când 

“aceste pământuri, arbitrar înapoete stăpânilor lor, pot fi în scurt timp 

revendute la alţi? Nu se vede dar necesitatea . imperi6să de a se 

legifera. prohibiţiunea neînstrăinărel acestor mici proprietăți mai îna- 

inte de a se împlini termenul de 30 de ani, pe de'o parle spre a 

micşora ciima comisă. de corpurile legiuitâre, iar pe de altă parte. spre 

a atinge scopul urmărit pentru garantarâa existenței nostre? Nu ne 
„impune acestă necesitate, de a trece peste principil de libertatea. ac- 

țiunei omului, când alt mijloc de a atioge „Scopul . principal nu se 

pote găsi. 

5). lar în cea ce “priveşte | aparința de progres. la “not o descope- | 

rim cu, regret chiar în ramura Justiţiei, care se crede că ar fi făcut ' 
palpabile şi însemnate progrese, compusă fiind aclualmente în mare 

parte din licenţiați şi doctori în drept, iar nu din judecători fără nică | 

o “instrucţiune. ca în trecut. Şi spre a.să vedea că nu înaintăm apre- 

cieri formate din bun senin, le vom întemeea pe probe certe, culese 

dintr! un proces, tratat și terminat în defavoarea noastră, de la întâiea 

“pănă la cea din urmă instanță Judecătorească. .. 

Acest proces aii luat naștere din urm&t6rea împrejurare: Că ocu- 

pându-ne' noi și de comerțul râmătorilor trimiși, spre vândare în Un- 
garia, am aflat că cumpărătorii lor din Peșta sat din Viena, îi vând. . 

din. mână în mână în tot lungul Europei „pănă la Hamburg, unde 

să taie, să spintecă în: două, și scoţindu-se intestinele, s& sărează 

bine: și să vând în fine pentru. îndestularea marinei engleze, cu pre- 

uri atât de urcate, în cât ele acoperă nu numal costul lor ce. reese 

din atât de mare percurş și din multe vândări de la un cumpără- 

tori la altul; ci mal procură un însemnat profit fabricanţilor. c cărnei 
din Hamburg. Această împrejurare ne a îndemnat de a încerca să 

înduplecăm pe vre un fabricant de asemenea specialitate ca să se



stabilească ; în țara n6stră, unde preparând carnea în marginea Du-: 
năreă, va putea'o espedia de aci în profitul - seu - direct la Londra. 
Incercarea isbuti, aduserăm la 1$52 pe un fabricant supus engles 
Și aşezat în: Hamburg, încheiarăm contract în regulă, adeverit și de 
consulatul engles, în care sa stipulat greutatea porcilor și preţul lor, 

„sa stipulat îndatorirea' pentru noi de a'% predat mat” multe mil de 
porct întrun port al Dunărei, care lui îl va „conveni may bine, 
Sa stabilit și prohibiţiunea pentr u dânsul de'a cumpăra porci și de 
Ja alțil. Nerămâirid alta de făcut de cât alegerea portului din. lungul 
Dunări, am plecat cu dânsul peniru.. acest sfârșit și am visitat mar- 
ginea Dunărei de la Giurgiu pănă la Calafat. . Sosind' aci ne arată el 

„ dorința sa de a se stabili la Giurgiu, al căruia localitate îl se. pă- 
vea mal favorabilă pentru stabilirea acelei fabrice. Și no! sciind greu- 
tatea de a preda porci în atât de mare depăr lare, am stăruit Și am 
isbutit de a să stabili fabricantul în Calafat. Visitarăin dar marginea - 
portului, aleasărăm aci un loc ca de vre o dece pogoane, și pleca- 
răm imediat la ctitorui bisericei Sf. Ilie. căruia arătându-i scopul ce 
urmărim, indicându-i locul ales pentru construirea. zalhanalei, și es- 

“plicând . folosul ce ar trage noul oraș, din asemenea fabricaţiune. 
Nam apucat să terminăm aceste dise, și îndată ni se respunsa că 

„1 ar fi părut bine de a se stabili acâstă fabrică în Calafat, dar re- 
grelă numai, că locul ales nu s& poate vinde , pentru că se află în 
coprinsul. islazului. Atunci înțălesărăm și noi că toată sillnța ce ne 
am dat dea putea stabili fabrica în apropiere” a fost zadarnică, „și 
că vom fi siliți. a preda porci! la. Giurgiii, unde de la început înclina, 
fabricantul de a se stabili. Atunci ne amintirăm și de neimplinirea 
dorinţei . Domnitorulul Știrbet, de: a se stabili fabrica î în Romania mică, 
dorinţa manifestată cu ocasiunea relatarei n6stre despre contractarea, 
recentă cu fabricantul engles, și „pătiunși fiind că piedeca vită, la 
care nu ne gândeam pănă aci, nu să va putea înlătura, ne. scula- 

_ăm ca se ne retragem, hotărâ âți de a părăsi chiar Calafatul. Ctito- -. 
rul ghicindune gândul veni atunci a ne ruga ca să nu abandonăm 
cu desăvârșire proiectata hotărâre, ci să amânăm “plecarea n6stră pe 
“două dile, pănă când ne va putea' da ultimul cuvânt, după o cons- 
fătuire matură cu comisiunea însărcinată cu vendarea locurilor din 
oraş. Noi necunoscând pe atunci cughetul său de a ne înșela, pre-
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cum mai la vale se va arăta, am dat ascultare la amânarea pro- 

pusă; și după vre-o. dout dile am revenit ca să aflăm cele hotărâte 

adică:. Noi să cumpărăm dece locuri în.oraș de întâiul rang, și 

în schimbul acestei vărsări de bani reclamate pentru achitaraa. pre- 

- țulni: moşiei, ni se va da locul din Islaz pentru trebuința acelei zal-" 

hanale ce voim a construi, La audirea acestei decisiuni, nu sciam 

care din dou& rele să alegem, să vărsăm. “preţul a dece locuri de 

care nu avem trebuință şi.care nu ne oferă nici perspectivă -de a 

să puteă vinde în curând, ca să. dobândim. locul din islaz, sait să - - 

stabilim această lucrare în Giurgiul? Și: ne hotărârăm în. cele din 

“urmă a vărsa banii în socoteala acelor plaţuri, numal ca. se fim în 

apropierea. fabricei. Dar pontru că din lipsa biletelor tipărite pentru 

vendarea plaţurilor, această îndatorire de cumpărarea. locurilor nu se 

“putea efectua cu acâstă ocasiune precum nu se putea face Mică în- 

scrisul definitiv. pentru separarea islazului cerut, Sati împlinit pen: 

tru siguranţa n6stră Gre care forinalităţi, adică, sa făcut din „partene 

următârea declaraţinne în scris:. 4 

3 Cinstiter Ctitor ia: Biseri iciă i Sfântului | Ilie din Craiova. 

Sa face cunoscut printr'acâsta cinstitel ctitorit că subti însemna- : 

tul .ne am ales dece: locuri în raionul orașului Calafat din cele “de al: 

patrulea clasă: și anume: 569—587=—=589—5 70—496-—501— 506— 
, 

511-—516—521, pe care vol să le cumpăr cu preţul hotărât, dar 

tot de-o dată pretind a'mi se osebi şi partea de islaz ce se cuvine 

- dupe proporţia. . acelor dece “locuri în. “alt loc în marginea Dunărel î în 

dreptul” poștei spre cetatea! Rusască, pe. care loc am să! închid clă- 

dind o zalhana și alte namestil în înteresul meu, fără însă a. mal 

pulea pretinde șă "mi pască. vitele în ce-llat Islaz. 

Plecat (55) P. Opran. E 

1852 Mai 13. 

i ă ă „Calatat. 

dedesubtul căria s'a trecut urmărGrea. zesoluţiune a ctitorului Și a- 

nume; | 

„Veil bine voi D-ta a te arăta cu acâstă hârtie la D-nil Deputaţi
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al orașului Calafat ca să cundscă ca D-ta “u al ales acele locuri spre | 
a nu le da altora și de loc cum se va da de către M-sa prea înăl- 
țatul nostru Domn întărirea planului emancipărei orașului şi se va 
pune în lucrare vEndarea locurilor, atunci să va slobozi și actul de 

| vândare și se va primi și prețul, căci Ctitoria primeșce propunere a 
D-tale și tot atuncea se va osebi și acel loc din islaz. 

(35) Gr. ' Otetelișanu | 
„1852 Mail 13, 

Calafat. 

Și în urmă Sa încheiat următorul Proces-Verbl: 

Comisiunea emancipărei orașului Calafat. 

JURNAL! 

Luându- -se în. . Dăgare de sâmă reclarnaţia D-lui Serdarulu Pera 
"Opran, | prin” care face cunoscut cinstitei ctitorii a bisericei Sfântu- 
lui Ilie din Craiova, că . pentru dece locuri ce. le cumpără din acest. 
oraș Calafat pretinde a "1 se osebi partea ce"! se cuvine în islaz în 
dreptul, acestor locuri adică, locul din marginea... Dunăre în dreptul 
poștei spre cetatea Rusească cu a clădi o zalhana. şi: a alte names- 
til „Spre interesul eY, care cerere a D-lui fiind aprobată și de -D-lui 
Clitorul conformându-ne și Hol într'acâsta, ne unim că. de vreme ce. 

“D-lui. Serdarul cumpără - acele locuri din: cele: de întăia. calitate: may - 
cu osebire de cele coprinse 'în a. D-sale . reclamaţie, are tot. dreptul 
de a i se da, arătarul loc în islazul, care se va deosebi prin măsu- 
rătâre de D-lul Inginerul dupe analogia dreptului ce are prin cum- 
părătorea. arătatelor locuri pe care va avea drept al și închide, ne. 
mal având alt drept D-lui -în cel-l-alt islaz. în temeiul acestul jarn al. 
A se vor da Și biletele „resoumpărărel locurilor comform cu acestă 
coprindere. ” 

(seal) Preşed. Sub- Prefeclurei Plăşi, 7. Dimisrescu. 

(55). Hagi 16. Zaie 

„(38) Iosif Avramovici 
Ra 69 G.- G. D za A vechiul pitopia 
No. 18. 

1852 Se Septembre 14 14
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- (ale despre care! avem copil adeverite în regulă). 

| Puţine dile în urmă împlinirel. acestor formalităţi, vedănd câ ne 

aflăm. cam pe. la. mijlocul lut Maiu, și: “sciind că cu grei se pot con- 

"strui vastele binale ale fabricel, care. are să funcţioneze de la 1-iu 

Octombre al acelui an,- am adresat urinătârea: petițiune. . către. Clito- 

„rul SE. Ilie: Pi . i 

“Cinstitei Tipitropii Sf. Ilie! 

„Pentru clădirea Zalhanaley de la Calafat, pe' “locul de islaz, ce 

ni se cuvine în puterea locur ilor din raionul Orașului, ni arh făcut 

“ 16tă pregătirea. —Dar fiind- că formalele înscrisuri în privința acestei po- - 

sesil nu su săvârşit, rog plecat, de a 'ml se da voie să clădesc de 

o cam dată, şi  nesăvârșite fiind pănă acuma. formele de cumpărare, 

că trecând mai multe dile fară lucrăre, nu. vol putea săvârși acea 

clădire, din care pricină apol pole să "mi se e pricinuâscă mare pagubă 

„Plecat. (5) P, Opran., 

In josul acestet petiţiint, paria apoi cititorul urmet6re ea: resolu- 

țiune echivâcă precum se vede : 

D-ta poţi clădi orice, dacă te vel conforma celora. ce Sati ho- 

tărit de M-sa Vodă pontru cele ce. sai chibduil pentru slobodirea 

Orașului Calafat, şi numa! atunci vel -perde osteneala Și ork- ce vel 

cladi, când vel urma în potriva acelora. 

Gr. Otetelișanu.:: Da 

” _1852 lunie 12. 

Craiova. 
. RI i , 3 

“ Tntrebându-l ca. ce abatere pote mijloci din parte-ne, ni Sa res- 

puns, ca ea. se referă la nerespunderea - prețului locurilor cumperate 

adăogând tot-de-o dată, ca bine: am face ca "peste cele dece plaţuni, 

“se cumpărăm cel puţin încă două, ca să. împăcăm pre toți membri! 

comisiunei, şi să înlăturăm: neajunsuri ce ni Sar causa. din partea 

celor ce 'nu admiteaii din (6tă; inima acea rupere din isladul comun 

- dându-ne pe lângă acesta promisiunea, că cu ocesiunea delimitări 

islasului cuvenit la dece locuri se va adauga şi cel ce se cuviue la
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„cele „două ce le vom mai cumpăra. Noi ne supusărăm și acestei pro- . 
puneri cumpărând incă două plaţuri, numa! ca. să evităm vre-un ne- 

- ajuns eventual. — Am început dar. construirea fabrice! în urma. per- 

misiuni! cu două înţelesuri. In luna lui Septembre sosind” biletele ti- 
părite ce urmau să serve peutru vînqările locurilor din oraș, res- 

punserăm preţul a 12 plațuri din întâiul rang , ȘI “primirăra șase bi- 
„lete de. vândarea, lor din „partea acelei. comisiunt;. conţinând fie-care 

bilet vândarea-a două plaţuri— Pe unul din aceste bilete se trecu 
„vorbirea. despre. dreptul. nostru accesoriu asupra islasului în: termeni 

următori: Fiind-că D-lul Sardaru Petre Opian a cumpărat 10 plaţuri 

de întâiul rang și anume: No. ..... 1 se dă 'voe de a-și închide | 

-din- islad partea analogă .ce se cuvine. la aceste ' plaţuri, și a clădi 

pe dânsa. o 'dalhana.  VEdând no! că aci să vorbesce de îrichiderea 
isladului analog numai la 10 plațuri, am cerut ca să se adauge și 
porţiuhea. de islad a. celor două. locuri, „dupe cum ni Se promisese 

de Ctitorul bisericet, dar comisiunea. ne ă respins cererea, sub cu- 

vânt că. procesul verbal încheeat la Maiii în acestă privinţă, vorbesce 

numai de dece plaţuri, și am fost nevoiţi a suporta neajunsul ce ni 
Sa fâcul. ]ată a doua probă despre cugetul de înșelaciune a Ctito- î 
rului, pe lângă cea d'întâii, ce transpiră din „xesoluțiunea echivocă 
pusă de dânsul asupra cererii nâstre, de a putea. începe clădirea dal- | 

hanalii, și a trela ni-o înlesni a o descoperi apărătorul primărie! la 

Tribunal, care trasă atențiunea judecătorilor, că pe tote ceie-l'alte bi- 
lele de vândarea - locurilor înfățișate de noi, figur6dă iscălitură Cti- 

„torului, şi numal pe acel bilet în care se menţion€dă dreptul de se- 
pararea isledului, nu se vede figurând iscălitura sa, lucru care nu-l - 

“ observasem nol pănă în acel -moment, pentru că la Septembrii pe 

când ni Sai dat acele bilete, noi intrasem în posesiunea isladului, 

eram aprâpe de terminarea construcțiunei ş şi nu ne am dat ostenâla 

de â revisui cu amănuntul iscăliturile din bilete. Acestă intenţionata 
lipsă de iscălitură nu a tras însă pentru” noi - nici un incovenient, 

pentru că din. norocire posedăm . iscălitura sa. în copia legalisată ŞI 

menţionată: mal sus, în'.care declară ctitorul, că aprobă închiderea 
porțiunei 'n6stre din islad, cerute pentru trebuința dalhanalii. In mo- | 

dul acesta terminând. construirea fabricei, am început la L-iă : Octom- | 

bre al. acelui an cu prepararea carnei 'sărate, care a durat pănă la 

pi
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lit Aprilie 1853, pănă nur încep “căldurile. “In durala acestor șase 

luni sa vândut și tote m&runtaele porcilor, la locuitorii Calafatului, 

și la cel din comunele învecinate, în. fața. autorităţilor comunale și 

în faţa visitatorilăr” acelei fabrici, din care. se vor găsi încă mulţi ca 
să afirme disele n6stre. 

Din- acestă fabrică Sar fi continuat a se esporta. sutinai de mit de . 
porci, dacă nu isbucnea resbelul Ruso Turc din 18 :3, care a con- 
strâns pe toți lucrători streini se abandone fabrica, a făcut „să se 
spulbere tot ce să construise cu cheltuelă însemnate, ast- fel în cât 
după încheere ca păci, nu. Sa. ma găsil nic ciob de „cărămidă din | 

“atât de! colosale clădiri. | Așea, rămase. totul abandonat și de NOI, - 
“pănă ce vădând „că se apropie îndeplinirea termenului „de 30 „ani 
pentru stăpânire ea cu rea credință, cerurăm de la primăria Calafatului | 
ca să ni se separe porţiunea, din islad, ce ni să. cuvine după. în- 
scrisurile. ce le posedam, și în urma posesiunei“ esercitată de. noi .. 

. prin funcţionarea acelei zahanale, pe locul de Itlad. Primăria ne dând: 
ascultare „cereri nâstr6 am traso în judecată supt formă: de revideca- . 
rea dreptulăt nostru accesoriu stabilit de comisiunea vândărel Jocurilor: . 
din vraș. Cu. ocasiunea, - tratărei acestul proces, de la întâia, „până : 

- la ultima instaniă judecătorâscă, am . audit relevândusă argumente... 
forle ingeni6se, de către apărătorul Primărie! în detrimentul nortru 
dar ceca ce ne a surprins cu deosebire” a fost audind înșirându-se, 
multe din partei, fără a supune nimic, cum de esemplu spunea în- 
tre altele: că nani înfățișeat bilete de cumpărătâre adeverite. de Tri 
bunalul! de înregistrare, apoi ca fiind! ele liberațe.. înainte | „de 1855, 
înainte 'd6 a se declara: Calafatul ca oraș liber, le, privesce. ca nisce 

| simple chitănți de răspunderea banilor în socoteala cumpărători, iar 
nu ca acte de cumpătălâre definitivă, „precum și . ca "Hrisovul, care 
declară Calatatul ca oraş liber interdice. întrebuințare islaqului desti- 
nat pentru pășunarea vitelor comunei la. âlt ceva. Şi la curtea de Ca- 
saţiune având ultimul cuvânt, ne apostrofeadă, dicână, că cu. aseme- 

_nea : nimicuri, nu se pâte căștiga 0. moșiă ' în coprinsul. isla-. 
zulul. La cele. d'întâiu argumente : i” am, răspuns în multe rân- 
duri la tribunal și la curtea de apel, “fără “d a. 1 putea face de a 
nu le - repeta și la curtea de caşaţiune, dicând : că toți orășeni să, 
serv : cu asemenea bilete libeiate : de. „omisiunea, ad- hoc, fară de a. 

S



9. 
fii -adeverite ŞI de Tribunal, şi că cu Lâte acestea își au deplină lor! 
validitate înaintea autotităţilor țărir precum acâsta se urmedă ȘI: cu 
cele liberate de comisiunile. ad-hoc ale orașelor fromate din nou, con- 
chidână. că nu pot fi tacsate ca simple chitănți de respunderea ba: 
nilor,. pentru că sunt liberate înainte de a se declara Calafatul ca. oraș . 
liber, de re ce omisiunea însărcinată cu .vândarea locurilor din o- 
raș, libera, asemenea bilete în scop de a se încasa bani necesari! pentru 
achitarea preţului de 1000. pogâne, spre a - se putea priv vânda- 
vea ca efectuată, fără de care nu se putea declara Calafatul ca. oraș liber. 
Acestă circonstanță a făcut ca să fie valabile înaintea autorităţilor țări, 
nu numai biletele liberate dupe declararea . Calafatului ca oraș: liber, 
ci și cele liberate' înainte 'de 1855, între: care. îi gurâză Și biletele în-. 
fățișate de not. Cu acestă ocasiune: am tras atenţiunea iscusitulul a- ! 
părător al priiiăriel, că asemenea combateri "de ace se pot. face de 
oa treia persână, iar nu de aceea care le aliberat cumpărătorului, . 
Și cu atât mai puţin” de o autoritate însărcinată cu asemenea veEn- 
dări, de o autoritate, care a tras profit din coprinsul actelor. —Apă- 
rătorul Primăriei crede că incorectitudinea acestor operaţiuni din tre- 
cut „pot cădea numai în responsabilitatea membrilor acelei comisiuni, | 
și de aceea apasă cât se pâte ma! mult” asupra. opera țiuriel lor, a- 
supra: punerel în uilare a prohibiţiunel coprinsă î în Hrisovul din 1855. 

-Şi-nol. credem că acel: membrii. nu pot fi inculpaţi pentu nerespec-. 
larea unei: prohibițiuni ce nu 'ecsista că acei timpi apărule cu rel 

compelința lor înstrainând islazul. ȘI  nemărginindu- se” în vândarea., ă 
plațurilor, cu care ai fost! însărcinați, de Gre-ce. șciut este” că banii 
adunaţi din Vendarea plaţurilor ai servit pentru achitarea celor 1000 
pogâne destinate. pentru formarea 'orașiului, în "care “întră “și îs Ş 

“lazu “Comune! : de” care fac întrebuințare toți cumpărători locuzi- ” 
lor - din oraș; și - ast-fel fiind, v&ndându- -se împlicit și islazu pe. 
lângă locurile din oraș, nu se pot: acusa ni în ' casul: presinte. AR 
că ar fi eșit din - cercul, „competinţei lor,. “prin acordarea dreptului de. 

a ne închide porţiunea din. islaz „plătit de noi în preţul respuns pen-. . . 
iru locurile din oraș. Nu se: pot: acusa” pentru acordaiea ” “unul ase- i 
meneă drept, când se șcie. că acest drept accesoriu de separarea is-" 
lazului sa întemeiat pe înlesnirea făcută. de noi pentru, achitarea pre-
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țului a 1000 pogone « cu o oră mai nainte, și în: folosul general ce 
resultă din stabilirea unei fabrică în portul Calafatului. Pe: lângă a- 
câsta nu po fi responsabil aceea care:-naă tras nică un profit per- 
sonal din acestă acordare de drept. ci numal Primăria care a tras 
lot profilul și care. defăima apol actele sale din care a isvorât acel 
profit; iar la apostrofarea n6stră „că ceircăm a ne însuși 0, moșie în 
coprinsul islazului cu” nimicuri, respundem acum, că în usul nostru 
a fost să ne ţinem strict de angajamintele nostre, și că cercem ca 
Și alţii să le îndeplinâscă. către” noi; ast- fel în cât 'nu vom invidia 
pe iscusitul apărător al primăriei, când 7] vom vedea devenind stă- 
pân a.ve une! moșiI prin tăgăduirea și defaimarea propiilor sale 
fapte.—Dupe ce sai dat s6ma „de idle peripeciele prin care aiă tre- 
cut acest proces, dupe ce am arătat atât temeiurile, pe care am ba- 
sat pretenţiunea nosiră cât Și combaterea lor de către apăratorul pri- 
mării Calafat, vom trece acum 'la veredictele mult instruiţilor. Jude- 
cători. din present. —Detisiunea Tribunalului sună ; : că înlăţișindu-se 
din partea n6stră bilete de cumpărătârea locurilor din orașiă, să stă- 
pânim în pace: acele locuri, fără de a menţiona: nimic despre drep- 
tul “accesoriu asupra islazulu! acordat nouă de acea 'comisiune, fără 
'de a atinge cestiunea: esenţială coprinsă în reclamaţia n6slră. „Curtea | 
de: Apel de și: atinge reclamaţia n6stră de revendicarea dreptului ac- 
cesoriă, respinge însă. apelul sub cuvânt că n'am înfățișat pe lângă 
acțele de cumpărătâre ea plațurilor și un act de: cumpărătorea- islazu- 
lui pretins de.nol.: Și Curtea de Casaţiune, care are misiunea numal 
de a observa. -lipsele de procedură și de a casa sentinţe abătute ca 
cele pronunţate îo casul. present, prin care 'se denatureză litigiul, se 
comite: abus de putere interpretându- -se actele, ca să pâlă estrage 
argumente pentru respingerea pretențiuneă nâstre; în resumat, evită 
de ase menţiona - un cuvânt despre. esenţa, cererei basate “pe acle 
înfățișate, care conţin dreptul nostru accesoriu de ane putea separa | 
porțiunea. din islaz: ce ni se cuvine, evită dar . declararea de validi- 
tatea sai nevaliditatea actelor înfăţişate în “acestă privință, ceea. ce 
se” cerea de ;nol, spre “a ne putea : cunoște „posiţiunea în cae ne a- 

flăm, evită, de a întemeia respingerea pe prohibiţiunea 'coprinsă în 
„Hrisov de a se preface păsciunarea islazului în - alt-ceva, şi n'a voil 
să şcie „de tâte. aceste abateri, n'a voit se se convingă, că veclarmațiunea
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nâstră, a fost pusă. în uitare, și aşa a ajuns a pune. vânt la. greşe- 
lile comise pănă aci, resping gând recursul în. modul următor: Având 
în vedere că curtea constatând în fapt că “recurentul nu cumpărase 
de cât locurile din oraş, că alare nu să pote. dice că a violat Art. 

| 1325 C. Civil, de 6re-ce proprietatea locurilor din islaz ! nu e un ac-- 
cesoriu. al proprietarilor locurilor din oraş, că dar.. și acest . motiv e 
nefondat. Pentru aseste motive: în numele legi! Curtea respinge. ca 
nefondat recursul făcut de D-r -nu Petre. Opran contra decisiunel Curţii 
de Apel: din. Craiova, sec. II. Acum că avem în fața n6stră veredic- 
tele justiţiei asupra procesului de la început pănă la sfârşit, nu vom 

“fi Gre m: drept de a' susține, mai întâiu că Români! tratedă (6te ces- 
tiunile cu. „ușurință Și cu indiferință, ȘI apoi că progresul. aparinte.i în 
Justiție este numal 8 simplă, polGială? - Când Curtea de Casaţiune 
nu voește a îndeplini misiunea Sa de a se ocupă de lipsele -proce- 
durel, ci întră în fondul procesului, și tratândul încă înlătură recla- 
maţiunea n6stră în. ceea ce privește dreptul separărel islazului, ce ni 
se cuvine, acordat de acea comisiune,. și comite i iar abusii, de putere, : 
basând respingerea. 'recursululul pe motivul, că, proprietatea locurilor 
din islaz n'ar fi un accesorii al! propietarilor . locurilor din. orașiii, 
care .pe lângă altele este o' apreciere cu totul: eronată, de Gre:co isla-. 
zul aparţinând “Comunei, nu este un accesoriă al proprietarilor de 
locuri din oraș, ci o proprietate a lor, esploatată.. dupe. usul . din. 
trecut și după 'tecstul Hrisovului în comun. Deosebit. de acesta, men- 
ționarea din „partene cu acestă . ocasiune, „despre 'dreplul nostru ac- 

. cesoriii. asupra islazului nu s'a făcut. în sensul Curţii de. Casaţiune,; | 
ci în sensul irefutabil, „despre. dreptul. accesoriit acordat n6uă - de a-. 
cea, cormisiune, ca să ne separăm, porţiunea cuvenilă. din: islazul „CO-, 
mun. Avutus'aii în vedere. chiar și la acestă ultimă instanţă Jude- 
cătorescă esența pretenţiunei” n6stre?, arătatus' aii vre un argument 

- pentru combaterea el5, vădutus! au respingerea . “cerere pe motivul 
prohibiţiunei din Hrisov, singur care ni se putea invoca? Cum .. s'a 
putut, dar face o batjocură „atât de vedită, din partea -câtor rele - 
instanţe Judecătorești, de a osândi pe om cu argumente. trase. de 

“păr, ne 'asemănate pretenţiune! n6stre cum  buuidră să ni se dică: 
că. am întățişat numai acte de cumpărătorea locurilor din . oraș; că 
n'am cumpărat Și islazul, și în fine că islazul nu este un drept ac- 

+
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cesoriă al proprietarilor locurilor din oraș, și nu se rostesc câluși de 
puțin, asupra validității “sau nevalidităţii actelor ce conţin, dreptul 

nostru. accesoriu ceea ce formează „obiectul: litigiului. Cum. ati putui 
magistraţii instruiți: a bate „câmpii, Şa. evita să se refere la prohibi- 
țiunea din Hrisov, care în realitate "a facut de a se rosti contra 
pretențiunel n6stre. Iată de ce. credem. noi că este abătută Justiţia 
în urma. căria am cercat acest : neajuns. Pentru că de sar fi pus 
justiţia, de la „prima, instanță, judecătorâscă pe acest tărâm de com- 
baţerea, „cererel n6stre, pote că am fi găsit. argumente, prin care am 
fi înlăturat și acestă obiecţiune netemeinică, și resultatul procesului 

„ar fi putut . fi în favorul nostru.. L-iu) Am fi dis. înainte ' de tote, că 
dobândirea dreptului accesorii sa efectuat la- 1852, ȘI prohibiţiunea 
Ss. ivit la 1855, eu trei ani mai în urmă, și prin urmare că ea nu 
se putea resfrânge şi asupra nâstră ; asemenea că: comisiunea Sa a- 
semănat. chiar: aprecierii coprinsă în Hrisovul din urmă, că interese 

E posteriGre pot trece peste acestă prohibiţiune, de ȘI. restrânge acest 
drept numai când este -vorha. de întinderea orașului. —EI bine ca a- 
bătută să pote privi măsura . de a se rupe-o porțiune din islaz in 

ă în vederea folosului atat de. mare, ce iasă. din întroducerea unul ne- 
„goţ noă, tocmai în orașul proiectat de a să înfii ința: II-lea) Că Dom- 
nul Barbu Știrbei, n'a fost. donatorul „celor 1000 pogne, în care cas ar fi urmat de a. se respecta cu sfințenie voința sa, dar ca un în- „ ţelept conducător al naţiunei,. vădend- „că în urma declarărei Calafa- 

„tului ca, oraş liber s'ar putea “vinde acest pământ, sar „putea” pre- 
face. în: arături și sădiri de vii, a stipulat prohibiţiunea în Hrisov, conform, cu legile din acel timpl.* ) Astă-di întrebuințarea islaqului serve 
în tote: comunele nu numai la pasciunarea vitelor ci și la altele. "Apoi “pulea-va 'să interdică lucru numai. Calafaenilor? sub-cuvânt. că Hri- sovul conține acestă prohibiţiune ? S'ar putea 6re obliga și orășenii din Calafat, care n'aiă vite, a lăsa porţiunea cuvenită lor din islaz să serve pentru îndestularea vitelor comunei, Și fără riici o plată?—Cum Sar „ putea dar. respinge și n6ă cererea de. a ne separa islazul cuvenit, când nic) nu locuim în acel oiaș, ca să putem îndestula vite în islaz, și cu „ deosebire, când posedăm chiar un act format pentru separarea- lui? „ Numai vederi strâmte pot ajunge de a privi la conţinutul acelui "Hrisov c ca. la nişce „moșce sfinte pe care mână de om să nu le a- *) Îstazulia comnn, se putea imipune uumal clăcașilor i iar nu e umpărătorilor adecă Gmenilor liberi,
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_tingă. Dar o rațiune sănătâsă nu pote” refusa prefacerea acel islaz 
“ într'o' fabrică, sau în alt ceva, de la care se asceptă fol6se mult 
mal |. mari, nu pote relus; sa prefacerea lui, pentru că se vede strecu- 

rată prohibiţiune dintr un Hrisov Domnesc din 1855.— 
Nu condaranăm măsura de a se menţine terenurile de pasciune | 

"dar nu! înțelegem cum se impune . numai uni comnne și pentru | 
“tot-tV'auna, acâstă “prohibiţiune chiar și atunci când a) ar jeni alle 

| interese mult mal mari? | 
D) Ară dis că un şet al partidului naţional” liberal + să ocupă. mal 

“mult de principii, 'credând: că. numai. prin propagarea. lor va înlătu- 
ra tote rciele. ecsistinte, și va efectua fericirea Românilor. Așa vedem 

că de și atinge în trecă! și alte cestiunt de mare însămnătate, dar , 
“le tratedă numai ca să evite, monotoniă, şi. reîncepe cu recomanda- - 
Tea. respectări principiilor: dătitâre de viața: omeniri întregi. Așa 
vedem că condamnă cu asprime pe cei ce le viol6dă, cum bunioră 
a condamnat pe cel ce voesc a restrânge libertatea presei, pe. cel. 
ce rissocotesc” libertatea întrunirilor publice, și ingeredă asupra alege- 

„rilor: comunale, judeţene și a vepesentajiunei naţionale; dicând' că 
el violdi constituţiunea, falșifică i6te, și că tot de o dată turbură 
liniscea Și ordinea, publică. Așa vedem că sprijină clasa: „munctiori- 
lor de pământ în t6te ocasiunile, condus fiind de principi ultra ra- 

“dicali și forte umanitari.. Dar de și aprobăm conbaterea. violărei prin-! 
cipiilor înscriși în legea n6siră fondameetală, precum Și Sprijinul 
“dat sătenilor pănă. la un loc, dar nu: aprobăm - modul “întrebuințat: 
adică modul contrâriu regulilor stabilite de: naţiuni * civilisate, „care 

„interdie puterei' csecutive și "chiar celei leguitsre, de a se amesteca 
și de a aplana neânţelegen. ivite între . propielari și "cultivatori - de 
pământ după împroprietărirea lor; pe care le a lăsat nuimal asupra 
justiţii de “a: le regula; de 6re ce asigurată flind esistența săleniloi 
prin împropietărire dispare trebunța de a ţine sub tutela guvernu- 
lui și a leguitorului, „Gmeni declarați de libeni în acţiunile . lor, și pen- 
tru lcă. eesperiența a adovedit cu prisos, că amestecul în acâstă afa- 
cere a puteri -esecntive și acelei leguitâre după împropietărire, a 
causat' numa! sguduini sociale, fără de a'se efectua. uşurarea urmărită 
Probă “despre acestă justă. -și corectă apreciere, ne oferă chiar ȘI - 
modifiicarea legi tocmelilor agricole din âni trecuţi, care nu “conţine



— 24, _— 

- nICI.0 uşurare pentru săteni. Să ni se .arăte. ușurarea. urmărită de 
„cameră prin. ficsarea termenului învoelilor de, un an, sau. chiar și 
trei ani.. pentru .că noi am demostrat în. mat multe rânduri încove- 
nitele și desvanlagele ce: resultă . din „termine scurte de învoială. Să 
ni să arăte. ușurarea celor. ce 'și vindea braţele pe. tot -anul din 

causa nevoi în care se aflau, prin interdicerea legii de ai putea în- 
datora la lucru mal mult de cât patru dile pe s&ptămâna? Să ni să 
arăte profitul cultivatorilor de. vii, care ar fi resultat din circularea, 
Ministerială prin impuuerea dărel de otaștină; pentru că nor: “pe lân- 
să dovedirea incompentințel puterei esecutive de a regula asemenea con- 
conilicte; am mal arătat, că incovenientele ce cercau. cultivatori de 
vii cu plaiuri mari, „care „perdând săptămâni întregi, pentru cotirea și 
predarea de otaștină, au dat nascere la .plata de .bant. dupe stă- 
ruința lor, cea ce. să dovedește din plata lor în. bani şi dupe | 

” apariţiunea acestei. circulări „ministeriale. Am arătat că: cel abusivi, 
care au urcat plata. în bani peste. măsură să puteau înfrâna în - lă- 
comia lor de. justiţie; iar nu de: administraţiune, prin înpunerea o- 

„ taștinel la „tote viile, Am arătat dar. că numai nedreptate și sgudu- 
irea socială s'a efectuat pe urma acestel arbitare măsuri, de dre ce 
a causat păgubi, însemnate . propietarilor cu plaiuri mal mid, unde 
cultivatori lor . nesimnţind înconvenientele pe urma. dărei de otaștină, 
voiau a să conforma „acestul ordin, iar proprietari. insistau - asupra 
plăţi de. bani, „Şi în present. se află lipsiţi și de bani şi. de otaș- 

“tină, ba chiar. se afla. descuragiaţi de -a recurge .la justiţie, sciind că 
verdictul. ei după acesta arbitrară măsură nu va satisface câtuși: de 
puţin interesul lor. De ce nu se vede apărând în Românul combaterea 
acestor apricieri, „de ce. nu să răspunde punct cu punct, la observaţiu- 
nile nâstre,. și în locul uriei asemenea înpliniri de datorie a unul organ 
„de publicitate, care are. misiunea de a lumina pe.public, vedem că re- 
vine din când. în când asupra punere! în uitare acelei circulări mi- 
nisteriale Și. asupra imaginatel greşeli comise de Senat. prin prelun- 
girea termenului de învoială din unu la trei ani. De ce îngăduesce 
un conducător al partidului național-liberal de a trece ca ast-fel, când 
se scie diferinţa și chiar lupta ce esista. într'acesta și între - partidul 

socialiștilor? De ce nu este franc şi în privința acestul sistem. ca în 
tote cele Valte cestiuni ? De ce nu să + esplică lucru, ca pătrundându- 
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ne de folosul ce ar resulta din aplicarea lui, să ne scăpăm “pede 
o parie de gr6da ce: ne:aii inspirat pănă acum, iar pe de. altă parte 

să ne vedem îndemnați de'-a'l întroduce:cu o:oră'mal înainte. pen- 
tru scoterea sărăcimei din-' mideria „el. — Pănă ce nu să vor-da 

„ asemerniea lămuriri, nu vom înceta de a combate 'visuri “efemere, și 

vom condamna măsuri: de asemenea natură, aplicate pe ascuns; vom . 

“desaproba. continua propegare da libertate, -egalitate- Și, dreptăte, 

E degenerată în- sguduiri sociale: vom - desaproba araintirea. de: pu- 

nerea în - aplicare: a. principiului “înscris în : constituţiune :' că. tote 

puterile Statului emană 'de la naţiune, și: prin ărmare că: urmedă | 

a. se întroduce electivitatea magistnaturei, care nu se' vede întro-. 

dusă. în alte state “constituţionale mai luminate de 'cât''noi, cu tâtă 
recunoașcerea, și respectarea. acestui principiu din partele. Asemenca 
nu-ne.va inspira admiraţiune nică  persistenţă în propagarea sa „de 

principil. pentru că: ne “este cunoscută. acâstă a sa manie. Cum tran- 

spiră ea și din continua combatere a opiniunet - comise, "că ne ar. 

trebui om de fier, pentru vindecarea ranelor n6stre sociale, din ca- . 
re voiesce '-cu tot. nadinsul să 'stârcă -ideea de un stăpân | ab- 
solut. Noi credem,. că - Romania liberă, - a "voit să: dică, “ca: ne 

„trebue om cu inima “de fier, nemlădios, om hotărât “de a “isbi în 
vițiul, unde 7] întâlnesce și de a resplăti virtutea cu bine; : cecă ce | 

transpira: din silința. ce-și” o dai: tote: socictăţile- de a pune la. cârma 
țării bărbaţi :oneșt, inimici -neîmpăcaţi ar viţiulul şi “drepți, spre 
nu se pune continue pediel la desvoltarea societăţii. Ce  incorectitu- 
dine găsesce dar Românul .în dorinţa de a, se nemeri un om de: fier 
hotărit 'a vindeca ranele societății și de -a face bine țării lui ?—Ore 
nimicesce acestă dorinţă legitiniă, - principiul, că naţiunile “Și creadă 
Și binele și răul lor? Ar&tatu-sa vre-un dubiu despre acest adevăr. 
ca să, necesiteqe” o seri6să și continue “combatere? Nol nu-l 'am. VE 
dut! Așa nu ne împăcăm nici cu dreptul de salf guvernământ acor- 

dat: comunelor rurale, şi întemeiat“ tot pre principii 'moderni, pentru 
„că starea culturară. cu totul: înapoiată a sătenilor, nu' pote da de o 

cam dată resultate bune. Nu ne suride nici. recomandarea mâsurilor 
igiene de -prin sate, dupe: o neglijare - îndelungată a aceste! clase, 
de care, semănă redacțiunea a. se. preocupa în acest moment cu cet . 
mal mare -solicitueine, In resumat nu ne împăcăm cu (6tă propa-
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parea, de libertăţii și. de. principil: nu pentru că nu.ne: plac ȘI -sim- 
: țim desgust - de ele, ci pentru că avem convincțiunea, ca într'o- so- 
cictate coruptă care cunâsce cuvântul “de respectul. legilor, de mora, 
litate” și de ordina publică numal. din audire, prea desele repetiri 'de 
libertate. egalitate şi. dreptate peniru toyi, însoţite de. desele repetiri 

„în Românul de hoți proprietari, hoţi arendași, însoţite încă de adu- . 
„nări populare ca cea din Târgovişte, “unde se repeta de colabora- 
„torii: lul aceleași: apostrofănă, ai contribuit forte mult la." crima: din 
Bordeni, precum și la: esaltarea. tinerimil din. present. Redacțiunea 

" Românulu! NU :voesce a se convinge că din asemenea seminţii,- nu 
„se pot. culege' de cât: regretabile și "funeste râde: Redacţiunea NU VO- 
-esce.a sci ca unui popnr: incult. puţin îl trebue ca să: deviede din 
calea bună. Nu .voesce să cunâscă. pe. deplin cât de întinsă este co- 

“rupţiunea. prin. „sate, cum nu încetedă chiotile: de veselie, 'și bătăile 
“între săteni, în timpii abondenți de vin pănă nu să: golesc. buţile cu 
desăvârșire chiar când din causa: relei recolte, n'ati ce mânca. Cum a- 
dunați fiind mai mulţi la o muncă, nu-și: lasă omul. sapa din mână 
de. frică ca să nu i se “fure de vre-unul din: consătenii lui, sai vre 
„o legătură. cu mâncare, care se: ascunde cu îngrijire spre a nu se 
“putea găsi de altul, sciind că va dispare fără nici o îndouială. Ase- 
menea. hoți! se întâmplă mai tot-d'auna. „Așa. curnpărăm nol saci în 

„ toă:.anil -pentru trebuinţa” căratului de grâu de la: arie, nu se împli- 
nesce. anul și sacii: dispar, dar apar” în serviciul sătenilor, - care vin 
cu el la mora nâstră, fără de a putea cere nici socoteala, de: unde: 
au. In vara acesta ne a ars' o.mare cantitate: de grâu aședat în : 

-şire. Tot satul venise și sta înfiorat în jurul focului, ţipaii şi plăn- 
g6i bărbaţi. şi femei, de te asurdai, și în momente atât “de triste 
pentru proprietar, nu. lăsară hoţii să le scape ocasiunea. de: a: dosi 
tot ce puteai apuca, mat cu. sâmă saci.— Dar derîndul acesta luând 
sac cu chirie, care erau și marcați n'ait-trecut:: mult Și să vedură 
„aduși -la moră: cu porumbl. de. locuitorii. “din comună; “neputându- -se 
justifica se înaintară la Primărie ca culpabil prinși cu sacil furaţi,. 

"care aveai. mârca,. comerciantului, să deă semă de fapta. lor și să 
fie înaintați”. la justiție. Nu scim ce resultat! va avea și'acesl înve- 
erat. fur, dar după vorbele Primarului care ne spunea că el. tăgă- 
duesc furtul, arătând. că sacii li s'a dat împrumut de cutare ȘI de
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cutare, ne asceptăm ca să-l „vedem mâine, poi-măine liberaţi și de- 
clarați ca, inocenţi.— Nu trecu apoi multe, „dile Și. prinseră. pândarii 
“pe doul tineri, care. scoțând. scânduri din. podăla unui pălul,: le du- 
ceu în spinare spre casa lor. Şi credem. că și aceștea vor fi:în cu- 

„rând liberați. lată “râdele dreptului “acordat comunelor rurale” de șef 
guvernament, să fi jefuit continuu la lumina „dili, fără nică o spe- 

„„ranţă. de precurmarea reului. lată corectitudinea dorinţey.. esprimate 
de România. liberă. de a nemeri un om: de fer, nu în sensul .Ro- 

- mânului ci în sensul nostru, care având. gr6qă. de asemenea ' fapte, 
să. slăruiască cu, energie de a. le. stârpi iar prin 6meni. prob! și nu 

- prin amploiați inculţi aleşi”din comuuă, care sciind că :asemenea ho- 
-ţiL nu sunt rare, ci praclicate și de. mulţi. alţii. nu.se prea. turbură 
„în faţa reclamăţiunii nâstre din present, maj. cu sâmă.. când scie. că: 
„nu; i se ia nici o socotelă de reua sa administraţie.: Nouă însă ni se 
ridică sângele la cap precum nu ni:s'a ridicat: în momentul.. arderii 

„unei mari cantităti de. grâii, când..vedem. neîncetat temerile: manifes- 
tate de muncitori chiemaţi la lucru, de a. nu fi obiectele furate. de. 
„congătenii. lor, şi.ne. aminteam de. speranţele n6stre de a ne: uni cu : 
“Transilvanie și Banat, care ne făceu „să predicem că. bucuria, Romă- 
nilor. de dincolo se va preface înh'o „ întristare mare, când ne .vor. 
cun6sce mai de aprâpe, când vor vedea.: 16cuinţele . sătenilor: noșirii 
asemănătore cocinilor de porci; când. vor vedea traiul semi: “barbar, 

„viaţa. destramata..fără nici o, cunoștință de ordine publică, și fără le- 
mere de a fi pilduiţi în _casuri de abatere. Ajunși. aci cu descrierea 
destrămărel n6stre, vom susţine că acesta provine .din aprecieri gre- 

„șite și din măsuri şi mal greșite. îutrebuințate de puternicii. dilei pen- | 
„lru- înlăturarea răului. că de esemplu în-loc dea se încredința prin 
“proprii lor ochi de. starea, materiala și morală a, sătenilor. cara for- 

megă marea majoritate a naţiunii, “spre a putea găsi mijlâce de a: 
“le preface cocinile in locninţe salubre spre a le insufla trimiterea-de. 
bună voe a copiilor la scâlă, spre a le insuila moralitatea. și: pără- 
sirea . beţiei, spre. a le insufla economia, „respectarea legii șia averel - 
omului, precum. şi - pada ordinei publice,: stau retrași în - cabinetele 
lor, de unde în necunoștinţa. absolută de aceste lipsuri, de. unde inferma | 
lor credinţă, că tâte acestea isvorăsc numai. din asupririle : :proprie-. 
tarilor. şi a arendașilor de moșiI-s'aii pornit infariați. contra acestora,
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tacsându-l continuu cu „epitetul de hoţi, ațițând. pe săteni! contra lor, 
făcând circulări, ministeriale pentru prefacerea . dărei de bani în dare 
de otaștină, modificând legea rurală” Și Sai silit a crede” că iai m&- 
suri pentru ușurarea clasel muncitâre prin care 'Ş împlinesc cu stric- 
teţă şi datoria de buni conducătoil a naţiunel. "Acestă credinţă îl în- 
demnă de a propune din când în când pre formă. și alte măsuri pen- 
tru îmbunătățirea el matetială, precum se vEdu apărând în Româ- 
nul tragerea atenţiuni guvernului și a obștei asupra. lipsel de „măsuri 
igiene și cu deoşebire din comunele rurale. 

In modul acesta să perd din vedere principalele lipsuri ce con- 
tribue la actuala deplorabilă stare a clasei „muncitâre, și nu 'se re- 
cunâsce că în&surile întrebuințete pănă în present, întomeiate flind 

-pe aprecieri socialiste; nu numai că n'a: corespuns. scopului urmărit de 
a le ușura 's6rta, dar caudând. numai daune ambelor clasă contrac- 
tante precum! Și Statului întreg au perturbat într un mod forte. în-. 
grijitor. ordinea publică, care se menţionqă de Românul numai când 
este: vorba de sdruncinarea. ei prin călcarea principiilor - și. disposiţi- 
unei constituțiunei. nâstre; Nu se as6mănă 6re asemenea procedare: 
cu proverbul! cunoscut : vedi “gunoiul din ochiul altuia, Și bârna de 
asupra ochilor tă nu O dărescl. “Condamni sguduiri sociale ce se i- 
vesc. maj rar, adică cele întemplate: cu ocasiunea întrunirilor publice, 

“şi: nu: (i trece prin minte că! sunt may condamnabile acelea - care ÎS- 
“besc interesele sociale fără întrerupere. Nu-ţi trece prin minte. că a- 
semenea procedare face a dispare posibilitatea consolidărer Statului 
nostru? Nu- = trece prin minte că libertatea „propagată. în trecut, a 
degenerat într un sistem fârte: îngrijitor . în deobşte, şi cu. atât mal | 
condamnabil 'la' noi, unde esistența tutulor este “asigurată ? Nu-ţi. 
trece prin minte că acestă _procedare a dat "naștere. la descompu-. 
nerea'- parlitului liberal, și la „condamnarea lui? Nu-ţi “trece prin. 
minte că acâstă procedare a turburat minţile tinerimii, de la care 
ascepta lumea. formarea binelul în viitor? Nu voesci 'a recunoa- 
sce: că această procedare a dat naștere și la amorțirea generală, 
manifestată în alegerile actuale, de Gre ce “omul nu scie pe să mal. 
facă, după învingerea atâtor obstacole ce au întimpinat până în pre- 
sent, sa vede amenințat de a se încea la mal: — Nu voescr a re- 
cun6sc6 că “chiar sătenilor nu "le ai făcut bine, nici prin „circularea 

4  
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ministerială în privinţa dărei de otaştină; nic prin modificarea „legi 
tocmelilor agricole, nică prin dreptul ce. le. „ai creat de. self gnverna- 
ment nici prin defăimările proprietarilor şi ale „arendașilor de. moșil . 
ci că le ai turburat craeri în modul socialiștilor, Și. în daunaproteja- 
ţilor ter, — Nu voescl a recunâsce, „că aceste! procedări „Vor. spul- 
bera t6tă munca și stăruința de fier al trecutulut: tău? Nu ţi trece 
prin minte că în loc de recunoscință vei culege cu totul alt ceva, 
pe urma semințe de desordine ce ai. aruncat'o pe 'solul Romaniel! | 
lată cum înțelegem noi că la întinderea corophanl diu present. ai 
contribuit ca șef de partit fOrte mult. 

[:3) Am dis în fine că:corupțiunea a luat și mal man proporţiuni, N 
din cauşa unul “alt sef de. „partid, care din contra. nesocotesce lăte 
principiile, îngăduind și împlinind tote, câte *i promit mijl6ce de a 
să menţine la ' putere; în Qâmbesce, în strânge mâna numar” pe „cât 

- timp. are trebuință de tine. — Nu se ocupă de cestiuni ca să, „dea 
profite reale, ci le lasă adese ori să treca încomplecte Și neindreptate 
chiar după ce i să atrage atenţiuriea. asupra erorilor comise, „destul 
să Scdtă “legi multe, spre: a se putea recomanda. riațiunei,. că. o sc6- 
tă din nămol. Nol. simțem de mult aceste apucături. împedicătâre u- 

“* nek desvoltări seri6să: dar vedând, că tot se face câte ceva înăbu-. 
șam. aceste nemulțumiri, Și ] sprijineam în tâte. ocasiunile ? ce ni . 
se” “presintau ca de esemplu “une-ori ne luam. mișiunea - de al 
împăca și al. apropia de bărbaţi cu greutate, cu. care nu..se putea. | 
înțelege, fără de-al încunoscința mal din: nainte despre. misiunea, ce  . 

„ne “am luat cu bună iutențiune.—Pănă ce „ne pătrunserăm. cu desă- 
vârșire: “despre răul ce. ne așteptă, dacă vom continua a ne pune spe- 
ranța în d-sa, și ne am retras din parlament atunci, când dederăm 

r. peste uă n6uă ușurință Și în diferinţa, cu care sa tratat legea - 
tocmelilor agricole care încă pune piedacă. la desvoltarea. agriculturer, 
pune piedeci la sâlinţa ce trebue să ne dăm pentru: învingerea greu- 
tăților. isvorâte din lipsa. mare. de .bani. Acestă retragere ne a făcut 
apol a ne pune inainte și alte apricieri Și _procedări nepotrivite pe- 
trecute - în îndelunga nostră „cunoscință, cum bnnidră : aceia ce Sa, 
menţionat: mal sus că să lăsăm asupra posterităţi pe sarcina de a 
pune piedeci pentru instreinarea micilor proprietăți pentru că DOI. | 

“destule am făcut, ceia ce- nu conţine” absolut * nimica, căci un. lucru 
încureat! și neglijat. de no), nu se pote îndrepta de posteritate, ci numai
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de aceia. care au comis erdrea.. Tot: așa nu pulen să ne  esplicăm 
aversiunea sa: de .a se întinde la : discutiuni amănunte asupra cesti- 
unilor de! mare - însămnătate, aversiune ce -se 'da pe față din ges- : 

„turile corpului, din aruncarea ochilor „asupra ușel, ca doră să între. 
cineva în camera nostră ca. să potă „precurma. acestă ponibilă con- 
versațiune.. Aceste nemulțumiri și ne domeriri pentru noj, nea mânat! 
de a face comparaţiune între conducătorul "destinelor ţărei din pre- 
sent şi între 'conducătorul ei din trecut. Ne amintâin că de şine 
aflam pe timpul domniei lui. Barbu Știrbei cu trel- deci an mal, tâ- 

„măr, eram consultat adese oră asupra niultor cestiuni 'ce se trataă 
pe acel timpi, eram ascultat cu multă atenţiune ȘI chiar aprobat, când 
vedea. că: opinirnea n6stră eva corectă, ” 

Și acestă. amitire- lumina, pe deplin « diferinţa între inu ȘI “altul 
când ne vedâm' ascultat: dupe” esperiența de alți 30 ani cu: desgust, NE 

“cu. indiferință și împacienţa. - Aceste amenunte: observaţiuni ne au... 
“facut 'apol. din ce în ce mai mult de a rari și chiar de a. întrerupe 
'relaţiunile n6stre din twecut, holarându-ne de a laca se mârga lucru- 
„rile eum se. croiesc de sus, -și de a ne ocupa de interesele n6sțre 

- personale. “Dar: pe: negândite se ivira alte Și mai mari incorectitu- Ş 
“dini în. conducerea afacerilor publice: “batai la. întruniri publice pro- - 

» iejate de puterep ecsecutive, calcarea Constite iune! prin. ordine date 
de a se alege Consilii Comunale dupe vechile liste. electorale, opi: 
niunea. ministerului aparuta în: mesajul Regesc. cu ocasiunea .deșchi- 
derei ultimei „sesiuny, ca. actualele camere ar. fi putut lucra : pâna la 
împlinirea de. patru ani, și dupe modificarea legii electorale, declara- 

- țiunea - manifestari partitului guvernamentale, ca circomstanțele aclu- 
ale” ne sâlesc a. ne asemâna sistemului dominant. în statele cele pu- 
ternice'ale Europei ceea ce ne.va mâna direct: ȘI a recomandarea enutu- -- 
luy, când. omnipolenţa actuala, se va stramuta de la Berlin la Petersburg. 

Tote aceștea aii produs în noi îngrijiri forte: “seri6se, Și -sciind 
ca. chear aleși fiind. ca. representant al națiunet,. nu putem: suporta 
viața din hoteluri din causa sanataţii. nstre 'sdruncinate, şciind dar 
ca nu putem îndeplini acâsta, sarcina, ne: am: simţit stimulaţi de a ne 
da opiniunea asupra situațiunei critice a ţărei. din present. Așa - di- 
cem, că calea apucata de. puternicii diley: dă: materie de. multe îngri- i jire și: "motive de a nu: privi cu. indiferința, ci cu mulla seri iositale, PI at 
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pentru ca la .din contra urmând, urmașii . hoșirii vor plali fârte scump. îngaduirea. continuarel! r&ulu simţit. de. toţi. - 
ȘI cum Sar putea. îndoi cineva despre răul ce-ne- așteptă, pe : urma unor legi făcute nu în scop de a produce un: bine pentru pu- 

blic, ci- numai casă tiâcă ca un merit, spre a putea prelungi posi- ! - țiunea unul prim - Ministru, fapt -ce. să dovedește din puneree legilor în desbatere la sfârşitul sesiunilor” și din “votarea: lor cu iuțâla abu- rului fără nici o discuţiune, ast-fel în cât nu pot produce binele: așteptat. 
ȘI ce se ascâptă re cineva și de la cele din noi proectate și promisă, care tot: în modul: din trecut. ai a se înflința. Şi cum sar. 

putea împăca iar cine-va cu proiectata fortificare a capitalei, și cu 
nesilința de a forma din pepturile Românilor o stăncă de -apărare 
prin încorajarea virtuţii, prin moralisarea poporului, care : calităţi “1 
vor. face apt de a se putea lupta chiar și după o eventuală. cădeie sub jugul streinilor. - Ce estra-ordinar merit :va fi dre și ecuilibra= 
rea bugetelor . statului, cu costul urcării impositelor și a celor:Valte 
dări la îndouit. de cum ati fost în trecut, și cu pornirea din apro- a piatul trecut de a le mat urca. Dări de tot felul. care împedică mal - 
cu semă pe sărac de a-si dobândi chiar - dreptatea când o are. Ce: ș 

împresiune să-ți mal facă la audirea titlurilor ce se-dăt primului Mi- 
Hă 

” . - . nistru. de bun patriot şi de un diplomat abil, când să: scie că diplo-.. - 
maţia- abilă fără tunuri a contribuit la pierderea Basarabiei. când ne 
temem că tot pe calea acesta vom perde Dunărea, vom încheea cu 
Austro-Ungaria o altă convenţiune comercială ruinăt6re. pentru - noi. : Ce scuse vor fi și cele noi inventate subt numire de raţinne de stat, : 
dupe despoeri ale averei publice prin ' surpindeni ?— . Qare:tot rațiune 
de slat a. dat naștere bandelor de bătăiuș! protejate de poliţie. și a- 
probale de guvern prin 'nepilbnirea 'r&ulul -ca, Și sub-guvernul dir lre- - ; 
cut? Tot rațiune. de stat a dat naștere la apariţiuoea. ordinilor - date,: - 
ca. alegerile municipale să se facă “dupe listele electorale :din. trecut, - 
ceea ce.putea mijloci numai ătunci când legea. electorală. ar fi : sti- . 
pulat acâsta. Precum și la opiniunea înserată în mesagiul domnesc 
că camerile. ar fi putut crea la legi pănă la împlinirea de 4 ani, ceea 
ce numai o'.lege ad-hoc ar fi pututo indica. fără drept de interpretare. 

T6le “aceste. abateri care au mărit corupţiunea existintă şi a con-.; * 
tribuit la, marea conlusiune în spirite'e tuturora, ai. desceptat în no! -me-... 
moria. mult regretaţilor fraţii Golescl,. pe care providența "1.a: scutit 
de a suporta: chinurile iadului la care ne vedem. not expuși în pre-. 
sent. Și apor:din' reflecţiune în reflecțiune ajunserăm la silința ce ne 
dăm .de a putea pătrunde impresiunea ce af. putut face ţâte cele 
ce astă-di se petrec în inima: lui Crist ce purța și numele de Albu. 
Lam fi întrebat în partea culas'ar fi aruncat, în-partea âceluia: care
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respectă cu atâta iigurositate - principi!  propagaţi de dânsul, în cât 
stârce din ei o esență fârte oner6să pentru societate, sau în partea 
celui l'alt care nu mal respectă nici un principiu, luând apărinţă că 
combate numa! pe cei vătâmători societăţii n6stre. L'am fi întrebat 
dacă | ar fi trecut vre-o dată prin minte, că dupe recunâscerea va- 
lidităţii şi după. aplicarea îudelungată 'a “acestor principii, vor putea 
a se ivi din noi ișlicuţele scuturate de praful ruginit pe ele, sprea 
se pune iar pe capetele celor. ce le purtau și vor putca figura ală- 
luni cu I. Brătianu ca conducători al afacerilor țări? L'am fi întrebat 
dacă și junil din drepta și a perdut t6tă stima către dînsul, când susţin 
că Brătianu a venit la dânșii iar nu dânșii la Brălianu, ceea ce lasă 

„a se înțelege, că acest din urmă, a cedat aprecierilor celor dintâi. 
L'am îi întrebat în fine, ca ce deduce dânsul. din declârațiunea recentă 
a Ministrului Calnochy: că.relaţiunile cu Romania ar fi forte satis- 
icătore în: present? Ore nu seamănă a fi combinată expre înterpe- 

„area, din camera ungară în acestă privință, spre a putea veni în a- 
„jutorul primului nostru'Ministru la alegerile actuale din țară ? Nu seamănă 

„îlauda acestuia din partei, ca un. resultat al promisiunel de -a se satisface 
-atât pretenţiunile Austro-Ungarier asupra Dunăre, cât cele relative la con- 
:venţiunea comercială? Şi pote-se tăgădui că asemenea consimțimânt în 
dauna ţări, nu urmărește singurul scop de a se menţine la putere, scop ce - 
a dat nascere și la apropierea de junii conservatori din present? *) 
Și fiind-că nu suntem în stare de a ne imagina respunsul ce ni Say putea 
da, precum-nu suritem în stare de a predice unde avem să ajungem pă- 

:Șind pe calea ce am apucat, în urma-utopiilor însuflate pe ascuns de unul 
Și în urma nerespectării principiilor de cel-Valt care a sciut să-i propage şi 

„să-l recomande numalpănă ce s'a vădut ridicat la înalta sa demnitate din 
“present, he vedem Stimulaţi de a trage atenţiunea bunilor Români! asupra 
splendrei străbunilor noștril din timp! acea, pe când erau, ei -mator 

„ cugetători,.. virtuoși, severă cu cel abătuţi din legi, și resplătitori că- 
tre cei buni, precum și asupra decadenţei acelora, care ai sciut să 

„formede un imperiu mare prin calităţile civice căștigate de romani 
din îndelunga esercitare a tutor: libertăţilor, dar. care prin întroduce- 
rea absolutismului, piin formarea unei clase privilegiate botedată ac- 
tualmente cu  nurăele de conservatâre, vițiul, care a contribuit nu 

„numai la nimicirea -acelui imperiu, dar chiar și la disparițiunea lim- 
„bei romane, lăsând în urmă-l numa! nisce trunchiuri mici, care abia 

se cunosc că făceaii parte din acel colos-respectabil. Ne vedem sti- * 
mulați de a recomanda sistemul străbunilor noştrii şi aplicarea mo- 
dului lor, priu pilduirea viţiului, și prin resplătirea cu bine a, virtuțel. 

- Işalniţa. 1884 Noembrie'1. - PETRU OPRAN. 
*, Aceste critici "șI le impută chiar unul altuia din cer criticaţi. 
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