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Violarea, Constituţiunei 

Caălearea legci nostre fundamentale la tot pasul fă- 

cut dela promulgarea ci până în present, dând nas- 

cere la confusiuni în spiritele menilor  nepătrunsi 

încă bine despre superioritatea acestui regim, urmeză 

a înceta, Acea nuthim dorința și speranța de a înlii- 

ura relele existinte, spre a putea progresa națiunea 
română în tote priviaţele. 

Desvoltarea acestei cestiuni, impunând omului uă. 
„deplină nepărtinite la indicarea tutor abaterilor de 
acesti categorie, nva făcut a pătrunde neplăcuta po- 
sițiune. în care ași cădea, - prin publicarea: unci ast-. 

„menea critică. 

Cu tite acestea nr am decis a o ) face, după ee "mui- 

ani amintit xeri-uă câteva împrejurări din trecutul 

mei, care uşureziă în mare parte uă asemenea false 

posiţiune. Cum bune ră: 

Fiind născut la Orşova în Banat, din părinți 1 Me- 

hedinţeni expatriați pentru cause. politice, am făcut 

Și studiile mele la Pesta în capitala Ungariei, unde 
pe lângă altele am devenit român, iu nu român cu 

sentimente provineiale, Românii din Ungaria perse:
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cutaţi fiind în acea "epocă de tâte cele- alte maţiuna, 

de: Germani, de Unguri, de Sârbi cari copfestăii” oii 

„gina naționalități române; chiar și de Grecii cu cari 

se aflaii în proces pentru dreptul serviciului divin pe: 

„rind. în aceiașă Biserică, erati constrinşă a trăi isolaţi 

"și ase apăra cu sentimentul înfocat de naţionalitâte 

contra tutulor pericolelor: ce'i amenințaii. Cu aseme- | 

nea sentimente naţionale, nutrife și înrădăcinate: prin | 

„continue. lupte într'o inimă, fagetă, de juneţe am in- 

trat pentru prima oră în țeră la. 1833. Bucuria ce 

mi-a simţit inima: în momentul: când am. călcat pă 

“mentul” românesc la punctul Predeal nu o pot împăn- 

tăși altuia,. când am vădut romiinticile localităţi dea- 

“ungul Prahovei ȘI când. am. intrat în capitala Bucu- i 

_resci, unde iar nu pot descrie întristarea ce am simţit, 

când 'audeam tinerimea, de.aci lepădându- se de: nume, 

român, dicend că români sunt cei de la ţeră, iar “i 

= dânșii sunt fii de. boeri ; și când mar aflam că tot... 

| “acestă procedare se, urma din parte-le “și în streină- | 

tate; precum nu pot descrie și altă întristare” ce: am i 

„simțit după doui ani peste Milcov, unde mic și maro i 

“se sopuneaii numirei de Român, dicend că-sunt Mol-] 

- doveni. Așa am fost eii torturat neînţelegenduimă cu 

acea tinerime din două țări surori de origine română, i 

până la 1836 epoca, plecă vei în. Italia pentyoritermi- : 

| - narea studiilor mele. 'Aci nepetrecend fait timp, dir 

causa unor nenorociri ntomplate i in fămilie, n am în- 

tors la Bucuresci. Şi am tăsătorit în. anul 1839, 

stabilindu-mă în Craiova, unde an început cu: încetul 

a mă deprinde eu sunetele diseordante als. societăţei ! 

-mâstre L atunci, Lu 1848 sosind nuvela despre înbuie- 
- | 
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nirea rev oluţiunilor î în mai multe: State Europene, am 

manifestat dorința de.a “se încerca și la noi ui, ase- 

menea mișcare, spre a putea, eși din ruginele .trecu- 

tului. Rev oluțiunea dorită isbuoni la Islaz, după aceia 

la Bucuresci; apăru și. programa guvernului“ provi- 

soriii, care întrâltele indica improprietărirea, ș sătenilor 

ȘI desfiinţarea clăcei „prin „consultarea și aprobarea 

unei Adunări gener ale co se va convoca pentr u-acest . 

scop. La tâte aceste măsuri am aderat și eii din totă 

-ânimă. Der satisfacţiunea și consimţimântul meii la 

tâte nu dură mult timp, de re-ce, ne pomenirăm-cu 

un decret, care desfiinţi claca în ajunul pregătirilor 

pentru secerișul grâului și care prin urmare ne expunea 

la mari daune. * Aceste «confusiuni causate prin. aba- 
terea, de sus menţionata programă u provocat în mine 

bănueli, ca nu cum=va veri-un strein- inamic st. ne fi 

împins la disordine, spre a putea trage veri un profit: 

pentru dânsul, și cu un naturel care înclină la respec- 

„area legalităței, precum şi cu ncexperiența mea de 
atuncă, am ajuns -ă perde  cumpătul, așa în cât am: 
abandonat stindarul românesc la care înclinam și am. 

- trecut la cel bocresc: 

După restabilirea, Jiniștei ȘI după u uă may matură 
reflexiune, am vădut că nu m& potrivesc și nu mă 

pot înțelege întru - nimic cu clasa boerâscă și m'am 
reîntors la partida, liberală, căria "i-am dat sincerul' 
meii concurs, "pentru că simțeam :în :inimele acestor 

bărbaţi cugetări mai naţionale de cât la cex-alți cari 
nu se gândeaii de cât la interese personale fie indi- 

vidual, fie de clasă. Ea 
te aceste reaminti m'a ficut a înțelege că ne-
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find. cii nică oltean; nică muntean, nică. moldove cân, 
ci român, care, pentru nenorocire ca sa nare legături 
întime în Sveră-uă parte î țărei din juneţe sc simpatii 
născânde pe băncile scolistice, şi care tot-de:uă-dată 
liberal fiind, sc călifică une-ori ca “interesat în cex- 

| tiundă, proprietiiței de MOȘII ; posed. însă, avantagiul 
de a mă puitea rosti: niaă liber. şi mai independente 
atunci mal cu stemă, când este vorha de înlăturarea 
răului incontestabil, co resultă din neaprecierea șI 
herespeetarea legalităţei întrun Stat. | 

Intrând deră în materie, suntem. siliţi a , declara de 
a început că societatea nostri nu voesce ași da, stemă 
de tristele resulltate ce nise din nerespectarea, legali: 
tăței, când funcționarii, ci puține, escepțiuni, sunt 
conduși de. voințele lor peisonale,: de-cât de legile pe 
cari fit jurat de a.le păzi și când văd apăr ând ne- 
respeetitrea legalitiiţea chiar pe băncile Corpurilor |i- 
giuitore, unde ? Și-a permis un deputat mai dilele tre- . 
cute de a combate ȘI a cerea anulare ea unui act votat 
“dle ambele Corpuri legiuitâre e cari aseepta numai Sane- 
“ționztrea, sa. Continuarea unui asemenea. răi este cu 
atât mai îngrijitâre înt”un stat ce s6 bucură de. li- 
bertăți, unde. pressa fiind liberă ă,, divulgă și binele. și riul, ceia-ce încuragiază viciul mută repede, de cât 
întrun stat absolut, și ajunge la: culme, . e când legea legilor, când constituțiunea | se violdză, atribuindu- -se 
încă, la tot momentul violarea că din, partea putercă 
executive. 

Violările constituţiunei și abusurile de putere co- 
mise de, ciitre fostul Minister sub numire: de conser- 
vator, dov edite şi „cunoseute. fiind de 16 lumea, le
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„vom lăsa la ui parte ȘI ne vom ocupa aci numai de 
acusările, împutările și de violările constituțiunei adre- 
sate partidex liber ale și euvernului că din par tea, opo- 
sițiumeă de tste nuanțele. Intre aceste ncusări, figu 
reză mat * întâi cedare a Basarabiei către Rusia și 

“aceia a Dunărci de jos către Austria, sub numire de 
trădare naționali. La acestea vom răspunde ;- ;- că, 
Basarabia ne-a fost dati de -Furopa, care. a fost ne- 
voită în present a o ceda Rusiei. Glasul Românică | 
în accstă privință n'a putut fi. ascultat, pentru care 
motiv, sciind ea cii cedare ca i fost promisă Rusici 
de Europa, a încercat de a o: scăpa și a închei iat 

în acest sens uă convențiune cu Imperiul TUsese. 
Deca și acest mijloc, n'a isutit, în ce constă trăd- 

rea, și dâea a protestat contra 'anexărei Basarabici, 
Bazându-se „pe convenţiune, Wa dat ca dre pentru 

acest. fapt semne palpabile de vitalitate și de corec- 
titudine, care dupe: noi merită Inudă, iar nu acusări? 
Tot așu a. protestat ea și contra inte ențiunei Austrică 
de a 

„jos şi n efectuat amânarea soluțiunei.. Cu chipul 
cesta Europa pusă, fiind în cunoscință despre tote, 
prin. protestarea lomânici, chiar uă, soluțiune nofavo- 
abilă în privința Dunăre i nu se mai pote imputz 

ci, ci Europei întregi, care și ea se interestză de 

însuși «drepturi! escepţionale pe Dunărea de "ȘI 

și 

libera. navigaţiune pe Duniire, “Mai figureză, apoiii si 

imputarea de violarea Constituţiunei, în ceia ce pri- 

vesce libertatea -pressei. Acestă imputare s'a făcut, 
dilele trecute partidei și guvernului liberal cu ocasiu- 
nea, deshaterilor din Senat în privința penalităţii ne- 
prevădute în codicele. penal, pentru publicarea acte:



“lor politice de. către agenţii . noștri diplomatiei din 

străinătate. La audirea irgumentărilor oposiţiunei în 

: acestă privință "i-am amintit mai întâiti de uă altă 

 inconsecinţă. a, foștilor noștri notabilă, cum Tuaii dtn- 
„ŞI în TÂ3. expresiunile radicale: adoptate de puţini la, 

început, dicând că ce Dolborosese acești nebună; mi-am. 

amintit încă, cum un tânăr în “Timbagiuil săii radical 

întrebuințând cuvântul speranţa, în loc de nădejde, 

"a ajuns într'o familie de notabili de. atunci, a numai 

fi chemat pe numele stii, și cu nuiele de. Monsieur 

sper, și astă-di. se aude radicalismul cel mai 'estrem 
tocmai în gura, foştilor notabilă, foștilor bărbaţi cari. 
protestaii contra unui asemenea; Timbagiti. Mi-am mai 
amintit, că pe când se propunea; libertatea individu-. 

lui, libertatea pressei și libertatea, întrunirilor publice;. 
foşti notabili se cutremuraii. de, aceste libertăţi, Ai 
cond că prin introducerea acestui sistem societatea, 
nâstră, vă fi expusă la cele -maă mari neajunsuri, că... | 

„se va abusa; de libertatea pressei fără. limite, așa în 

cât chiar secretele familiilor. se. vor. da publicităţe, 
"și astii- cui când. descoperim î în realitate asemeneiă abuz . 

de pressă și. voim a o înfrâna, Gânid luiim măsuri de a 

pedepsi. publicare ea. secretelor în' dauna celei mari: fa. 
milii ce se 'numesee națiunea, se opun. tot D-lor.: la 
înfrânarea acestui . abus, și susțin libertatea pressei 
fără limite, dicând că, prin înfrânarea că nu'se pote - .. 

face pe deplin lumină, așa în cât chiar istoria: țări 
se va: întuneca, Acâstă argumentare este cu totul 

greșitii. dupe noi, de Gre-ce nimenca Va cugetat și. 

ma rostit un cuvânt cu acâstă ocasiune, ca asemenea 

note să se- dea afuind pentru tot-d”; a-una, ci s'a decis
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anu se permite publicarea. lor de cât atunci,: când 
guvernul va, erede că nu vor putea jigni interesele-. 
statului, ceia-ce se practică în tâte statele unde exista, 
libertatea de pressă.. Asemenea "mi-am mai amintit Și 
de. altă înconsecință,, i) dişilor conservatori, cum. stri- 
gaii pe: tâte tonurile că prin "votarea concesiuneă 
Strousherg Sai arincat: banii publică pe fertstră, ică 
270000. franci pe kilometru. este un. preciu neaudit, că, 
acestă, crimă s'a „urmat prin mituirea, + “unor deputaţi, 

despre: a cărora nume va apare” uă listă, care n'a 
„apărut nici până în diua de astă-di; și când ajunseră 
D-lor . de a - vota concesiunea. pentru - construirea 
calei ferate” Predeal, viduriim acordându-se un preciii. 
aprâpe îndoit, vădură ăm în rtalitate - -crima, de” mituire .. 

comisă, aflariim nu numai numele mituiților ci chiar : 
sumele ce: sait numărat fiă-căruia, dintr înșiă. Atunci 
se ridică în Senat vocea repausatuluă Gheorghe Gher- 
man, care'și exprimă mirarea sea, cum se pâte acorda, - 

“Un „preciti urcat. din partea, acelora, care. protestaii 
„contra preciului de 270000 franci în n acțiuni, a cărora 
schimb privea pe, Strousberg.. 
“"Tâte acestea dovedese . până la evidență, căi: foştii 

notabili intitulați astădi prin imitațiune din streinătate 
„cu pomposul! nume de conservatori, aii. nenorocita” 
inspirațiune, și. imelinare de. a argumenta și a. stâree 
continuti din argumențari și din - combatere ea adver- 

__sarilor lor, tot ce este văiiimiător. societățex nâstre și 
„ folositor. „pentru dânșii, șI maj: ati nenorocitul defect 

de a.nu putea, pătrunde ineonseciriţelor în care cad, 
ast:fel în cât--și eu ocasiunca, “sus aretatei. penalitiiți, 
cereati . încă și. continuare ca: discuţiunei,, care de sigur .
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era se pue Şi mai mult în” evidenți incorectitudinea 

procediirelor Domnică 'lor. Așa nu înţeleg d-lor că 

asemenea contra-diceri. îi conduc a nu mai presentu. 

în societate o posiţiune bună. definită, ceia ce. resulti, 

în present şi din adăogirea cuvîntului de liberal la 

denumirea. cuvîntului ' de. conservator. "lotă lumea 

înţelege. o partidă conservatăre pe. aceia care ţine la 

instituţiunile țăreă eu rigdre și nu inelină la mari și 

precipitate modificări, eari ar tinde chiar la progres, 

ȘI “liberali pe aceia cari înclină la, modificări spre a 

păși continuii la progres. Se pâte der admite şi 

are veri un sens denumirea actuală de conservatori: 

liberali ? Și este re exactă, chiar: numirea de conse- 

vatoni la accă. bărbați,” cari nu numai sa opus lu 

elaborarea și la votarea - constituțiunei, ci aii luat în 
vis tote. liberi ățile într însa, stipulate ? Lace pot tinde 
der tote aceste aglomer ări de pompose denumină, dacă 
mu la dorința de a pune iar mâna pe putere, pentru 

care sunt gata de a se întitula chiar cu denumirea 

de ultra democrați, când acesta le-ar promite veri un 

succes ? Este exactă denumirea de conservatori încă 
la acei bărbați, cari pe lângă alte desordină făcute - - 

în timpi guvernări lor, aii ruinat financele statului... 

amenințându-l cu baneruta ? Pususaii în uitare defi- 
citele anuale din budget, cari necesitaii continue îm- 
prumutără ? Pususaii în uitare cuvîntul de închiderea 
erei de împrumuturi, spre a putea, stârce 'de la repre- 
sentanții națiunei îm mare împrumut? Pususaii în 

uitare că cu tâte aceste promisiuni n'a trecut un an 
fără, deficit în budget și fără noii împrumut ? Pususaii 
în uitare că fumeţionarii nu "și primeaii lefurile după 

+
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inecere de multe luni și că cci cu mandate în n regulă 

nu seaquitaii și se tot amânaii prin felurite mano- 

pere ale casierilor generali, ceia ce silea pe. creditori 

statului a sconta mandatele la cămiătani cu mari daune * ? 

Pususaii în uitare că aceste împrumutună ai causat 

impositul asupra. viilor, adică un imposit îndoit, de 

gre-ce venitul lor figura între veniturile existente ale . 

proprie tăței 2 Pususaii în uitare că tot aceste împru- 

muturi aii- dat naseere la monopolul tutunului, “lu 

licenţa asupra “spirtâselor și la timbre? Nu șe vede 

dar imensa diferență între notabilii țărcă din secolii 

trecuți care. sc. filcati cu numele de: român, și între 

ecă din timpii mâl apropiați în mare parte streini 

boeriţi la noi, cari aii contribuit e deosebire la 

deprețierea și lepădareu de numele român până mai 

Ceunădi. De sigur că numai .ecă ce scamănă și înclină 

la asemenea: procedări, sait ecă ce nu "si-a dat.nici 

o osteneală de u- face diferința între unii și alții și 

apreciază lucrurile cu indiferență vor fi pus tâte în 

uitare. Numai asemenea meni n'aii voit șă scie măcar 

că dupii atâtea, risipe de bani a fostulny guvern nu 

s'a găsit trebuinciosul material: de vesbel care bâtea 

la UȘA casei. - Numai acestia Wat atat că cu tote 

imprumuturile făcute nu s'a cumpărat arme, afară 

„de veri o câte-va, tunuri, rămase și Mcestea ne Mon 
tate, și că chiar cartușe pentru. puseile oștirei de 
atunci nu Sa găsit mai multe de cât pentru o luptă 

de vre-o jumătate de: oră. Numai acestia mail avut 

ocasiune: până. acum de 4 aşi exprima indignarea lor 

cum sai putut, manifesta, din partea fostului guvern 

hotărivea. de u tace o demonstrațiune  hostilă contra 

!
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Turciei la Dunăre” în “timpul veshelulhii “Turco- Serb, 

fără a avea în magaziile sale nai multe gloriţe de . 

cât “pentru o luptă de o jumatate oră. Numai aceştia 

nu pătrundeaii răutatea, acelora, cari pe de o parte: 
stai. gata a face o demonstrațiune “ contra "Pureică, 

supuindu- -se. _ordinuluă Rusiei, pe de altă parte acuzati - 

şi acuză guvernul liberal de trădător al țărei și vîndut 

când Rusiei, când Austrică. Numai asemenea apreciatori 

ai faptelor, trec cu ușurință, peste meritele Brătia- 

_nului, care a sciut să procure. în scurt timp tot ne 

„cesarul pentru un resbel crâncen din Bulgaria. Nuinai 

“acestia nu văd. diferența întie unii și alții; că unii 

în timp de pace „ati disipit sute. de milione, fără 

"- Jăsa nimic în urmă- -le, și alții după un resbel costisitor ! 

nu aleargă la nici-un împrumut, îmmulţesee, oștirea, 

| equipând- o și îndestulând-o cu puşci și tiinuni noi și 

plătesce tot de uă dată: „exact tote datoriile dilniece, - 

tote mandatele ce se înfă ițișază la minister, fără nică 

"o întârdiere și rumai lasă, funcționarii - cu lefile ne 

răfuite la termen. Numai acestiu nu înţeleg în fine 

„că împrumuturile făcute de fostul guvern dis conser- 

vator. se resfrâng asupra nostră, asupra tutulor con- 

tribuabililor din present şi din viitor; de ore-ce ele 

ne consumă prin plăţi de anuități, ecimi de mili6ne 

din budget, cu care am. putea. să inec: alte: îmbună- 

tățiri ce se amână din causa lipsei de Dani, s saii care 

ne putându-se înlătura I6 vom re calisa prin alte: urcări 

„de împosite și prin urinare că numai nmiele de 

conservatori nu i se potrivesee risipitorilor de bani - 

publici, precum și acelora cari ati tost în stare de a 

declara constituțiunea călcată când se: luati măsuri
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„pentru înfrânarea abusurilor - de presă rătămătore 
unui” stat. 

"Lot acest sistem negii ŞI cu ocasiunea diseu-- o 
țiunei . asupra, văscumpărări . ferate ” Cernavoda- 
Constanţa. . D mu General Man anu i combate mai întâi 
argumentele - citate de alți: autori, susțiind necesitatea 

„răscumpărări pentru a. deveni. „noi. stăpâni pe căile 
„nostre ferate, şi: apoi. dăviadii „puind în vedere argu- 
- mente strategice, | declar aud: -se în conelusiune pen- 
tu respingerea rEscumperării, 

După. aceste desluşiri, vom trece: acum "la alta acu- 
s sare îndi zeptată din partea, oposiţiunei “guvernilui 
“actual pentru violare ea constituțiuncei în ccia ce” “privesce - 

„ „deptul proprictiăţex de MOȘIĂ. Acâstă | -acusare adresată. | 
“prin petițiuni .către șeful statului: “și către” “corpurile 
„legiuitâre, conchide: „că legea pentru învoicli agricole 
trebue! amănată; „ecia ce afirmă (isele nostre . de mai 
sus, că. foștii notabili, sunt, nenorociţi în conclvsiuni 
vecomandând' numai znăsură vătiimiătâre sogietiiței, de 

- Ge ce amănarea,, impiedică, indreptare ea unui răi exis- 
„tinte în present. Cu tâte „acestea, credend și noi că - 
“în casul de faţă dreptul proprietăţi ar fi jienit, prin. 
urmare -că, ȘI testul conștituțiunei ar fi violat, ne vom 

Ă ocupa aci a arăta în ce. consti, acâstă „abatere, 
„ Pentru înlesnirea desvoltirei acestei "temeri, avem 

“necesitate de-a " face mai ântâiii lumină acnpra ori- 
ginci proprietăţei de moșii. "Unii înclină a crede, că 

„+ proprietatea. de moşii rosultă din despoere ea: celui 
slab de: către “cel. tare, și alții dic, -că asupra faptelor. 
petrecute în timpi depărt ați nu se pot rosti; der din. 
„cele mai apropiate dovedese, că proprictatea de moșie 

Pr



ca și ori ec alti avere. este rodul muucei, al ceono- 

mici și al aptitudincă de conservare, Acesti din urmă 
mai : observă, că coloniile romane ocupând acesti 

țeră ati dat fie cărei familii. de care se compuncati, 
pământ în de -ajuns pentru hrana, lor ȘI a vitelor 

lor; der că din ele multe. aii putut înstreina piimân- 
turile lor și multe ati „putut să cumpere, e, precum s'a 

urmat la noi de ln 1864 de către. fostii clăcași; 

astfel în cât înstreinări: și aquistări din timpi depiăr- 
taţi, aii. dat naseere, pe de. uă piârte la formarea de 
proprietăți : mari, prin continue, cumpărători de miei 
proprietăți, E iar pe de altă parte Ja formarea de | pro- 
letariat, snii ln sute și mii, de familii, cari prin 
nesligența aii prin viţiul lor aii fost reduse la culmea 
miseii,. în. amerințarea de a peri de fe. Și conclud,: 

„ci acest mers al. lucrului. sta petrecut la noi și în 
ultimele secole, mii de familii aii remas fără posesiune 

de. pământ, . care expuse. fiind a peri de fâme, ati 

cădut sub robie prin munea. ee li se împunea din 
partea celor cu posesiuni întinse șI in urmă ai fost 

nevoite “a „trece peste Dunăre pentru usurarea: şi 

asigurarea existenţei lor, Acesta transpiră, din memoriul 
istorie. si weografie pentru valachi, dereris de gend- 
valul Baur, Tranctort 1778 în 80, pagina 211, precum 
urmeză : "Păranii se aflară apasaţi ca între două pietre 

de mâră,  boerii” esploataii, și despoiaii în numele 

proprietăței; fanarioții esploatati și despoiaii în numele 

statului ; acesta, era prea mult, răbdarea și pacienta 
de a mai suferi și părăsira, Un număr considerabil 

„de ţărani se vevoltară și eautară seiparea în tălhării 
cerând înapoi prin silă acea ce li sa fost răpit prin
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sili: alți păriisiră ţEra eu gramada, Valahia se dex 
populi torte repede, de la 1741 pâna la 1TI6 în 
cine ami Î-HT000 familii de dajnieri se vedusera a 
INUUV, Numai din districtul Dolju emizrară 15000 
de ui dati, 

Aceste observaţiuni ne nutovisti a declara ci acesti 
ciizraţi, îi perdut dreptul posesiunei lor de piment 
în (eră, de bre ce zi devenit proletari, parte din 
eulpiu striumozilor și piirinților lor, parte din propria 
lor culpa prin iustrcinari de piiment, preeumt acesta 
si vedut practicată de foștii elucașt împroprietirit 
ȘI se ua vede în tâte dilele practicat de MOȘNENI, 
Ne ma autorisi a declara ca drepturile sătenilor sti- 
pute în lesile ţerei au o alta sorginte, soreinta ra 
unei de stat, precum acesta se arati În urmate 
citațiune din actul diplomatie No. 11 din tomul LI 
al magazinul istorie de a “Pril, Laurian si Niv, 
Biulecsen:  Nearlat Ghica Voda, amerinţat fiind de Porta la 1765, pe când Valahia se ata az desarrta, isbuti în puterea Faeraelutelilor, sa faca a se Întăree inapiu conizrați, bata turadluclile proimulizate prin dee eretul de la 6 Februarie 1763. "Peranii întoreculuse 
ina pen se vor zuza dupe plicul lor pe Veriece vsie 
le va placea ln anul cel dintii Nor Tae trei dle 
«le cliea, iun we) ale al «ile sc: «le ş lar «e li al 
treilea ca înitute câte sote ile: pete stu ama 
imnul. 

Pot rapire cale Stat a ete e tite în 
ler lua Caragea slreptul dee amestec a, si ae 
caalinea satcanulata Da leceenelentit set si in uit 
natal dreptul sutana asi aaa tii tii bit cul.
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iivabile după moșie, la cas când. înmulţirea lor ar re- 

„elama-o. Drepturile” 'ce ai vesultat din raţiunea de 

stat, iar nu din dreptură "reale conservate. din. vechime 

de săteni asupra pămentului, aii servit ca bază. şi la. 

- împroprietărirea din: 1864, Aceste apreciert se des- 

coperă: și din regular ea. proprictăței de moșii în “alte 

- state Europene, In Austri ia de esemplu, prevădendu- a 

«se mai dinainte necesitatea “improprietăririi sătenilor . 

“saii separat prin ingineri pământurile lor de trupul . Si 

"proprietarului de moşie şi-la 1848 sa "decretat îm-. | 

proprietărire a lor pe. acest trup . de pământ prin. deş- 

păgubirea proprictarului” de moșie, stipulându-se tot 

de odată absoluta. stăpânire. a acestuia pe. tot: restul - . . 

„de proprietate ce %-a rămas poste locurile cedate să-. 

tenilor, cu desluşire ca. veri-ce neîânţeleg eie velativă 

la, posesiunea embaticurilor.. remase în “trăpul moșii 

proprietăireşti, remâne de. aci înainte. a se: “destega 

numai -de. justiție, iar nu de Corpurile leginitore, s6ii 

”. de puterea executiva, Măsura acesta iudică până la 

evidență, că legiuitorul din acest stat privind impro- 

priotărizea sătenilor ca o despoere :a a proprietarului 

"de averea să, a admis? o cu acestă ocasiune, pentru . 

singura dată, badându-se pe rațiune de stat, și. ca. 

să. liniștescă, pe. proprietarii de moşie, că  acâstă 

rațiune: de stat nu se va mai putea invoca, ă, declarat 

încompetința sa. pentru viitor, de a se amesteca scii . 

de a deslega veri-ce pretențiune, veri-ce neînțelegere . 

“intre proprietarii și. cultivătorii de "pământ. ivită, în 

trupul moșică. proprietăresci. ce s'a despărțit prin mă- 

surătâre înginerescăi de trupul moșiei cedate sătenilor. 

Paptele din urmă dovedesc exactitatea: „acestor deelu-
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rațiuni. In Banat, care până la un timp ficea parte. 

din Austria, iar nu din Ungaria, s'aii deslegat procese 

„ivite: intre cultivatori de vii și proprietari “de moșii 

prin justiţie, ș și în favorul propr ietarilor și în favorul culti- 

"vatorilor de vii, conform cu drepturile exersate de ambele 

părți, i pent la împroprietărirea sătenilor. din 1848. Iar în 
YUngaria propriii disă, știm că până mai de unădi aseme- 

nea neînțelegeri. să aflati nedeslegate; de 6re- ce cultivato- 

| pt de vii, ne supuindu- -se la nici un fel de dare pentru 

acestea, proprietarii de moșii, cu tâtă dauna, ce sufe- 
„ea nu se adresati la, justiţie, ce nu le promitea venă 

un favor şi legiuitorii precum . Și administraţiunea se 

| declarati încompetinte dea regula, acestă nesupunere 

„a exltivatonilor de vii. Asemenea apreciere despre 
“nimicirea, dreptului proprietăţei de moșii, resultată 

“prin împroprietarirea sătenilor. în trupul moșică lor. . 
pentru rațiune de stat, transpiră ȘI “din legea. nâstră 

fundamentală, tradusă în mare parte textual din alte 

'constituţiună streine, care. în Art. 19 dice: Proprie- 

tatea, de veri-ce natură. este sacră, Şi “înviolabilă; ni- 

“aurint nu se pote expropria,. de cât în “casuri prevădute 

si determinate! întrânsa. Aclsta - indică, limpede - și. 

|eurat .că legiuitorul a, voit să" asigure pe proprietarul 
de. moșie, prin. declarațiunea, că rațiunea de stat nu 

“seva mai putea învoca pe viitor, prin: urmare că 
uă, altă împroprietarire a sătenilor stii uă, altă usur-. 
„pare de drept al proprietăţei . de moșie nu va mai 
avea, loc:în România. Singurul stat din Europa, care 

„cu ocasiunea desfiinţărei clăci din secolul trecut a. 

înlăturat acâstii, rațiune de stat este! Emglitera ; dâr 
şi acesta sa pătruns. în timpi -de față despre NECesi-
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tatea de'a se servi de acest principii pentru vă 
singură, dată, și ast- fel se 'osplieă mesurile luate ar- 
tuahmente .de împroprietărirea cultivatorilor de: Vent 
din trupul moșiilor proprietăresci, - - - 

“Aceia care găsesc fondate și corecte asemenea 
“aprecieri ș și mesură întroduse întrun stat, vor pătrunde 

eu înlesnire abaterea autorulur: legi: rurale din 1864 
în acdstă privință ; de dre-ce trece peste atribuţiile. 

sele; regulând cu ocașiunea împvoprietăriri sătenilor 
și dările a asupra sadirelor sătenesci de pometuri remase în 
trupul moșii pr oprietarului. Mai în urmă își permite apoi 

„de a regula prin circulări ministeriale și dările asupra 
viitor rămase în trupul moșii proprietiiresei, despre care) 
legea nu vorbesce nimic, și și permite de a stipula; 
aceiași dare pentru cultivatori de vii aflaţi. pe. moșiile | 

“proprietăreșei, adică, și pentru streini, între care sc: 
află mulți orășeni, fară, a observa că ehiar-ef ând Sar 
admite că viile intră în categoria sădirilor, ecia-că.. i 
justiția nostră ma, admis-o; totuși au resultă din acesti) 
interpretare a legii uă dare generală pentru toţi cul. 
tivatorii de vii; de 'Gre-ce legea rurală. ocupârilu-stț. 

de indicarea categoriilor și a quantităţei de pământ |: 

ce se cuvine sătenilor în trupul moşii proprietarului, |: 
"admite facultatea „pentru săteni de a lua drept pogâne 
legiuite sădirii de” piimântuni, și în cas contrarii, când 

nu sar priimi „do dânșii acest schimb, saii când foștii 

-  clăcasi ar avea, peste Jegiuitele pogâne şi sădiri de, 
pometuri, îndică dările acestor pometuri, iar au dan! 
generale” și în profitul streinilor cari maii clăcuit, Ase- 
mencă “nu” voesce a sei că învoclile nu sint impuse 
cultivatorilor de vii din partea proprietarilor ; de Sre-ep 

; 
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ele conțin condițiuni folositâre pentru ambele părți 

contractante, pentru“ cultivatorii de :viă libertatea de 
4 întra în vie după struguri și cules când va voi, de 
„ŞI ridica vinul şi de a nu peri în plaită până .să se 
cotescă și penă să se plătescă otaștina la curtea.pro-. 

prictăţu, prin schimbul de. otaștiniă în plată de încireo 
20) frumer de pogon; şi pentru proprietar, evitarea - 
penibeler operațiuni la priimirea otaștmei şi evitarea 

«dune ce resulta din - -priimirea, otaştinei cu care nu. 

n avea ce face după desființarea, dreptului de mo- 

napol asupra btuturilor spirtâse pe proprietatea sa, 
si nu voesee a mai sei că dările înainte de împro- 

pi tarirea sătenilor ai fost forte. diferite în eră. La 

sine de exemplu nu: existaii vii din vechime, care să 

N buseze pe dreptul invocat de. amphiteosa, romană, 

de cmbatie, ci Vaii sădit la 1836 prin învoeli a fos- 

tul proprietă, în care se stipulză, darea, de otaștină 

i plate de st și Ve sfanți pentru un pogon, “și se mai . 
„tipi uleza prohibiţiunea de a se putea, înstreina, viile 

iri aprobarea proprietărului . sub' „pedepsa de'a se. 
INA dreptul asupra aceştor sădini,. și astă-di se află - 

+ tâte viile înstreinate fără aprobarâa proprietarului. 
Ş în alte localităţi sunt făcute asemenea sădini ŞI 

iat terdiui, chiar și după deeretarea, legii rurale, unde: 

„tastina nu sa perceput de fel. Şi în altele se posed: 

* su loc dărâmă dreptul întroducerii dărci de otaștină 

„ma ate alte ări în genere nu numai legiuitorului și 

mministraţiunei,, der chiar și: justiţiei, de” dre-ce o 

în tine chiar sentințe judeciătoresex definitive, e care tâte 

2 tarire, nepermisă de 1 nică uă constituțiune din lume, 
9. „a 

    

    

BISL MITECA 
E ÎRALĂ      

    BUCUSEŞTI 

 sueeii MEsură Ne mână direct la ui, nouă impro- | 

UNIVERSITARĂ CAROL” pr 

SD 
SI



. 

— 18 — 

Asemenea nu voesce să aprecieze că sprijinul cel mare 

pentru cultivarea viilor :la noi, dă, în realitate funeste 

resultate, când se va observa :că acestă, cultură. cere 

multă muncă, nu ofere folâse reale sătenului și mă- 
Tesco numai vițiul beţici. Acesta s'a simțit la noi cu 

deosebire în anul 1819,. când pentru lipsa totală de 
porumb am . fost „nevoiți a ajuta populaţiunea.- prin 

contribuțiuni,. şi când cu tâtă abondenţa și. buna quali- - 

tate a vinului, acest produs Wa servit la ușurarea 

 miserii, ci: la, veseliă, la spargeri de capete, care n'a 

încetat. pent în primă-veră, pene ce nu “a „golit 

vasele: de ultima . picătură, de vin,. Lote aceste. 

abateri aii resultat sait. din nepăitrunderea prin-. 
cipiilor unei . legi rurale, . care mărginesc atribu- - 
țiile legiuitorului în acestă privință, s6ii. din ,în- 

 teres. pers sonal care, a împins pe autor, de a perpetua 

ura. ȘI neînţelegerea între aceste douc clase, „Spre a 

putea. pescui în apă! turbure la timp oportun. Ne-. 
pătrunderea și neeunoscința autorului în acâstă spe- 
cialitate, tr anspiră cu deosebire din periiisiunea, schim- - 
belui legiuitelor pogâne destinate! de lege pentru hrana 
sătenilor. . ȘI a vitelor. scle- cu. sădiri - de „pometună, 

da. . „Precum și din neprohibițiunea desființărei islazurilor 

prin ar ituri scii prin noi, sădiri de vi. care aii tras 
dupe sine pe de uă parte împuţinarea vitelor în feri. 

iar pe de altă parte a împins pe-săteni de a recurge. 

și mai mult la propsietar pentru îndestularea viteloii” 

lor și a se supune a mai grele condițiuni de învo- 

iată. ȘI mai transpiră din pr ohibițiune înstr zinăreă mieli 

proprietăţi pe termen de. 30 ani care nu atinge hică | 

un.-scop, prin urmare n "are nici un sens, Instrtima- 

x



— 19 — 

rea pământului nu resultă precum stmănă a . crede 
legiuitorul nostru din -starea incultă a 'sătenului, ci 
din lipsa causată adesca-oră prin vițiură în care eade.. 
Noi: şi cu-altă ocasiune am arătat că în Germania, 
prohibesce înstriinarea și împărțela miccă proprietăți 
între moscenitori, am arâtat că ŞI Rusia spre a în- 

lătura înstrăinarea piimenturilor - cedate sătenilor, a 
împroprietiăirit comuna, iar nu individele. Și că nu- 
mal Austria nu s'a îngrijit. de înstrăinarea acestei 
„mici proprietăți. Motivele acestor diferite măsuri re- 
„sultă din causă. Că cele dintâiti se preocupati de con- 
servarea, elementului. naţional din actualitate, ear cea 

din urmă find compusă din. multe naționalități nu, 

avea interes a le menţine intaete.. Și am arătat în 

fne că nicăeri nu vedem prohibiţiunea. de nstitinare : 

pe termen de 30 ani. 

Cu chipul acesta credem a fi! demonstrat pe de- 
plin, că autorul. legii rurale n' a. "voit să scie de apre- 
ciările legiuitorului din alte ţări care tindâii a linişti 
îngrijirile proprietarilor pe: viitor, credem. a fi demon- 

strat și încoreetitudinea legii rurale, când "ȘI . însu- 
şesce dreptul de a fixa dările pentru sădizi rămase 
în trupul moşiei proprietarului, când libertză sehim- 
bul pogânelor legiuite cu sădiri de pometuri, când 

„nu opresee desființarea. islazurilor comunelor și când 
“ prohibesce. înstriinarea -micelor proprietăţi pe termen 
de 30 ani,. care defecte ale legii, isvorăsc precum s'a - 
dis din nepătrunderea principielor unci asemenea legi. 

„Una însă din defectele. ei, adică cestiunea pădurilor, 
Icare lasă atârnată sabia . lui Damoles asupra cape- 
telor nostre ne indie :ă ȘI rtua eredință a autorului,
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Jăs: ând porțile deschisă spre a butea ajunge - Ia sco- . 
„pură. în secret; concepute. - Aceste intențiuni a, motivat 

, “disolvarea, camerei în dioa când acâstâ,. se „pregătea 

a acorda împroprictărire a sătenilor. pe tâte pog6nele 

| legiuite.” Acestă intenţiune. a necesitat. lovitura: de stat, 
„precum. și falsa: declaraţiuns - că decretazea î împroprie- 
„tărirei &itenilor a rosultat, din neconsimţimântul came: 

că la o largă și legală măsură “de: împroprietărire. 

Aceste. intențiuiii ai dat nascere. la secularisare ea.mo- 
„siilor momastiresei,. ca, br obă de. simţimânte ; românescă 

în mima, “Domnitorului, - Tae ce din tratarea cu :Za- 

if nu prea corespuide.. Aceste iitențiuni, ati “trans- | 
pirat “apoti pri disposițiunea, nianifostată, în. curind 

“de abdicarea Prințului în favârea nu sciu cuă.— "Tot 
aceste: seamănă a nu. fi cu totul: ibandonate chiar 

„şi în present, de. Grezee sc. susține, de unii că:noiam 
creat. numai un “Rege iar. nu vegalitatea și când! se. 

„ridic iar voci de-nor Moldovenii și NOX “Munteni Și. 

reviind. la cestiunea, proprietățer. de “moșii, “dicem . că. 
„tot -acoste: intențiuni ai „produs uă lege” împerfectă 

„carea, lăssat porțile deșchise” sprea putea, împlini .sco- 
pul conceput, “scopii ce nu: se “putea împlini, cu faci- 
-litate, deca:legea se discuta, cu matoritate și. se vota 

„de cameră, precum se” manifestase, hotarârea de, a "se 
face i aie 

„Pe aceste: considerantă întemeindiine, putem de:: E 
lata, sus şi tave că legea vurală nu este un act care | 

„se merite recunoscința, Românilor, de ore-ce conţine 

lacune, „ lassă, în. suspensiune cestiunea: pădurilor că. 

nici uă „altii lege rurală, nu atinge principalul scop. -
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de pace, - ci: i face: a se tremura: omul de coia-ce îl 

” asceaptă.. xiitorul. - i 

- Acâstă lege: echivocă. şi ne prâcisă, întunecată. 
apoi : și: prin. cireuliri - Ministeri ale,” -a. ipăennat pe 

„ suecesorii : Ministrului Cogălniceaiu de a. repeta dAines-. . - 
- fecul “puterei Gxecutive în chestiunea viilor, ceia ce: - 
după. noi însemhează violare de drept al „proprietăței,- 

pe. care pantă a alunecat mai întâi. ministrul! Ca- 
targiu și în” fine Ministrul QC, A, Rosetti, câre a pășit: . 

Şi may departe, de: -6re-ce a. tolerat . me împlinirea. da- 
rilor” assupra "xiilor, acolo unde ele .sunt legitimaţe . 

| prin sentințe judeciitoresci definitive. Aceste exemple .: 
„a îheuragiat pe cultvatorii de vii a. se opune în ge- 
mere la dări stipulate în învoelă după tâtă reg la, chiar | 

la dări: moderate; „astfel în cât ait' causat un ră ui ne 

audit, "de Gece moșii “întemeiate mai mult pe 'veni- - 
tul acestor. vii, se vând astă-d: de'ereditul fonciar la, 

licitaţiuine, din causa ratelor nerefuite. | 

„Din tâte' acestea, resultiă dar. până la evidență vio- - 

larea, constituțiunei când espectarea proprietăței. de. . 
veri. ce natură, precum și prohihiţiunea. espropria- 
țiunci, afară, de casuri indicata întwânsa este cu totu. 
“abandonată, ceia. „ce tri anspiră” din măssura, lut pen-" 

"tru uă nouă împroptietiirire, prin „întroducerea, arbi-, 
trar i a'dărei generale. de otaștinii, „precum Și prin pro- ... 

jectul: elaborat de Minister pentru re scumpărarea, eni- 
Daticurilor. de vii. Acâstă,- căleare a legii nostre fun- 
damentală ne mănă fără voie a, întreba, - deca lipsa. „. 

de armonie a legilor esistente cu .constituțiunea, și a: 
apliciirei lorii este rev oltătâre numai : când dreptul si 

- teanului se nesocotesce,: iar nu. și. când dreptul pro- -: 
- , . , 7
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prietarului de moșii este nimicit, precum unii înclină 

a crede ? 
Dupe constatarea nerespeetărei legalitiiţey relativ la 

cestiunea, viilor, vom trece la altă căleare de consti- 

tuţiune, adică la legea pentru reintorcerea pămentu- 
rilor vândute între consăteni. “Acestă. crimă s'a îm-. 

plinit la noi, printr'o definiţiune suigeneris facută în 

Senat de celebrul autor al legei rurale, care icea : 
că cuvântul de consăteaii întrebuințat de D-sea în 
lege, n'are înțelesul ce în realitate conţine, ci -sc re- 
feră, numai la acei care n'aveati pământ; prin ușu- 
rinţa apoi a rassci Latine, care trateză și desleagă 
fără precugetare chiar chestiuni de mare însemnătate, 

precum ȘI prin nenorocitul sistem expedient întemeiat 
pe credinţa că este un merit de a face multe legi fără 
a se preocupa de corectitudinea lor.: Și tâte aceste 
defecte se resfiing assupra consciinței melle când mă 
gândescii că în acestă privință crima este provocati 

din parte'mi. De dre-ce în discuţiunea legii! votate 
de cameră, relativ la reîntâreerea pământurilor vâu- 

dute ilegalimente streinilor, ei am atras atențiunea. 

Senatului assupra vendărilor între consăteni, toler ate 
de lege, care prin continuitatea lor ar face să dispară | 
opera, creată piin rațiunea de stat; și ast-fel am ajuns 
la înlăturarea răului prin sus menţionate mesuri de 
despoere.. Curend. după acesta am recunoscut erdici 
şi m'am adressat prin publicitate la Domnii Deputaţi, 
rugându a respinge amendarea nostră. Der nu am 
fost ascultat. Așa ne a scapat din vedere şi de ren- 
dul acesta că reîntorecrea pământurilor vândute este 
uă, nouă împroprietă irire, prohibită de constituțiune,
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că despoem lumea care a cumpărat piument pe basa 
„umui text de lege limpede cxprimat,: căi o: despoem 
printi”o înterpretare de lege, printr”o 'definițiune falsă: 

a cuvîntului consătean și printi”uă, disposițiune ilu- 
“sorie de despăgubire, care "acordă. despăgubirea nu- 

mai în acele casui,. când 'stăpănirea eumpăratorului 

a împlinit, cinci ani, iar nu şi. la cei ce ari trecut 

cu possesiunea peste arttatul: termen. Aşi am ajuns 

la îneontestabila nimicire a muncei,. a averei omului 

la distrugerea complectă a dreptului de proprietate; 

prin urmare la uă vădită violare u Constituțiunci. 

Nedreptatea acdsta, se va simți cu atât mai mult la 

împlinirea celor trei-deci ană, când despoiatul de astă-dr 

va vedea piimânturile, cumpărate uă dinedră de den 

sul trecând la alții prin noi vînqări. Erore profundă, 

facii unii care susțin, ca la împlinirea de' 30 ani se 

„va prelungi acestă, prohibiţiune de vândare. Noi di- 

ferim și în acestă privință, de dre-ce ne place a crede 

ci, în acea epocă dreptul proprietăţei de moșii va fi. 

respectat cu sfințenie ca ȘI văâni-ece altă avere, si că 

lumea se va "pătrunde. in viitor mai bine despre îm- 

„posibilitatea anulărei” unui: drept cătigat, „ca acela: 

ce resultă din legea.rurală pentru: micii proprietari 

la expirare a de 30 ani.- Acâstă convineţiune ma în- 

demnat cu deossebire în present a recomanda luarea 

de măssuri: pentru înlăturarea răuluy ce nc adastă în 

„curcnd, eredend. că -înti'o epocă mai întunecdsă din 

present. putem ishi mai ușor în drepturi de “cât mu 

târg. | a 

 Repetirea continue de violarea, constituțiunei. n-a 

amintit: proverbul român care dice; unul ride «de
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“altul și, dracul. -de'. toți. Ă Mi-am amintit Gum uni 

ineulpaii pe alţii pentru violarea . constituţiunei, în 
cea, ce. priveşce libertatea “individului, . Libertatea, 
presscă şi-a întrunirilor publice, și cum " întore; alții: 

astăi-QI aceleași înculpări la cei ce propagaii respec- 

tarea constituțiunei. Noi credem că tote acestea provin 

“numai din „causă, că unii, care înclină. la - principi 
| liberale, ocupându-se mai: mult de articolele relativ 
„Ja libertate, înculpaii pe cei ce.nu o. practicată; iar 
„cei alți cari țin la respectul dreptului proprietăței de 
moșii, “citind-cu atențiune numai art,.19 din COnNS- . . 

i tituțiune, înculpă „pe cei ce recomandati şi susțineaii 
cu zel 'principiele liberale. Actstă. proccdare fiind 

“torte xegretabilă. și forte vătămătore înt”'o societate, . 
„m'a îndemnat. cu deossebire- w trage. atențiunea c0- 
“legilor mei assupra violărilor pactului nostru funda. - - 
mental, și în cea ce priveșce. respectare a proprietăței, 
ca se ajungem a. se respecta tote disposiţiunile  cu- 

: prinse într 'ânsul, iar nu numal. libertăţile publice 
torte folositâre întrun stat. Așa îndicăm vidlarea. cons- 
tituțiunei și în projectul. de lege. relativ la monopolul | 

| cărciumilor prin - despăgubirea possesorilor lor, spre | 
a se putea crea un. fond în folosul pisericolor: Și a. 
sedlelor din comunele rurale. Acestă violare constă Mai 
cu seamă. în măssura: indicată de expropriațiune, care - 

„este prohibită, și. tolerată numai în casură exepțio-. 
- nai e, pentru comunicațiune, pentru salubritate și pentru 
“întăriri în țerră, când. acestea nu se pot. face de - cât 
„prin expropriațiunea locurilor reclamate de :aceste 
necesități. “Noi credem că negăsinduse alt mijlocii 
de a se crea fondul pentru îndestularea acestor tre-
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i Dbuinţe; sar putea legifera, ui nouă taxă peste taxa; 

exestintă,. a licenţelor asupra spirtâselor. Mai întâiii 

de tote să se stabilească prin-lege - numărul de căr: * 

„ciumi la „suta de familii, peste care nu se. pâte trece, 

spre a se înlătura răul ce ni la: arătat experienţa, 

din libertatea acordată tuturora de a deschide căr- 

ciumi prin plata de licență, asupra spirtoselor; așa 
în cât-numărul acestor localuri mărindu-se peste mă- 
sură, a devenit împosibilă atât inspectarea a beuturilor 

„spirtâse necesară. pentru conservarea. sănătiăţei. Gme- 

nilor, cât și pădirea ordinei publice. Numerul măr- 

ginit. pentru. esercitare ea acestei : întreprinderi se va 

E indica prin preciurile. cele mai. urcate “la licitaţiuni 

- mute expres pentru acest scop. Resultatul licitaţiunei - 

va, forma sus îndicata nous tâxă, care. „precum se 

vede nu: pâte fi. fixă, de. re-ce crearea unui spor fix | 

de plată va” înpuțina, numărul ciirciumelor, dar nul 

va mărgini în, numărul indicat de. lege. Cu modul .. 

acesta, fondul. dorit se dobândeşee, să ' înlătură, răul. 

ce ni La arătat. experiența. din tolerarea a multor 

„ cărciumi, în princip. nu se modifică” nimie din. cea 

_ce există, actualmente, nu s6 creadă der nică un mMo-- 

nopol și. să îulătără,, ci totul. neceșitatea, de . expro-: 

3 priaţiune a căreiumelor câze: ne preocupă fârte mult - 
„când acestă expropriaţiune. este dup noi. uă -violare 

a constituțiuncă. Licitaţiunea admisă, fiind şi 'de. noi, 

mână pe. unii a crcde . că nu - diferim de projectul 

depus de guvern în desbaterea camerilor; de dre-ce 

licitaţiunea . acestui - project re esultă din crearea unui 

monopol, care necesitează expropriaţiuncă cărciume- 

"lor. existente, pe „când licitaţiunea îndicată de nor
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are de scop numai de a mărgini numărul cărciumelor 
stipulate de lege și nu. veclamii nică uă 'expropria- 
țiune, : înlătură, der principala ndstră preocupaţiune 
și dă ca resultat respectarea legalităţeă. 

Mai îndicăm. în fine și uă alta ilegalitate strecu- 
rată în projectul de lego pentru învocli agricole, de- 

“pus în desbaterea. corpurilor legiuitâre care tot de uă- 
dată este uă contra-dicere mare cu tot ce s'a propagat, 
sa susținut de un îndelungat timp încgee și cu ceia 
ce în fine Sa realisat la noi. Ac6stă contradicţiune 
constă în mărginirea libertăţei de acţiune a omului 
într'un stat ce se bucură de tâte cele alte Jibert tăță, 
Libertatea de acțiune a. omului: recunoscută, - de tâte 
naţiunile civilisate ca un princip prim! ordinar, reco- 

“mandată cu deossebire atunci când ea, promite folise 
unci socictăți, mărginită fiind la noi .prin projectul 
de faciă, ne mînă mai întăiii a întreba deca. acestă 
restricțiune pâte avea loc atunci când este vorba de 
învoială, adică de consimțire. la îndatoriri reciproce 
stipulate între două păzți contractante, La care în- 
trebare ni-se va respunde de sigur, că săteanul nostru 
încă mare; destulă, cultură și exporienții de a se putea 
conduce singur, și de aceia urmează a fi supus unci 
privegheri timporale de epitropie, spre a nu: fi îusc- 
lat la contractii. Și noi susţinem că acestă opiniune 
este cu totul greșită, de. dre ce el se supune adese- 
ori la. îndatoriri împovărătâre din causa lipsei în care 
se află, iar nu din causa ncespe ienței, precum acâstii 
sa vădut praeticându- se de pensionarii statului, care 
cu: tată matoritatea şi înteligența lor: ai fost - CONS- 
trinşi ași vi inde peiisiunea pe nimic. Prin urmare
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credem că: precum pensionarii nai sc căpat de lipsă 

prin anularea .sumelor din trecut ce datoraii la ere- 

ditori lor, -tot așa nu vor scăpa nică sătenii noștri 

de miseria „în care se află, prin sprijinul ilusoriti 

dat lor de legea projectată. Voind apoi a ne da 

seama cum am ajuns a căuta mijlocul de scăparea 

_seteanului într'o lege, care nu pâte oferi. ajutor unui 

om liber și nu în alte măssură mai! eficace; căci 

legea învoelelor agricole depusă în. camere, afară de 

înlăturarea brutalci executăni din present, nu' conţine 

„în realitate mult trâmbițata ușurare pentru sătean, 

ci uă garanție pe de ună parte mai suportabilă; iar 

pe de “la mai eficace și mai favorabilă pentru pro- 

- prietate. De dre-ce îndatoririle de munca săteanului diu 

"present în schimbul folsselor ce trage cl după moșia 

proprietarului “sunt niai ușore de cât “maximul: de. 

muncă provădut în lege, şi cât pentru îndatoririle 

lui de muncă în schimbul banilor luaţi înainte, 

acestea se puteaii regula. fără nică o greutate, fără a 

reproduce mulţimi - de: învoeli asupritâre, fără a se 

califica clasa proprietarilor şi a arendașilor de hoţi, 

de re-co, avem lege în contra usurei, La tote aceste 

măsuri ne eficace nu. scim ce se vtspundem der 

scim că cle sunt contrarii libertăţilor înscrise în 

constituţiune, scim. Că legiutorul "şi însuşesce astădi 

un drept de ă se amesteca în “afacerile Smenilor - 

peste competinţa sa, care măsură ne di înapoi, ne 

întorec la: xegulamentul. organic, ceia, ce însemneză 

"cu alte cuvinte că. legiuitorul de astădi caută a dis- 

t uge chiar opera sa edificată cu mari dificultăți și 

mari sacrificii, Asemenea măsură dă nascere la un
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alt rii. incoitestabil, căci privind pe săteaziul nostru 
ca “pe un nevârstnic ce are nevoe de. conducerea. 
unei epitropii, împiedică, desvoltarea sa intelectuală, 
și nu:1..face may apt. precum susține, „redacţiunca 
Românul, că. legea de: fații ar fi o: îndrumare! spre | 
progres, spre timpul când. și agricultura nâstră nu 
va mai avea trebuință de: legă escepționale. Abaterea 

: leginitorului î în. acestă, privință transpiră. din indicare ea. 
quantităiţer de muncă . pe an șia. dilelor" de” muncă -" 
pe “săptămână copiată din! rogulanentul” orpanic, 
precum ŞI din. netoleare ea, . căzatului . obligatorii de . 
„pioducte la, sehelă” sali unde: interesul proprietarului | 
va: cere. Sunt unii care: nu seiii ce se petreci În țera, | 
lor proprie, nu.sciii că proprietarii în cele mai multe 
localități sunt constrinși a Micşora . îndatoririle săte-. 
nilor spre a putea. mări. numărul. „de învoiți din 

„comunele lor, sati. spre. a trage pe. alții. din comiine 
vecine; Nu sciii că, căratul pioduetelor Ja „schielă cu. 
promptitudine “este mai uşor.de îndeplinit. din partea, 
sătenilor, de cât cele alte îndatoriai de muncă admisă - 
de legiuitor. Nu sciii că promptitudinea. căratului: de 
producte trage după sine cele mai mari ayantage. 

„pentru agricultura din. vecinătăţile “porturilor nâstre, | 
care avantage va dispare -îndată ce proprictârul sai 
arendașul va fi nevoit a recurge: la, mijlocul de. “plată 
pentru .cărâtul productelor lor. Și nu pătrund încă 
zătienirile. și procesele ce vor nasce din amânarea 
pr ediăr ci puoduetelor indispensabile pentru desiivîr șita 
încărcare a șlepurilor Dunărene. Asemenea necunos- 
cințe de operaţiuni ş ȘI împrejurări, adiogite. prin con-.: 
tusiunea ce se face între situațiunea, săteanului nostru - 

7
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din epoca  vegulamentară i, în care. el legat Bind de 

„moșia proprietarii alui, putea a năpăstuit: de către 

pr oprăetări ȘI între. situaţiunea actuală! a. săteanului, 

“pe când interesul proprietarului dictează, menăgearea 

clasei ce "i oferă multe. folose ; daii nascere' la preo- _- 

„_cupaţiuni și temeri în societate ci, “săteanul nostru 

“este ca' și în trecut măpiistuit până la pradul de 

despoiere; A Nu puţin aii “contribuit. la, rul vesultat 

din present și zelul cel mare al unora - care ar voi: 

să, se disting de” alții î în afecțiunile lor către săteni, 

"ast-fel în cât aul ajuns a nesocoti chiar ȘI „principii 

îmserise în constituţiune.: a 

Pentru restabilirea liniștei ne credeini "mai tată 

datori a declara; că, chiar numirea de lege pentru 

învocli agricole nu este: corectă, căci 'ea near: 

mâna, direct. la dreptul . de amestec al: Icginitorului : 

în. afacerile proprietăţei,  ceia-ce există chiar și * 

„În 1&ge ea de faciă, și prin urmare că ea urmeză a 

“purta - “numele de. “lege pentru executarea învoelilor. - 

agricole, scop ce, a dat. nascere la elaborarea că, pe 

lângă, acestea înenționată - “nuinire vă scuza chiar 

amestecul Tegiuitorului în. acestă, afacere, -de: 6re-ce - 

nu - înipiedicii libestatea - de. acțiune. a “omului, nu 

opresce , facultatea :de Anvoire, ci indică” dreptul le-" - 

giuitorului” de a arta neputința de csecutare a admi- 

.mistraţiunei la casuri de evidentă asuprire « a săteanului. 

Numirea acâsta, va, înlesni înlăturarea opiniunei unora, 

: care susțin: că, tâte pretenţiunile în privința învoelilor 

“agricole să, se judece după dreptul comun, . de gre-ce 

indicându-se : cazurile de promptă executare -să lăsse 

„cele alte, În atribuia, justiţiei după dreptul comun,



— 00 - a 

Pentru indicarea casului de promptă și exceptio- 
nală executare a învoelilor agricole, de către primăria 
comunelor rurale, vom avea trebuință a precisa 
categoriile învoelilor agricole favorisate.. de această 
oxcepțiune la executare. După noi credem ci învoeli . 
între proprietari de moșie și cultivatori. de pământ 
de aecstă. categorie, sunt acelea, care resulta din 
îndatoririie sătenilor în. „Schimb - pentru pământuri , 
luate și cultivate în profitul, lor. de la proprietarul moșiei. Ast-fel trebne Să intre și căratul. productelor 
saii unde se vor destina de ambele părți, saui alte 
asemenea îndatoriri ca obligatorii. supuse unei exe- cutări prompte fără deosebire” de alte îndatoriri de. muncă, căci precum se crede oncrâsă întârdierea unei  arătună, săpături, secerat şi cosit, toţ așa de oneros- este și ne. căratul produetelor la timp, de Gre-ce' tâte proprietăţile în: apropiere de porturile Dunărei, lipsite fiind de dreptul exceutărer prompte de transport vor cerea mari dificultăți la vindarea lor: când cumpărătorii vor. insista pentru prompta. transportare care se. reclamă și. de la. dânșii din partea companiei vaporelor pentru încărcarea slepu= 

rilor în scurt timp. Acâstă, excludere din îndatoriri executabile la timp indicat, ar provoca pâte şi ui. protestare din partea. celor jioniţi în interesele lor și ar & cu atât mar mult: regretabilă : când obsez- vându-se de aprâpe nu: consumă săteanului pe an 
de cât Veri-o câte-va dile, pe când cele alte îndatoriri de muncii privite de legiuitor “ea obligatorii “sunt în comparațiune mult may grele. Se vor privi ca înda- torii: pentru săteni supuse la prompta executare,
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cele. ce se vor resulta din banii dați înainte pentru 

munca, de un an și nu mai mult, pentru că banii 

daţi înainte pe mai mulţi ână înfățișează dificultatea 

de'a se cundsce suma reală ce sa numtrat cultiva-" 

" torului pentru munci, Pe' lângă acesta asemenea ope- 

rațiune lasă a transpira lipsa si iteanului de existenţă, 

care va necesita alte avansuri mai nainte de a se 

împlini anul, așa, în cât ele vor da pe faţă împrumuturi 

„de. categoria, clauselor penale. prohibite de lege. Rul. 

acesta, credem că se înlătură mai eficace prin avansuri 

-de bani cu procente mici, ceia-ce pote resulta din 

aființare ca băncilor agricole, precium și prin ocrotirea 

acestei clase din partea autorităților, care în mare 

"parte ail fost. causa suferințelor ci din present. 

Legiuitorul a îndiea cu acestă, ocasiune îndatori- 

rea pentru puterea executivă de a întări numai în- 

voeli, care conțin posibilitatea exccutiirei lor cu pronip- 
N țitudine, iar nu și îndatoriri cari ar trage după .sine 

„ Moe iaz a cultureă sătenesci. Cu chipul acesta, îndi- 

carea de respectarea celor două. ile pe săptămână 

„pentru trebuinţa culturei siiteneșci este superfiu. Pre-, 

“cum încorectă este și în dicarea de un maxim al culturei 

“anuale obligatorii pentru satean, de dre ce acest 

maxim tolerat de lege, pâte fi:pentru ui familie cu. 

totul ruinător. și pentru alte familii uă juciirie. 

- Asemenea declar. încompatibilitatea legiuitorului de 

a se ocupa de îndicavea terminilor. de învoiala, De 

„oare-ce se. pot ivi. casuri unde resplata cheltuclilor - 

“facute i în localități acoperite cu păduri care necesi- 

teadă, de freșarea,. lor, sati care reclamă: îmbunătaţirea 

terenului, nu se poate atinge, și cere un termin mai
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lung. Și pentru că această mărginire de termin intruă - 
invoialăi nu premite, avant: aje nici unia v din prțile. con- 
contractante. 

Pentru înlăturarea abusului ce 'ar resulta din „pu- 
terea . dată Primarilor de a adeveri stii nu învoeli 

S 

- agricole supuse. unei executuri prompte, se va indica, 
un drept de 'apel pentru ambele „părti contractante 

“la P refectul Judeţului ce care &nsă va fi ținut“ a cere 

lamentului orpanicii, resultată, din xaţiunea; de stat. 

“maă ântâuti opiniunea Comiiţiului agricol din: distriet, 
„competent în asemenea. specialitate ȘI în deslegare ca 
Titigiului a se conforma, acelei opiniuni. Se 

Ui lege pentru. executare ea învoelilor agricole așe- | 
dată pe asemenea baze, ar corespunde în mare parte 
scopurilor de înlăturarea, abusurilor „existente, ar 
isbi în principiul de libertate” a acțiune omului, adop- 
tat de lumea civilisată, w'ar. degrada pe sătean, de- 
clar “ândul nevirstnic, incapabil de a se învoi,- și mar 
amerința, proprietatea a. fi expusă în viitor la. ameste: 
-cul legiuitorulut în: afacerile s6le, care ar „repune-o * 
în posițiunea nesigură din. trecut și din epocha: rEgu-: 

Tot ce se recomandii de noi! aci, nu ieste. uă în- 
„venţiune, de dre-ce se vede: practicată, chiar. și în. 

": vecinătatea nostra î în Banat. Un Crajovean căliitorind 
prin acestă, țeră, pe cănd nu făcea, „parte din Ungaria, 2 
ci din Austria, s'a întâniplat la Primăria. uncă comune; 

* 

cu ocasiunea adeverirei unor însroeli agricolă, . V edu _ 
intrând” proprietarul cu trei săteni: în Primărie, se 
dete citire .actului de. învoială, să întrebară ă,. decă con= i 

“ dițiunile actului sunt expresiunea,, fidelă a "obștei din - 
comună ; la care întrebare să. ;.respunse din paxtea



celor trei, că toţi locuitorii primeseii condițiunile cu- - 

prinse în act, precum se pote încredința autoritatea, 

din „mărturirea, -obstei. adunate în curtea Primăriei, 

Atunci eşi acesta afară în prispă, ridici actul de 

: îmvoială în sus, și întrebă obştea deea cunşte con- 

ţinutul săi, dâca consimte la tâte, adiiogând că se 
„cugete. mator mai nainte de a respunde la. aceste 

întrebări, citcă - când: vor îi afiemaţive nu vor mai 

“avea dreptul oventual de se opune, ei vor. fi obli-. 

gați-a ”] respecta şi a- îndeplini eu punetualitate în- 
>. datoririle ce: îi ini către proprietar.. Sătenii avertisați 

despre tâte, răspunserii că cunosc și să îndatoreseil 
la tâte si autoritatea procedă imediat -la legalisarea 

actului de învoiulă n după asemenea. declarațiune.: 

Tată demonstrat - că nu numai. la noi sunt întroduse 

măsură escepţionale pentru executare 4 învoelilor agri- 

- cole, ci, că şi alte națiuni. uii pătruns,- că, executare ca. 

zeu promptitudine înlătură daune înreparabile dupe 

dreptul comun şi a mai pătruns . necesitatea de a 

!“protegia agricultura prin măsură escepționale, în ase- 

miinare ca. "cu protegi 1Arca afacerilor. comeiciale: i care 

în asuri de ereanţe.- cu polițe: nu se judecă ȘI Du 

„se execută, dupe dreptul comun, Iată, exemplu cum 

se respectă şi la vecinii nostri, la o altă populațiune 

„de Români, libert tatea, de acțiune. a omului; .cum s'a 

atras atentiunea, obștei de către “Primărie, că mai 

întâi de a rospunde la tâte întrebările, să cugete 
bE 

“bine, d căcă dupe uă afirmaţiune din parte i, se vor 

execută tote cu promptitudine, chiar și cele mai erele: 

îndatoriri. Tatii, proeedarea vecinilor care nu se ocupi 

de termin mărginit în înv oială, 4 nu Se ocupă de quan= 

i Si E 

; Da . Pa _ Da E



Sa a zi 

- titatea munecă, ce se “pote da, în sareina stătea iuli 
nu exclude dile din septimână -pentru intănpinăr 
culturei sele, nul priveşte dar ca pe un robi, ci: 
pe un om libeziii, care este în stare a conduce singiui 
afacerile s€le. și prin urmare că este. apt de a garanta, 
Societatea" în scurt timpii și fără, legă escepționule; 
Tar nu ca la noi, unde-mai cu seamă cele. dou dile 

“din septămână- destinate de legiuitor pentr u: trchuinţele 
- săteanului : îndică. starea luă înapoiatii, și nu promite i în 
curînd, a putea deveni. om -ca societatea “se. nu aiba! 
nevoe de legi escepționale. Legiuitorul nostru face 

în present îndouită greșală; ântăiii că confundă luer u- | 
rile, trece cu vedere că cele două dile oprite pe scamu.. 
siteaniilui Vaii nici-un sens; de 6re-ce; de la; desfiinţarei 
clăcci învoitul sătean î în schinib de folosele ce trage dupe, 

"moşia, proprietarului, apare pentru munca; proprieti iței.! 
primăvera două trei dile la arătura angagiată, dupe ui. 
lună. apoiii: se vede. el trei. patru: dile la pri iișitul 
„porumbului. și atreia Gri la secerat, : care “xeelamii” 
jar. veri:0 trei dile și că cositul fanul; vtmăind în) 

“sareina. sa cu: îndatorire: de a da: pazte, “din'el, tot 
restul de qile „peste. tot anul;; rămân la. „dsposi ține 

Sa șia doua, gresală, că închipuindu- -se 'săteanul î 
stare ea din trecut, privindu- -se ca rob întroduce ; mă! 
suri pentru asigurarea “existenței robului, copiate di 

» regulanientul organic, care precum sa mai dis,” îi 
„vor. împediea la desvoltarea . sea intelectualii și: vor 
„tvaie dupe sine. amânarea putinţei : de une conduce 
în. acestă privinţă fără, legi excepțioii: ale; Iar! stăteanuli 
-ce.se. înd: atoreadă lu înumeă pentru banii Ind tă îna-: 
„înte -nu pste beneficia în xealitate: de. ăcest fa:    

y



Jeg, de ore-ce “prin cesti Bidatorire” sc. dovedesee 

“în de ajuns, starea luă disperată, în care se află, se 

dovedesce că: este lipsit de hrana din tâte- dilcle, 
pentru care. cuusă se angajuză. cu un argat în curtea 

| proprietarului, lueru ce nu. păte fi oprit de lege ŞI 
prin urmare, „lin. tâte resultă că nu pote mijloci 
excluderea ae servicii de. două dile. pe săptemână ; 

“și unde nu: s "ar gi cl redus la, asemenea extremi- 
tate de . miserie, “sar” putea ocroti. de. „lege și de 

atitoritățile- competinte,. tot prin. mesura sus “arătată, ă 

adică, prin. proprirea, Primarului de a adeveri și ae 

"Sar vedea” expusă: la” daune; din causa, neglijarea 
culturei s6le;. După tote aceste , „explicăzi,, cum rămân 

E: acum. singurile măsuri de ocrotircă săteanului prove. 

“dute legea : supusă deshaterilor Camera, cun 

i introduse, spre-a se putea, punc în uitare sguduiiile - 
" societiiţei din- present și” grațidsele - epitete adresate - 

:. proprictariloi: ; şi: arenduvșilori, de Lot, contintui repeţite, 
mu! se "gândesee în. "tine, exuctit: utez "unora, că nu 

“legea agricolă pote ușira posițiunea - să iteanuliai, ci 

"altele care se neglijuzii cu totul; a 

finiâne 5 nesiul “de nuncă în sarcina. săteanulur: ŞI 
7 

“cele două dile din săptămâni reservate. pe scăma scu, 

mu sunt ele Gre numai nisce ilusiuni, nu scamănă ele ă : 

- După noi, afară de forte rari escepţiunii, nu se. 

a deeuta “învoeli: asupritore, precum. ȘI „prin îndato- 

“xirea de'ă le. _adeveri şi executa, în. casură uide. nu. 

4 

„pote atribui. proprietarilor sari arendașilor” starea de-- 
" “plorahilă a sătenilor din unele loc alităiți, ci cu drept ” 
„cuvint se pote atribui autorităților locale, care nu. 
numai că ati tolerat jetul, ci ati dat. chiar autor.



E 

mai atribue acest rii celor” multe dări și angari ale 

cu care sati impovărat cl:d6 o dată: facere de; 

„văilor niităviți peniru dezpoerea siiteanului i upoi- sei. 

șosele, satisfacerea - plăcerei lui de fumat prin bani, 
ecia ce'nu “] costa nimic în trecut, precum și satis- 

facerea păsurilor sale, prin plăți de timbre, care. 

reclamă mercii hană şi ajunge la- culme prin măsurile 

ce sc văd executându- -se de către per ceptori în prescut -: 

care adese-ori pentru. un o0ii “i vinde un boi... 

Tati de unde resultiă în re calitate deplorabila stare 
"de sătenilor în present, îată adevăratul răii ce apasă, 

| Așa în cât astă se văd-o: “mulțime de moșneni care. 

„mai în” vecinătate” mari proprietari de Mosii, spirănd 

în tâte (lee în: mare numer la, tribiumale cu cereri : 

nu. fi se răspunde alta, de cât: dommile, ce si. ne - 

facem că nu mai scăpăm de perceptori. | 
- Deosebit de acesta să nu se scape din vedere ci 

“legea rurală constrâns fiind de a se mărgiui umar 

in drepturile sătenilor existente, a, putut îndesstula 
acestă clasă, pe'cât reclama ațiunca -de stat în scăp.. 

«de a forma! buni cetiițeni și buni apiirători i ai țărei, 
Ast-tel se. explici recursul lor: la proprietarii de moșie! 
care iar a fost. nevoiți ai supune la grele condițiuni |. 

«le învocli, spre a separa daune ocasionate de impro- | 

prictărirca lori, Și șa vom ajunge a înțelege ci i 

„de a li se adeveri acte de xvîndără ale”: - piimintunilor Mt 

lor, și când se întrebă de causa acestor înstrăintiri, 

TI 

aceste mici proprietă devenind prin spornicii în 

familii şi mai iusuliciente, vor trage dupe Sine. prez 
"tențiuni ȘI. condițiuni din ce în ce mai mari din par 

“a + propribtarilor. de moşii, care- cu tâte legile deîn- j 

]
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Joel agricole restrictive nu se vor putea infrâna, 
"* beeste considerațiuni nai mânat, a propune atât 
urohibițiunea pentru tot Vauna de a se vinde aceste 
nici proprietăți, e cât și de a se împărţi cle între DIOș- v. 

- cenitori,. căci prohibiţiunea actuală de 30 ani și îm 
părțe ala înfinită care distruge . ori-ce efect al legci -. 
rurale amenință socictatea, cu prolitariatul, prin urmare“ 
cu 'repetirea adoptirei principiului de rațiune de stat; 
am avea dari iar uă nouă împroprietârire.. a acestor . 

i zovorociți, lar uă, nouă violare a dreptului proprictățe a 
it înoșit, o violare a muncii omului, 'I'6te acestea ai 
„ss lemne pe Gmeni de a. se servi cu acestă arii 

ii: „tu sațisfacerea ambițiunilor l6r; Așa uui făcut tri- 
nat din tânpii romani, să chiar Cesar, cel ce a ajuns 
ta culmea. demnităților prin. continue: propuneri de 
PI tiorarea legei . agrarie; se vede că din asemeni. 

ui resultă, numai daune generale: întrun stat. 
a tote acestea "mi-ar objecta unii „pe de ui parte 

: prea sunt dominat de interesul meii ca proprictar. 
| mosie; iar pe de altă că propuiii un sistem feu- 

E, din, timpi. trecuți, împosibil de întrodus în (iu 
“astâ-di, “eu atât. mai mult. că loveseii în libertatea 
“acţiune. si în principiul de dr eptul comun; respund . 

+ mumaă um înteres mă domină în costiunca' de facii, . 
da care m'a făcut să vised, numai binele țări ant- 
Ș în cât am ajuns a tuece! și peste. râul ce resultii 
„anti? uă critică "ne plăcută la mulți. cu care m aflu 

în eontact, cu chipul acesta, țintescii la întărirea lo- 
SR o mâniă în. vedere a pericolelor mari ce o amenință pe 

viitor, Nu cunose alt mijlocii -mai eficace de cât acesta 
al menţinere, ba și al înmulţire: dacă se pote a nu-
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mârului” micilor proprietari, -De aceia o repet că spre 

a putea deveni: adevărați apiriitoră. ai țerci, trebue. 

prohibită. înstreinârea aceștor. mică proprietăți. pentru: 

tot. dauna, ca să nu se potă strecura, elemente streine, 

și: prohibiti împitrțeala oi între moşeenitozi, ca sânu. 

ajungi în „viitor. acești proprietari s6! “porte numai 

„> numele. de. proprietari și în realitate-sE fie: nișce. să- | 

“tenă fără, mijloce: de existență, mai mult: asemănători 

proletariaţilor.. Spornici din familie! si se în proprie 

„tărbăscă, tot în asemenea; condițiuni. pe moșiile sta-. 

„tului care n "ar: trebui. si se wi! în dă de cât în bucâţi 

și să se veserve pentru: spornici î în viitor, „Asemenea 

-mesură deși seantină a fi. feudală, der în realitate - 

"este forte democratică, de Gre-ce nu conţine. în sine 

menţinere ca. deptusilor seniorilor, .ci conservarea po- * 

* pulaţiumnci rurale în: condițiuni. favorabile ți. Și 

“nai țintesc “la înlăturarea, "umui: rii ce vesultă. din 

. multă. sărăcie în populaţiune, care “este. condusi: cu. 

“inlesnire de ambiţioși la sguduiri sociale, vătămătore 

unui stat: Cât pentru objecțiunea ce sar” face că 

xviolăm principiul libertăţei de acțiune a. omului ȘI 

principiul -de <ptului CONU; miar punc. în mirare, cum 

aceste principii să puneaii: în uitare în vrojectul! de 

„lege al învoeliloz agricole, acolo, unde: promitea fo- ---. 
los din respectare a hui când produce. daune pentru stat, 

Aceste aprecieri "mi a. dat impulsiuine. la indicarea 

„relelor din present, convins fiind că cu adljutăre eficace 

ce am “oferi populațiunci nostre, cu respee tarea Cou- 

stituțiunei ŞI întroducerea .respectărei leizalităţeă, vom .. 

piişi cu certitudine re un splendid viitor al Româmicr. 

Bucures, -12 Martie 1882, 
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