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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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PREFAŢA 

Sunt bolnav şi nu vreau să las fără răspuns pe 
cei cari îmi impută că atunci, când am ocupat func• 
/iuni în Stat, şi am avut putinţa să i procopsesc prin 
favoruri, nu arn făcut-o. 

Răspund: 
Această imputare, eu o socotesc o laudă, pe care 

fără să vrea, mi-o aduc şi le mulţumesc de brevetul 
ce-mi dau. 

Dovadă că de când m'am strămutat în Dobro
gea - suni 42 ani. - n'am încetul de a apăra pe Do
brogeni, sunt următoarele câte-va pub!ica{iuni, ce am 
mai putut găsi, după război. 

CONSTANTIN D. PAR/ANO 
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O LA.MURIRE 
(FARUL No. 5 din J 6 Noembrie J 903) 

Aflu că Consiliul judeţean, provocat de către d. Holban, 
in şedinţa sa din 8 Noembrie, şi-a exprimat dezideratul ca 
dobrogenii să He puşi în drepturile comune şi că d. Prefect 
a luat cu mulţumire nu numai act de această dorinţă, dar 
încă a făgăduit intervenirea sa mai departe. 

Dacă găsesc că d-sa, în unele împrejurări depăşeşte, p1'in 
modul său de a face, înţelesul legilor excepţionale ce ne gu
vernează astăzi, că ne privează de atenţiunea pe care un şef 
administrator este riguros ţinut s' o dea tot-dea una cetăţenilor 
şi că ascultă prea mult de o camarilă care a pierdut pe mulţi; 
nu pot însă să nu recunosc că activitatea pe care d-sa o de
pune în desvoltatea oraşului Constanţa, precum şi impulsiu
nea ce dă adesea în deslegarea unora dintre chestiunele mari 
locale, a căror rezolvare înstrăinau altă dată credinta noastră 
în priceperea şi dreptatea oficială, nu sunt calităţr' puţin co
mune prefecţilor în general. 

Cu aceste rezerve, dat, aduc în calitatea mea de cetăţe
an al Dobrogei, cele mai vii n1ulţumiri aceluia care s' a con

. vins, poate, că nedreptatea şi sclavia morală, atunci când ele 
se exercitează asupra populaţiunei, nu pot da niciodaU roa
de bune. 

Ce m' a silit să public aceste rânduri sunt informaţiile ce 
am că a-şi fi taxat de adversar al administraţiunei, pentru că 
fac parte dintr' o grupare ce are şi jurnalul său, 
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Să las că cu totul altul este scopul acesteia; dar. apoi 
fiind-că ţin să se ştie cu ori-ce preţ cugetul meu, îl dau aşa 
curat cum este, odată pentru tot-deauna, prin această declaraţie: 
Ori-cine cere să văd bine acolo unde nu este, şi rău a· 
colo unde este bine, mâ poate şterge fără gre ?eală din 
rânduri. 

Pot să mă înşel adesea, dar atunci mă conving; nici
odată nu mă înving; ori câţi primari m'ar insulta, ori câţi 
procurori m'ar acuza şi ori câţi ofiţeri de stare civilă m'ar 
bârfi din senin. 

C. Pariano

O Reflectie asupra. 
Se,bărei din 14 Noembrie 

(FARUL No. 6 din 23 Noemb. l 903) 

Din nou Ia l 4 Noembrie, cu ocazia îmµlinirei a 25 de 
ani de la încorporarea Dobrogei, s' a mai cheltuit aci altă şam
panie şi alte discursuri de laude reciproce înti'e funcţionari. 

Ca contribuabil mă întreb : Cât ne vor costa aceste ne
sfârşite chefuri oficiale? Iar ca agricultor, caut să ghicesc: pe 
ce isprăvi, oare se întemeiază ele ? 

Inţekge,.m ca, cu această ocazie, d-1 Prim Ministru să fi 
sărbătorit armata care a dobândit această provincie prin 
atâtea vitejii, şi de plugarii de aci, cari, din pustiile 
desţelenite de dinşH, dau anual un venit de l 3 mili
oane de lei. Să mai fi mulţumit acestora, că prin 
răbdarea şi abnegaţiunea lor, au putut rezista 25 de ani 
Ia toate abuzurile şi destrăbălarea administrativă şi apoi ca 
răsplată. de toate acele servicii aduse p.rei, să i fi pus în sfâr
şit cu această ocaziune în drepturile comune. 

O aşa pro:edare ar H isp.lşit în parte păcatele trecutului 
şi ne-ar fi făcut să sperăm într'un viitor mai bun. Dar a se 
glorifica pe dânşii, mai povăţuind la muncă tocmai pe acei 
cari printr'însa au mascat nepăsarea oficială şi taxând de po-
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care îşi reclamă drepturile cu care s' au năs
dovedi, de cât o trufie oarbă şi o calomnie 

De alt-fel. ce să te mai miri de un prim ministru, care 
Ia acelaşi banchet, spre a linguşi coroana, înjoseşte naţiunea, 
şi spre a motiva menţinerea legilor excepţionale în Dobrogea, 
o atribue dorinţei Regale ?

C. Pariano

Strigătul Dobrogenilor 
(FARUL No 6 din 23 Noembde l 903) 

-

De mult înăbuşim în noi, dorul ascuns de a fi asimilaţi 
cu ţara mumă. Totul am făcut p·entru aceasta, dar nimic nu 
a înduioşat inimile acelor care ne puteau deslega de nişte 
Janţuri nedemne de dreptate şi libertatea naţiunei române. 

Răbdam nădăjduind că ziua de 14 Noembrie, va pune 
în sfârşit capăt robiei noastre de 25 de ani ; dar în Ioc de 
uşurare cu alt venin ne-au adăpat. 

Noi ne jelim. Presa strigă. Grosul grupărilor politice, ne 
compătimeşte, şi totuşi, toate Ia un loc, nu pot dărâma acea 
stâncă SHrdă şi oarbă, pe care se sprijină rob.ia. 

Am venit tineri aci, şi am îmbătrânit, încovoiaţi de plug 
şi de mizeriile cereşti şi omeneşti. Să nu fie destul o viaţă 
întreagă de asemenea sacrificii, atunci mai cu seamă când ele 
nu mai pot fi de nici un folos pentru nimeni ? V oesc politi
cianii să lăsăm moştenire şi copiilor noştri această stare de 
lucruri ? Dacă alte bunuri nu le-am putut agonisi lor, desro
bească-Ie măcar cugetarea şi munca; căci, este cred şi nedrept 
a-i lăsa din simplă nepăsare să rămână aceleaşi unelte de po
vară ca şi noi !

Chestiunea drepturilor politice pentru dobrogeni, nu im
plică nici de cum pofta de a lua Ioc în Parlament ; Ea Ie 
procură mijlocul de a se putea gospodări prin ei înşişi, şi de 
a astâmpăra astfel pofta ienicerilor ce ni se trimit. 
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Zicătoa!'ea spune· că: până la D-zeu te omoară stinţ�i 
şi aşa este. Ce pot folosi bunele intenţiuni ale celor mari, 
atunci când cei mici, în contactul zilnic cu noi, Ie aplică în 
rău? Şicane, nechibzuinţe şi abuzuri, am venit noi să căutăm 
aci, ori rost de înlesnire şi de muncă ? Nu ajunge că stoar
cem din piatră, vânturi şi secete, milioanele ce ni se ,cer; 
mai trebue să ne luptăm şi cu acei cari au îndatorirea să 
ne ajute ? Unde s' a mai văzut ca l 0° /11 din populaţiunea to
tală a unei ţări democratice şi agricole, cari stăpâni fiind pe 
mai tot solul ce-I cultivă ei înşişi. să nu aibă dreptul de a 
cugeta pentru dânşii, să nu He consultaţi în dările ce li se 
impun şi să nu poată controla dsipek ce plătesc ! 

După un astfe I de raţionament, marea majoritate a ro
mânilor din Dobrogea po::te fi exclusă până la nesfârşit de 
la drepturile cetăţeneşti. Dacă şi generaţia născută şi crescută 
sub Români, se consideră încă nedemnă de încetăţenirea în
treagă, atunci până Ia a câta generaţie va trebui să aşteptăm 
noi, spre a ni se deschide uşil� casei noastre ? 

Ce! Numai în Dobrogea sînt străini de origină? Tara 
întreagă nu este plină de aceştia ? Toate statele din lume, 
nu sunt ele un conglomerat de tot felul de naţionalităţi ? 

Gânditus-a 1 vreodată 1n Vl'e-o altă tară din lume, să 
desfiinţeze poiliiceşte o insem11otă p,u-1c de conaţiona.li, până 
la o des� vârşită covârşire etnică a elementelor străine ? Şi 
apoi, ce năzuinţe de naţionalism pot avea Turcii, Tătarii, 
Nemtii. Grecii şi Armenii nostri ? Insisi Bulgarii, dacă şovini 
ar ti,' - ce pot însemna ei î� propo�ţiunea inapreciabilă în 
care sunt?

Toate în lume au margine, Insăşi prudenţa devine o 
nesocotinţă, atunci când tragi de sfoară până se rupe. 

Am renunţat îndestul la drepturile noastre, pentru că 
asa ne îndemna interesul românesc ; dar astăzi. când · acest 
s;crifidu este de prisos, ba chiar dăunăto1' intereselor naţio
nale, şi când trebue să îndreptăm activitatea noastră în alte 
direcţiuni economice, tot atât de folositoare, ca înfrăţirea 
băştinaşilor şi desţelenirea pustiilor; nu putem păşi Ia ele fără 
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să avem dreptul de a ne crea mijloacele prin care să putem 
înfrâna nechibzuinţa. 

Activitatea ce am depus cu toţii, vorbeşte de sine şi 
chiar dacă ea nu se recunoştea oficial ; dar unde am H fost 
astăzi, dacă iniţiativa noastră privată nu ar fi fost îngrădită 
de toţi „Cazacii" ce ni s'au trimis? Şi cu toate acestea, 

· compare-să producţiunea actuală a Dobrogei cu cea de altă
dată, de pe când elementul român era neînsemnat! Ce ar fi
făcut statul cu aceste pustii, dacă nu veneam noi să Ie facem
să rodeaseă ?

Şi câţi Români dintre toţi s'au încumetat să înfrunte
rigorile acestei colonizări ? Acestea nu sunt vorbe ; sunt
fapte, care ori unde, atrag recunoştinţa tuturor, iar nu ne
păsarea !

Ni se impută podul şi portul ca îmbunătăţiri creiate
pentru noi.

Aceasta este neexact. Agricultura locală putea trăi tot
atât de bine şi fără dânsele, căci produsele noastre nu au
ce căuta să treacă peste pod ; iar portul cel vechiu ne era
de ajuns. Recunoaştem utilitatea lor pentru apărarea pro
vinciei; dar nu primim să se treacă preţul plătit pe dânsele
de visteria ţării mume, când D.)brogenH au vărsat pana
astăzi. în casa statului peste 300 de milioane de Iei, din
cari scăzându-se larg l 25 cheltueli de tot felul, rămâne Ia
activul nostru l 75 de milioane.

Afară de aceasta, statul şi-a mai procurat de Ia noi, prin
abuz din închirierea locurilor destinate pentru plantaţfoni
comunale, pe cari nu Ie-a făcut, alte 20 milioane, cari, însu
mate cu cele de sus, fac aproape 200 milioane net vărsate
de noi, - sumă întreită adică, de cât au costat aceste două.
lucrări. Se mai şopteşte iarăşi că Transilvănenii nenaturali
zaţi au acaparat aci mii de hectare, pe câte un simplu tim
bru de 25 de bani, şi că ei, deşi proprietari mari astăzi, se
servesc încă de protecţiuni străine, spre a fi scutiţi de ser
viciul militar. Ne mirăm că abuzul comisiunilor statului, care
a · împărţit pământurile, pe ale căror lucrări el Ie-a · aprobat,
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trebue să-l ispă�im noi 1 Dacă ace�ti oameni nu aveau drept 
să aibă pământ, atunci când valoarea lui era nulă, şi-l pri
miau rugaţi; cum ii contestă astăzi. când valoarea pămân
tului s'a ridicat prin munca şi capitalul depus de dânşii 
atâţia amari de ani ? 

Dacă iarăşi formalităţile lor de naturalizare, deşi cerute 
de dânşii de mult, în mare parte încă nu s'au făcut, pentru 
ce nu se învinovăţesc acei cari până să acorde o naturali
zare unui român de origină, pun atâţia ani? Şi apoi de 
unde s'au luat că pământurile la început au costat numai 
câte un timbru? Dacă abuz se consideră generozitatea comi
siunilor de parcelare„ de sigur că el a fost un abuz dintre
acelea, care au şi partea lor de cald patriotism ; căci numai 
cu chipul acesta s' a putut coloniza atunci �i cultiva acest 
deşert înfiorător al Dobrogei, care place atât de mult astăzi. 
Intr'adevăr, Ia cererea pământului s'a aplicat numai un tim
bru de 25_ de bani de petiţie; dar oare, răscumpărarea ace
stui pământ s'a sfârşit numai cu acest Hmbru? Nu a trebuit 
ap..Ji ca fiecare împroprietărit să plătească 90 de lei hectarul? 
Şi dacă se ţine socoteala ca pe vremea aceia, lO-l 2 ani la 
început, nu găseai să închiriezi hectarul nici cu 50 de bani, 
pe când statului trebuia să-i plăteşti cu toba dreptul său, pe 
ce motiv serios se mai întemeiază această imputare ? 

Dar voiu continua. C Pariano

,,ChBp 0.1 i Pajură?�� 
(FARUL No. 7 din 30 Noembrie 1902) 

Am dat acest titlu articolului ce urmează, pentru că 
toate se petrec în ţara aceasta, în tocmai ca Ia jocul de 
copii cu acest nu:ne. 

Avem peste Dunăre o Constituţiune dintre cele mai 
largi; iar aci in Dobrogea nişte legi excepţionale din cari 
numai cnutul lipseşte. 

Amândouă aceste regimuri funcţionează : dar fiecare din
tr'însele se întrece a produce una mai mult rău decât alta. 
Sănătatea publică şi animală au ajuns înspăimântător de rea, 
cu toţi banii ce se cheituesc pe dânsa. 
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Instrucţia, se ocupă de mişcarea stelelor şi uită că tre
bue oamenilor hrană pe pământ ! F abricile de legi se în
doapă cu tot felul de copii, care se bat în capete, şi toate 
poartă eticheta interpretativă a advocaţilor care le-au făcut, 

Justiţia, inaccesibilă celor mulţi prin scumpetea ei, se îm
parte de către nişte teoreticiani, cari în lipsa lor de expe
rienţă, dau mai multă precădere formei şirete, deeât fondului 
cinstit. 

S' a introdus un sistem administrativ dintre cele mai 
scumpe şi bogate în personal ; şi totuşi desordine şi piedici 
ni se face în toate. 

Impozitele directe şi indirecte, ridicate la extrem prin 
evaluări umflate şi prin împlinirile nechibzuite şi sălbatice, 
ne iau până şi pâinea dela gură, fără ca cel puţin cheltuiala 
acestor dări să ajute în ceva economia naţională. 

Restul de pro :ius, care mai scapă de vămuirile şi pie
dicile oficiale, se vinde apoi prin convenţii comerciale ace
lora din străini, cari dau puterea şi împrumută bani. 

Negreşit, dacă judeci după forma de guvernământ scrisă 
a ţării de dincolo, după pllatele publice şi după luxul ce 
întreţin a�ei vâ1·âţi în caşcavalul hasnalei statului, măreţia 
uimeşte privirea acelor cari nu cunosc dedesuptul lucrului. 
Dacă, .însă. întorci Pajura, dai de mizeria deplină a naţiunei 
producătoare. 

Şi de ce atâta urgie pe acest biet neam blând? De ce 1 
Tocmai pentru că este prea mult îndurător 1 
Sătenii (naţiunea producătoare), care însumează 5 din 6 

părţi din totalul populaţiunei Regatului, abia au drept 50 
dintr'ânşii, să dea un singur delegat. care poate vota direct 
pe reprezentantul său în Cameră. Deci numai a 6-a parte 
dintre români beneficiază astăzi Ia noi în ţară de drepturile 
politice întregi. Şi ce meserie au aceştia ? Sînt slujbaşi şi 
politiciani de aceia, cari trebue să asculte de budgetul sta
tului din care se hrănesc. 

Cum dar s'ar putea îndrepta ca prin farmec totul, decât 
dându-se drepturi depline tuturor ? C. Pariano 
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Justiţia, inaccesibilă celor mulţi prin scumpetea ei, se îm
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rienţă, dau mai multă precădere formei şirete, deeât fondului 
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dându-se drepturi depline tuturor ? C. Pariano 
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Cumpă.neală şi chibz1.1ială 
(FARUL No. 8 din 7 Decembrie ! 903) 

D. Ministru de Răsboiu, după ce a întărit disciplina în
armată, voeşte acum să o introducă şi Ia civili, şi cum acei 
58 din Cameră. nu vor să. asculte de ordfne, se răţoeşte la 
noi, că doar s' or speda cd de dincolo. 

Tot din Dobr0gea Mmite graţiozităţi şi naţiune.i române 
că adică: din mică, slabă şi fără rost cum era, ea nu s'ar 
fi putut face mare şi tare, pr.in ea însăşi ! ! 

Ne mai povestea, că atunci câ.nd o cşa Providentă şi 
bun Destin, ne au în sfânta lor paza, noi nu trebue să ne 
mai îngrijim de nimic ; căci îndată ce va sosi momentul o
portun 1a redacţia "Voinţei Naţionale", ni se vor da drepturi, 
dacă vom pune chibzuială şi cumpăneală în toate actele 
noastre. 

Nu mă voi ocupa aci, nid de privig-hetoal'ea de lac, 
care si-a cântat laudele cu acomoaniamentul orchestrei lo
cale, �ici de arătătol'ul ministe:daÎ, obişnuit a-şi mustra sclavii; 
voi trece drept 1a analizarea singurelor două vorbe judicioase, 
scăpate în cuvAnt{iri!e d-lui Sturdza de la praznic. 

La a cui adresă s{t fi fost zise? Tintit-au ele pe acei 
cad fără nL:i o chibzuialâ şi fără cumpăneală, şi-au vârât 
mâinile prea adânc în punga contribuabililor? Ori ele, în
tr-un moment de compătimire, ni s'au adresat chiar nouă, 
ca să nu mai pi

f

:tim fnrâ cumpăneală şi să nu mai suferim 
fără chibzuială ? Ar H fost interesant să. fi putut interpreta 
fidel cugdarea d-lui Stordza., pentru că aceasta ne-ar fi putut 
orienta la care din dou;i ţări ţine mai mult d-sa : la acea 
consumătoare, ol'i la acea produ:ătoare? Cum, însă, nu i-am 
putut ghki cugett.il, să-i judecăm faptele ! 

Ştim că pal'tidul liberal, până Ia o vreme, 1mpă1'ţea cu 
nesocotinţă tot feltil de liberalităţi premature; şi vedem astăzi 
că dânsul a devenit ostil până �i chiar acelor necesare pen
tru desvo!tarea si siguranta statului! 

. , 
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Lupă 25 de ani de chinul'i, d-l Strn·dza crede că încă 
Dobt•ogenii nu şi-au împlinit osânda. 

Partidul conservator şi presa independentă, din contră, 
găsesc că nu numai ne-am ispăşit îndestul păcatele, dar că 
unificarea Dobrogei cu ţara este reclamată de către înseşi 
interesele superioare ale Statului. 

Ciudată priveHşte ! Să vezi pa?tidul liberal prdungind 
robia, şi pe cel conservator dorind desrobfrea ! De unde re
zultă, că cele două mart partide politice din ţară., păstrân
du-şi încă etkhctele, şi-au schimbat cu totul rolurile! 

Dacă ni s'ar dovedi că vederile guvernului actual sunt 
întemeiate pe vre-o raţiune de Stat reală, iar nu imp1·ovizată, 
o! ·etund, s'ar schimba lucru1·ile ! Suntem Români înainte de 
toate, şi de-ar H să ni se mai înzecească rigorile, tot încă 
n'ar H nimic. Cum, însă, d-l Prim lViinistru nu ne spune 
pentru ce să aşteptăm, nu mai avem ce crede, d<2cât că 
d-sa a prea împărţit „chibzuiala" şi „cumpăn-.!ala" între ei.

Adversarii unificăre:i Dobrogei, neputând găsi pl'inti/înşli 
nici un motiv serios, pe care să-şi poată întemeia refuzul, 
au tras din însuşi articolul d-lui Maiorescu, răstălmăcindu-i 
argumentele. motivul că: tocmai frământările Srebiei, Bu.'
gariei, Macedoniei şi Greciei pot atrage frământări în 
Dobrotea. 

Atât sunt de naivi a înţelege când nu li se spune negru 
pe alb, în dt se sel'vesc de nişte motive care sânt chiar 
baza ârgumentaţiunei d-lui fviaiorescu. C.ki ce zice dânsul ? 
Zke lămurit că adminisfraţiuniie Dobrogei nu au făcut de 
cât să îndoape pe locuitori cu tot felul de otrăvuri morale şi 
materfaie ; şi aşa fiind, cum g:raniţele noastre sunt vraişte, 
cum suntem înconjuraţi de un potop de Slavi şi cum avem 
o poziţiune, care este indicată ca teatrul de lupa într' o în
căerare eventuală, cum s'ar putea ca acei cari 25 de ani au
suferit toate ticăloşiile oficiale şi cari, cu toate acestea, sunt
încă consideraţi ca străini, să nu caute să se răsbune la o-
cazie, contra unei naţiuni care i-a nesocotit astfel ?

Aşa dar, ce poate fî mai natural, decât a preveni din . 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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vreme acest caz probabil ? Şi cum se poate el preveni altfel? 
Cu mai bună chibzuială şi cumpăneală. de cât făcându-i e
fali în drepturi cu toţi. 

C. Pariano

Fantoşe 
(FARUL No. JO din 25 Decembrie J 903) 

Noile condiţiuni exprese pe care se întemeiază astăzi 
numirile de primari urbani şi rurali în Dobrogea. sunt acei 
cari n'au nici un fel de legături în localitatea şi care trebue 
să se supue, ca fantoşele. mişcării imprimate de şef. 

Era şi timpul. Intr'adevăr, îndrăsneala fruntaşilor locali, 
pentru care legea a păstrat aceste Jocuri, mergea une-ori 
până să discute chiar şi cheltueHie poruncite ! Şi aşa, spre a 
se evita pe viitor asemenea neplăceri, s' a decis, scurt, înlă
turarea lor desăvârşită din aceste demnităţi. 

Intrebarea este însă: Ce exemple se dă populaţiunei de 
paza legilor, când înşişi acei puşi pentru aceasta Ie calcă ? 

Şi cum se pot împăca interesele de tot felul ale locui
torilor, cu acest arbitrar administrativ, care depărtează cetă
ţenii dela chiar controlul ce Ii se datorează ? 

Nevoia de trai şi înjosirea acelor mercenari, daci\ sa
tisfac egoismul şefilor. ele însă lovesc în drepturile noastre. 
şi dar, nu putem învoi această nouă metodă întrebuinţată 
spre a ne desfiinţa. 

Fiindcă progresul în ţara aceasta consistă în facerea 
de împrumuturi şi in construcţiuni de localuri, sunt cel 
dintâi a recunoaşte această însuşire d-Iui Vârnav. D-sa, în 
scurt timp. a făcut pentru oraş. cea ce nimeni nu putuse 
face atâta amar de vreme. Prin legăturile sale cu lumea câr
muitoare. a isbutit să convertească împrumutul comunal, 
lucru ce se refuzase cu îndărătnicie tuturor acelor cari îl 
ceruseră. Prin specialitatea sa de inginer, a fost în măsură 
a-fi putea da seama de cum trebue să se facă mai bine şi
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'mai eftin lucrările de edilitate. Prin dorinţa ce are ca frece .. 
rea sa prin administraţiunea acestui judeţ să nu rămână 
stearpă, împinge însuşi tot aparatul la lucru. 

Ii fac onoare toate acestea; însă ce pacat că nimeni nu 
c!te lipsit de metehne ! Mai întâi trufia ce o are, depărtează 
de Ia sine pe toţi oamenii care se respectă. 

Aceasta nemulţumeşte nu numai pe cetăţeni, dar iI stin
thereşte şi pe d-sa de concursul şi de încrederea de care 
are nevoie; căci orice s'ar zice, când chelt_ueşti atâtea sume 
de bani publici, eşti dator să te pui sub controlul necurmat 
!l cetăţenilor de frunte, pentru că numai atestarea lor poate
incredinţa pe locuitori, că mersul lucrurilor se face t'egulat.

Ca să dau fapte, voi spune că toţi cred în oraş că apa 
ce s'a adus este îngroşată cu microbi. Negreşit că ea va fi 
fost analizată; da1· de cine, cum şi când, nu ştie nimeni, Se 
mai zice, că construcţia Palatulul Comunal, nu se face în 
conditiunile devizului. Aceasta ar fi o abatere gravă, dar ia
răşi �u se ştie adevărul. Iată, dar, răul ce decurge din faptul 
de a se izola cu desăvâl'şire de Ia luminile şi controlul cetâ
ţenifor. 

In judeţ, asemenea s'a dat comunele pe mâna unor pri
mari, cari cred că le au în arendă. Unul dintr'înşii s'a încu
metat atâta pe puterea discreţionară ce s'a lăsat tuturor, în
cât, după ce a ridicat satul în picioare prin abuzuri, m'a 
batjocorit şi pe mine din senin şi a mai voit să mă aresteze 
în satul meu. 

Prefect:..1ra tot pe dânsul l'a apărat. Procurorul tot pe 
mine m'a dat în judecată. Şi tribunalul tot pe hoţul de pă
gubaş I' a condamnat. 

De 25 de ani ne plângem de abuzurile funcţionarilor 
comunali şi d. Vârnav, în Ioc să înfrâneze caprele, loveşte 
tot oile l Şi ce poate câştiga serviciul administrativ dintr' a
ceastă înlocuire ilegală ? Oare îndatoririle cetăţeneşti ar ră
mâne neîndeplinite, dacă s' ar pune primari locali ? 

Dar de unde rezultă aceasta? Ori nu se găsesc oameni 
ştiind carte prin comune ? Apoi Ia �ate, mai multă carte se 
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16 

ştie in Dobrogea, de cât dincolo ! Şi în sfârşit, chiar dacă 
primarii locali ar avea toate cusururile, pentru ce se calcă le
gea noastră, aşa excepţfonală cum este, asuprind interesul 
general, în folosul celui personal ? 

Chiar şi dacă s' ar invoca pretextul ridicol că localnicii 
nu au educaţiunea cetăţenească făcută, tot însă el s'ar în
toarce contra procedărei actuale, fiindcă numai comuna poate 
face acea educaţie cetăţenilor care'i învaţă- să-şi iubească nea
mul _şi ţara, prin însăşi administrarea de către dânşii a inte
reselor lor comune. 

Şi apoi, ia să vedem dacă cel puţin aceste fantoşe răs
pund exact Ia dorinţa stăpânului. Eu cred, din contră, că a
cesta este .în realitate sclavul lor, căci pe când activitatea 
sa este toată concentrată într' o direcţie, ele (fantoşele), se 
dedau, nesupărate şi solidar sprijinite unele pe altele, la tot 
ce le raportează numai lor, în dauna locuitorilor. 

Aşa de exemplu: Ştie d. Prefect, că aproape in tot ju
deţul, cea mai mare parte dintre primati şi notari obligă pe 
săteni să le lucreze fără plată, dela 20 la 50 de hectare se
mănături ? Ştie d. Prefect că terenuri din vetrele satelor se 
închil'iază pentru arătură de către Primari cu aprobarea Pre
fecturei ? Ştie d. Prefect că pentru bacşişuri mulţi dintre pri
mari liberează certificate de împrumuturi la Creditul Agricol 
asupra unor vite cari nu există ? Ştie d. Prefect că primarii 
obligă pe locuitori a le plăti anual, ca pentru Poştă, peste 
J OOO lei o trăsut·ă, cu care în realitate se slujeşte tot perso
nalul administrativ ? 

Dar . n• aşi mai sfârşi, de ar fi să înşir aici toate ·abuzu
rile ce se comit, Voi reveni, poate altă dată, cu alte serii, a
cestea fiind de ajuns acum, spre a dovedi d-lui Vârnav că 
nu ştie multe din cele ce se petrec în judeţul său şi pe câtă 
vreme se va servi de aceste fantoşe aparente, d-sa va ră
mâne o fantoşă reală, 

C. -Pariano
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Efectele regimului excepţional 
(FARUL Nr. ll din l4 Ianuarie !904-) 

Cine oare să fi inventat reclama ? Comerţul, ori guver
nanţii noştri ? Acest condiment a ajuns să se pue acum in 
toate sosurile fără gust propriu ! 

Pe toată ziua reclama înşeală lumea şi totuşi mulţi cad 
încă în lanţurile ei! Mi-aduc aminte de laudele ce-şi făceau 
Vizirului la banchetul de Ia l 4 Noembrie, asupra progreselor 
la care se pretindea că s' a împins această provincie, şi mă 
.întreb dacă n'am visat. 

Negreşit, pe noi aceştia, tociţi cu isprăvile administraţii
lor, nu ne pot .înşela osanalele nimănui ; totuşi, spre a .îm
puţina număru[ victimelor ce ele pot face în publicul neştiu
tor, vo1 cita câte un singur exemplu din fiecare, din acele 
procedeuri ce întrebuinţa această administraţiune, atât de lă
udată, cari au provocat emigrările şi ruina a zeci de mii de 
dobrogeni. 

Adevărul asupra en-..igrărilor 

Unul din satele cele mai bogate din Dobrogea, era altă 
dată Ghiuvegia. EI număra vre-o 50 de familii de turci, toţi 
bogaţi şi cum se cade. Agenţii respectivi : primar, perceptor, 
şi agent silvic, poftind Ia averile lor, s'au asociat cu toţii 
spre a-i jefoi şi hită cum s'a procedat; 

Se ştia, că Statul învoeşte pe săteni să ia uscături din 
pădurile sale, Duminecile. Musulmanii având Dumineca lor 
Vinerea, au luat de bună credintă, în mai multe rânduri us
cături în aceia zi. Prin aceasta, î� formă, delictul era consu
mat. Atunci agentul silvic, pe tăcute, închee acte, cum că 
fiecare dintr' ânşii a făcut stricăciuni dela l OOO Ia 5000 de 
lei, şi-i dă în judecată. Nici o citaţie nu Ii s' a înmânat şi 
nici sentinţa de condamnare, în lipsă, nu li s•a comunicat; 
deci în formă, totul era în regulă, aşa că sentinţa rămânând 
definitivă, au investit-o cu formula executorie. 

2 
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Veneam din înt,hnplare dela Ostrov, tocmai ît1 ziua 
când toate productele, vitele, uneltele şi calabalâcul din casă, 
a tuturor acestor oameni, s'a vândut si stiu, că îndată toate 
acele 50 de familii, au emigrat în rna�să; goale, flămânde, 
plângând şi bleste.mând. 

Se va întreba, poate, oricine: Ce mobil a putut împinge 
pe acei agenţi Ia săvârşirea acelui vandalism? 

Cel mai murdar! Dorinţa de a se face stăpâni pe a
verile acelor oameni. Ei cari operau în masse, aveau 
omul lor interpus, prin care a cumpărat totul de la lici
fatia ţinută în sat. numai c;u sol'/ 0 din valoarea reală a
obiectelor vâlldute. Ce altă întreprindere ar fi putut da la 
un capital de 5 lei, 95 câştig- ? Şi încă fără nici un risc, căd 
jaful, era bine îmbrăcat de dânşii, cu toate formele legale. 

A. doua serie de ruinaţi

Prin vechea lege de vânzare a pământurilol' statului, se 
prevăzuse ca 1·atele celor dintâi 3 ani, să se plătească de 
către cumpărători, tocmai la sfârşitul perioadei de rescumpă
rare. Aceasta era o măsură înţeleaptă, pe care legiuitorul o 
luase, spre a înlesni pe colonişti în primele lor cheitueli de 
aşezare. 

Ea s' a pitzit 7 ani la început ; dar, într' o bună zi, după 
ce Statul îşi vânduse mai tot pământul şi cumpărătorii se 
aşezaseră pe dânsul, se pomenesc toţi urmăriţi şi vânduţi, 
pentru plata Întreagă şi deodată, a acelei restanţe pe 3

oni, încuviinţată de legea sub care cumpăraseră. Chiote, 
vaete, rugăciuni, - nimic n' a fost luat în seamă ; şi aşa, 
cei mai nevoiaşi dfo.tre locuitori, au fost asvârliţi fără nici o 
milă pe drumuri şi deposedaţi de pământud, 

Astăzi, chip, ne mai poleiesc coaja hapurilor; dar miezul 
a rămas dintr' acelaş material. A vocaţii dela domenii, spre 
a-şi putea vârî nasul, după obiceiu, în averile particulare,
invoacă acum însăşi interesele noastre, şi pretextând că pro
prietatea în Dobrogea nu-şi poate câştiga adevărata ei va
loare, decât după ce dânşii o vor desgrădi de toate viciile,
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ce zic că o apasă, au năvălit şi au deposedat căzăceşte mif 
de locuitori de pământurile lor. tocmai desigur pentru că a venit 
vremea să le libereze actele definitive de proprietate ! Pe ce 
s' o fi întemehd ? Ce vicii or H mai născocit? Nu ştim ; căci 
comisiile Statului rugau atund pe locuitori să ia pământuri; 
inginerii lui, le-au parcelat ; delegaţii lui, asistaţi de autorită
ţile locale, i-au pus în posesiunea lor şi agenţii financiari au 
împlinit, cu sălbătăcie chiar, ratele răscumpărării acelor pă
mânturi! Ce-or mai fi voind dar, dacă nici după 15-20 de 
ani de stăpânire, cu bună. credinţă şi după ce şi-au primit 
aproape şi preţul integral, nu-i lasă în pace ? 

Adevărat este, că toţi câţi se adresează Curţii de Apel, 
îşi câştigă dreptul ; dar ce fel de administraţiune domenială 
este aceea, care pune din senin o populaţiune întreagă pe 
drumuri şi o expune la cheltueH de judecată ? 

Intimidările 

Am dat din mulţime aceste trei exemple, de starea ad
ministrativă veche şi nouă din Dobrogea, pentru ca să dove
desc, cu fapte, - de a căror exactitate răspund personal -
că numai laude nu trebue să-şi facă acei care au îngăduit şi 
întreţin încă şi acum, asemenea jafuri şi nedreptăţi. 

Imi rămâne să mai spun, prin ce minune toate aceste 
abuzuri au rămas şi rămân în cea mai mare parte nedesvă
luite. Ei bine, precum so/ii Qurrie au extras din pământul 
Bohemki radium, acel corp care dă lumină şi căldul'ă veş
nică, tot aşa şi matadorii noştri, au stors din legile noastt·e 
excepţionale, forţa aceia suvel'ană, care intimidează şi amu
ţeşte. Măsurile de precauţiune luate în legi, a căror rigoare. 
nu trebue să se apli:::e, de cât la nevoe, asupra străinilor cari 
ar fi aţâţat dezordinea, spre a compromite siguranţa statului, 
s' au aplicat şi se aplică în mod curent, contra înşişi cetăţeni
lor, ca si când ei ar fi turburători străini şi ca si când, a 
desveH �buzurile administrative, ar fi un atentat la' siguranţa 
statului. 

Dorind ca arătările mele să nu fie nici măcar bănuite, 
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voi ilustra şi această tiranie, prin două exemple recente ş1 v11 
încă, trase din faptele cunoscute de noi toţi : Unul, care a 
lipsit de hrana sa zilnică, pe un avocat familist din localitate 
şi altul care a provocat sinuciderea unui medic veterinar. 

Cazul avocatului Fortun 

A vacatul se numeste Traian Fortun. Vina ce i se atri
bue este că dânsul a aţâţat populaţiunea, trimiţând în sate 
un anunţ tipărit, prin care oferea serviciile sale de advocat 
tuturor acelor pe cari Ministerul de Domenii îi deposedase 
acum în urmă de pământurile lor. 

Am văzut anunţul. Nici o vorbă de aţâţare nu e în
tr'însul. Era o simplă reclamă negustorească, cum că dânsul, 
pentru o plată mică, va susţine procesele deposedaţilor. 

Admit că, prin deschiderea de-odată a atâtor procese 
statului, s' ar fi desvelit ruşinea unor jafuri, pe cari autorită
ţile aveau tot interesul să le acopere. Dar atunci, pentru ce 
Ministerul de Domenii le face ? Şi în tot cazul, instanţa în 
drept să H judecat şi pedepsit pe d-nul Fortun după legile 
ordinare, 

Ce amestec putea să aibă aci legea excepţională, care 
dă drept Ministerului să ia dreptul de a pleda unui om ce 
nu se hrăneşte de cât printr'însul ? 

Pentru cei cari nu cunosc efectele regimului excepţional 
de legi, asupra unei populaţiuni, mai cu seamă când ele mai 
sunt agravate de tirania celor chemaţi ca să le aplice, stri
gătele dobrogenilor contra lui par neîntemeiate, ori exagerate; 
dar să vină acei ce le-au făurit, să trăiască puţin sub el, să-i 
guste din dulceaţă şi să vedem apoi, dacă mai judecă ast-fel! 

Cazul Veterinarului Mincu 

Am spus, cum la adăpostul regimului excepţional, o 
lume întreagă a fost ruinată ; am spus cum print'însul, toată 
populaţiunea este constr�nsă la tăcere ; spusei, cum unora li 
s' a luat până şi putinţa de a-şi câştiga hrana; voi cita acum 
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şi un caz de care trebue să se îdioreze ţara întreagă. căci 
el dovedeşte până unde merge cruzimea interesată a acelor 
puşi să o servească. 

Se capitalizează din înscrierile anuale în budget, ca fond 
pentru combaterea epizootiilor, o sumă de vre-un milion şi 
ceva de leî. Direcţiunea specială a serviciului veterinar, vă
zând că toţi r�p dintr'însul şi că se va sfârşi înainte ca şi 
dânşii să se fi împărtăşit în de-ajuns, plămădeşte o serie de 
rapoarte, cum că în Dobrogea şi caii şi oamenii sunt atinşi 
de răpciugă ! Şi aşa, obţin puteri discreţionare şi fonduri ne
limitate, pentru combaterea acestei boli. 

Un potop de medici şi de agenţi veterinari, căzu în
dată ca lăcustele pe toată Dobrogea. 1 oate târgurile fură în
chise. Doi ani de zile. locuitorii îşi lăsau munca câmpului, 
ca să-şi târască caii din comună în comună, pentru inspecţie. 
MH de cai fură omorâti. Alte mai multe mii fură sechestrati, 
O jeale era la toţi, da; nimeni nu îndrăznea să sufle, cr�
zând că într• adevăr numai interesul de a stârpi boala se fac 
atâtea sforţări. 

Incetul cu încetul însă, aflăm tot prin veterinari, că şi 
Statul şi noi suntem mistificaţi, şi atunci, mă plâng de aceas
ta în Congresul agrar, ţinut la Bucureşti. Nu ştiu ce se va 
fi petrecut, dat· ştiu că, întors dela Bucureşti, vechiul medic 
veterinar al judeţului, fusese permutat, iar în locul lui venise 
nefericitul răposat Mincu, căzut victimă a datoriei sale. Acesta 
întâlnindu-mă într' o zi prin Constanţa, după ce mi se pre
zintă, căci nu-l cunoşteam până atunci, mă felicită mai întâi 
pentru alarma ce dădusem în Congres asupra modLtlui cum 
se combate ră.pciuga in Dobrogea şi apoi imi arătă toate a
buzurile si samavolniciile ce constatase dânsul cu ocazia in
specţiei c� făcuse până atunci în câte-va comune din judeţ, 
ba imi arătă chiar şi copiile de pe rapoartele trimise de dân
sul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar şi Ministerului 
de Interne personal, de constatările făcute de dânsul. 

Ele spuneau că „Răpciuga cu modul cum s'a combătut 
doi ani de zile, s'a lăţit şi mai mult prin amestecul repetat 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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al cailor bolnavi cu cei sănătoşi, din câte două şi trei co
mune la un Ioc ; că dresarea actelor de despăgubire pentru 
caii ucişi, s'a făcut în cea mai mare parte după singurul ca
priciu al veterinarului, ne asistat tot-d' a una de către ceilalţi 
membri ai comisiunei ordonată de lege, aşa că satenilor H 
s• a dat despăgubiri de câte 5, 20 şi 30 de lei pentru caii ce 
valorau de la J 50 Ia 500 lei; că degeaba a cheltuit Statul 
700.000 mii de lei în această operaţie şi că tot degeaba au 
fost supuşi locuitorii Ia atâtea vexaţiuni şi pagube''· 

- In urma acestor descoperiri, care ar fi fost datoria Di
recţiunei Generale ? 

Să numească o anchetă, care, constatând faptele ce se 
imputau personalului veterinar, să pedepsească pe culpabili, 
ori să tragă Ia răspundere pe calomniator. Aşi ! Nimic din 
toate acestea nu s• a făcut! In Ioc să se ţie seamă de fun
cţionarul integru, din contră: în ziua în care Direcţiunea a 
luat cunoştinţă de conţinutul acestor rapoarte, nu numai că 
telegrafic a înlocuit pe numitul veterinar, dar încă a mai ob
ţinut şi expulzarea lui imediată din Dobrogea, care s'a 
făcut cu ordinul Prefecture:i de Constanţa, No. J 4,002, ce 
glăsueşte astfel : 

DOMNULE MEDlC, 

,,Ne mai comp!ând ca medic veterinar al acestui ju
deţ, vă invit. În interesul ordinei, sa părăsiţi de îndată 
iude/ul, pentru ca să nu fzm puşi în neplăcuta pozi/ie 
de a lua măsurile mai aspre, dictate de împz·ejurări". 

Prefect (ss) Se. Vârnav 

Ameninţarea cu care sfâ1'şeşte ordinul, a fost şi ea exe
cutată, căci doi gardişti au condus imediat pe medic la 
gară şi /'au pornit din Dobrogea! 

Dar lucrurile nu s' au oprit aci. Direcţiunea Generali\ 
spre a-l îmblânzi, H dă serviciul judeţului Vâlcea. Indată însă 
ce a aflat că dânsul se pregăteşte să dea publicităţii ce1e ce 
s• au petrecut în Dobrogea, I' a destituit. 
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Atunci doctorul Mincu, veterinar distins, autor al mai 
multor uvrage de medicină veterinară, văzându-se asvârlit cu 
familia pe drumuri, după 25 de ani de serviciu conştiincios, 
înecat de nedreptate şi disperat de viitor, s' a sinucis. 

Iată efectele regimului excepţional! 
C. Pariano

Arbitraritatea aşezărei şi numănd impozitelor 
(FARUL No. l2 din ll Ianuarie 1904) 

Principiile fundamentale, pe care se reazămă un regim 
constituţional, sunt ca : Impozitele să fie aşezate de către 
chiar acei cari le plătesc, şi ca dânşii să hotărască sfera 
şi remuneraţiunea actiunei guvernamentale. 

La noi aceste drepturi s'au evaporat cu desăvârşire, 
pentru că massa alegătoi'ilor chemaţi să-şi exercite dreptul, 
compunându-se în cea mai mare parte din oameni care se 
hrănesc din buget şi favoruri. alege numai creaturi de ale 
guvernului, care lasă pe putere executivă a-şi fixa sin
gură limita activifă/ei sale. 

De aceia vedem contrastul că, pe când naţiunea furni
zează toate mijloacele pentru ca guvernul să vegheze şi să 
satisfacă interesele ei, acesta Ie întoarce contra ei si în folo-
sul întărird sale ! 

· 

Percepe uneori până şi hrana locuitorilor sub pretext de 
a ridica agricultura, de a înflori comerţul, de a înfiinţa in
dustria, de a încuraja literele, artele, de a răspândi instrucţia, 
de a stârpi mizeria, etc., etc. Ei bine: Făcut-a agricultura un 
pas înainte? In comerţ, câţi Români au mai rămas şi în ce 
mod se face ? Apoi, fără capitaluri naţionale, fără materie 
primă şi fără braţe, se poat� oare închipui o industrie mare 
şi oare, nu suntem în drept de favoare od risipă toţi acei 
bani ce se plătesc, din bugetul nostru, fabricanţilor străini 
aşezaţi aci ? Literele şi '1rteîe încurajate, unde sunt ? Instruc
ţia în ce consistă, când 80 la sută din populaţiunea rurală 
este exclusă de la votul direct de Camere, pe motiv că nu 
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ştie carte ? Ce fel s' a stârpit mizeria, când înotăm mai mult 
de cât totdeauna toţi într'însa ? Nu se vede să fi servit la 
altceva toate dările plătite, de cât la crearea de funcţiuni şi 
Ia plata lor ! 

De altfel, istoria trecutului şi realitatea prezentului, de
monstrează în destul, că schimbarea regulamentului organic 
prin constituţiune, aşa cum aceasta s'a aplicat, nu numai că 
nu a câştigat cu nimic, economiceşte vorbind, pe Naţiunea 
p1'opriu zisă, dar că, din contra, despotismul mascat şi ires
ponsabil de fapt, îmbogăţind şi cocoţând pe unii, a conrupt 
şi sleit massele muncitoare ! 

Guvernele noastre, atât de departe merg în goana lor 
după ban, fiindcă poporul nu ştie să limiteze sfera lor de 
acţiune, în cât libertate, activitate privată, bogăţie, bună stare, 
independenţă, demnitate, - pe toate le-au omorât, numai 
spre a-şi mări mijloacele lor de existenţă ! 

Pretutindeni luptele cele mai înverşunate s' au dat şi 
se dau asupra aşezărei impozitelor, fiind-că banul este nervul 
de viaţă al tuturor. A impune o populaţiune potrivit cu mij
loacele ei de câştig, este principiul pe care trebue să călău
zească ori-ce guvern înţelept. A veghea însă, ca prin împlini
rea neoportună a dărilor, locuitorii să nu fie păgubiţi şi a 
face mar cu seamă ca în afară de dânsele, dânşii să nu fie 
globiţi prin alte diferite moduri piezişe, este cea mai patrio
tică operă, pe care un guvern părintesc poate să o săvâr
:s e a s c ă. 
· In această privinţă, dobrogenii suferă neînchipuit de
mult, fiind-că toate autorităţile îşi joacă mendrele aci, cum
vor, fără ca locuitorii să aibă p'..ttinţa de a-şi găsi dreptatea.

Nu este destul, că Camerele ne epitropisesc cu fixarea 
dărilor câtre stat ! Nu ajunge că judeţul şi comuna, prin niş
te simulacre de reprezentaţiun,i ne fixează şi dânsele, ca 
dări cheltueHle capricioase pe care le decid prefecţii. 

Ne mai storc apoi şi agenţii diferitelor administraţiuni, 
sub toate pretextele neînchipuite. Sume de alte globiri, ca-re 
tntfec cu mult. adevăratele impozite, aşa zise legale. 
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Imi pare rău că nu pot JJreciza cifra dărilor forţate. pe 
care sătenii din Dobrogea sunt siliţi să Ie plătească pe tot a
nul; totuşi, ea se va putea deduce, cu aproximaţie, din ur
mătoarele câte-va capitole, pe care Ie citez aci. 

Incep cu cel mai odios, El se percepe în muncă făcută 
în natură. 

J) Puţini primari şi notari sunt în Dobrogea, cărora lo
cuitorii le muncesc de dacă de la 20 Ia 50 hectare de 
semănătu1·i ? 

Socotind munca He-cărui hectar cu câte 50 de Id, a
ceastă dă in medie un impozit de 2000 lei plătit de către lo
cuitori, 

2) Fie-care Primărie are ?.ngajată în contul locuitorilor,
cu suma de Ia 600 Ia 1200 lei anual, câte o trăsură, aşa 
zisă poştă rurală, dar care transportează de colo până colo 
pe tot personalul administrativ. 

3) Inoportunitatea împlinirii impozitelor a ruinat cu de
săvârşire cei puţin 2Q tl .'n dintre Ioc.uitori, că�i Ii se vindeau vi
tele din plug ori din seceră, bucatele pe ori-ce scăderi de 
preţuri. 4) Preschimbarea continuă a actelor de emanete Ia 
Credit. 5) Plata păşunelor izlazurilot· comunale. 6) Adesea pu
tinţa de a închiria p{unânturi de arătură de la Stat. 7) Cău
tarea prin judeţ a veterinarului, care să dea certificat de să
nătate pentru vitele vândute ..• Toate aceste costă destui bani. 
Dar prin porturi cât nu pierdem ! 

Dacă nu 10 ':n• de sigur 5°/0 din marfa totală ce produce 
un sătean, se pierde prin măs..irătoare şi cântar. 

Dacă la suma :imoozitelor legale către stat, 1· udet si CO-L > > 

mună, s' ar adăoga ast-fel de impozite şi mai riguros împlinite, 
şi dacă s� ţine socoteală de capacitatea productivă a unui să
tean şi de trebuinţele existenţei familiei sale, precum şi de 
pagubele ce-i pot surveni dintr' o recoltă rea, sau moartea unora 

, dintre vite. atunci ce bună stare i se mai poate profetiza ? 
Şi încă, dacă unei populaţiuni i se ferecă ast-fel, prin 

legi excepţionale, brutal executate, toate mişcările sufleteşti şi 
fizice, ce sentimente înalte mai pot naşte intr'insa ? 

C. Pariano
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Răspuns la un sfat 
(FARUL No. l2 din ll Ianuarie !904) 

Un nou redactor, anonim, mă tot insultă în gazeta locală 
Constanţa, pentru că menţionez ilegalităţile, pe care mă 
re.azem, spre a dovedi celor de dincolo influenţa dezastruoa
să ce exe1·citează legile excepţionale asupra acestei provincii. 

Prin aceasta nu aveam nici de cum intenţiunea de a 
lovi în nimeni personal ; dar dacă Prefectura se găseşte atin
să, prin chiar actele sale şi caută să-mi baricadeze trecerea 
prin astfel de mijloace, am timp destui f ba încă şi dosare, ca 
să mă explic şi cu dânsa. 

Spuneam altă dată, că am fost cei dintî.i care m' am 
bucurat de numirea d-lui Vârnav ca prefect al acestui judeţ. 
Credeam atunci că d-sa va pune capăt tuturor acelor nea
junsuri de care incontinuu în aceşti 25 de ani au suferit Do
brogenii. 

Prima decepţie ce am încercat, a fost când d-sa şi-a 
votat indemnizaţia de chirie (6000 lei anual). A doua când 
am văzut că, dat cu totul lucrărilor de edilitate din Constan
ţa, a abandonat cu desăvârşire Ia bunul plac al altora, ad
ministraţiunea judeţului. 

Şi a treia, când a împănat lumea cu o reclamă mai 
mult de cât americană, cum că dela venirea sa ca prefect 
în Dobrogea, curge numai lapte şi miere într'însa. 

Atât de mult se vede că I' au mistificat acei cari îl în
conjoară, în cât l'au făcut să se creadă o a doua Mesie. 

I se pare că Dobrogea şi locuitorii săi, sunt anume cre
iaţi pentru d-sa, şi că aşa cum vede dânsul lucrurile şi feri
cirea noastră, tot ast-fel trebue să Ie privim şi noi cu ochii 
închişi. 

Voi releva mai întâi urâta impresiune ce se întreţine în 
publicul inteligent, dând ca fapte mari săvârşite căteva zidiri 
clădite cu banii locuitorilor, Dar, pentru numele lui D-zeu ! 
Unde s'a mai văzut ca o donaţiune publică să fie transfor
mată într' o glorie administrativă ? 
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Dacă îndemn s'a făcut, aceasta după cât ştiu este o da
torie, şi în tot cazul, dacă datoria a ajuns să se considere ca 
merit, atunci el este al învăţătorilor pentru şcoli şi al preo
ţilor pentru bisedci. Ce mai rămâne, dar. la activul admi
nistraţiunei ? Trei localuri de Primării ! Şi pentru atâta luc
ru se face atâta paradă ! ! .... 

Obţinutu-s' a de Ia stat, pl'in mijlocirea Prefectul'ei, o 
pa1·te sau totalul costului lor, aşa după cum trebue să facă 
ori-ce prefect, care ţine să ajute popuiaţiunea pe care o ad
ministrează?- Nu 1 Făcutu-sa ca bisericile si :;colile să fie 
mai mult frequentate astăzi, de cât erau pâ�ă �cum ? ·- Nu ! 
-Sporitu-s'a buna stare a populaţiunei, prin niscai-va mă
suri noui? - Nu! Ba încă, din contră, însăşi Prefectura a
mijlocit pentru ca oamenii, din proprietari ai pământurilor
lor, să devie arend;:i�{ pe dânsele l

Stârpitu-sa, cel puţin abuzurile, care caracterizează ad
ministraţiunile acestei provincii ? la1'ăşi nu 1 - Apoi, atunci 
ce s' a făcut, pentru ca Dobrogea să fi propăşit atât de mult 
intr'un an şi jumătate, de la venirea d-lui Vârnav ca pre
fect ? Aducerea apei Ia Constanţa ? Zidirea palatului ? Grădi
na ? Vom vorbi altă dată despre acestea, - şi fără supăra
re să fie atunci, căci, când goneşti pe toţi cetă.ţenîi indepe
denţi dela cont-rolul unor cheltueH atât de importante, dânşii 
nu mai au alt mijloc de a se plânge cum Ii se risipesc banii, 
de cât presa. Imi mai rămâne să răspund injuriilor ce-mi fa
ce ziarul prefectorial „Constanta" de la 1 eurent. El crede 
că mă insultă numindu-mă „ conservator cantacuzinist". Se 
înşală, însă, şi în aceasta ca în toate ; căci eu mă fălesc 
chiar că am fost tot timpul şi voi fi totdeauna conservator. 
Mi-ar fi ruşine numai atunci când a-şi trece de la un partid 
la altul l 

Numirea de „castelan" nici pe ea nu o resping: ba încă 
mă măguleşte, deo1re-ce „castelul" ce [ocutsc, în cazul că 
e „castel•, este plătit cu bani traşi din muncă onestă, 

Anonimul transparent găseşte demn să se ocupe �i de 
genealogia mea, Mă mir ce mai caută gălceavă şi asupra a-
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ca noasll'ă de 26 de ani, într'un loc de a cărui desăvârşită 
stăpânire nu erau siguri? 

S' a putut, iarăşi, ca, în urma stabilirei noastre aci, să 
fi survenit noui combinaţiuni internaţionale, prin cari compen
saţiunile făgăduite României să fie îndreptate într'altă direc
ţiune. Şi atunci, iubirea de neam nu obligă pe ori-care ro
mân să caute din vreme, ca prin ori-ce mijloace, He şi indi
recte, să prevină pe consângenH săi, a-şi pregăti retragerea 
cu ori cât mai puţine pagube ? 

Nu o H nimic din toate acestea; ori cum însă, misterul 
cu care guvernu! îmbracă în oportunitatea acordării dreptu
rilor noastre politice, astăzi când după trecere de atâta timp 
orice rezon de Stat s' ar invoca, nu mai este întemeiat, îngri
jorează mult populaţiunea de cât-va timp înco3ce. 

Locuitorii de aci, siliţi fiind să caute înţelesul laconicu
lui răspuns de Ia banchet si a tăcerii din Senat a d-lui prim 
ministru, din deducţiune în' deducţiune, au ajuns să bănuias
că, că, dacă jaf şi tiranie se întreţine până acum în această 
provincie, cauza poate fi şi că ea va fi având altă menire ; 
căci, ce altă însemnare poate să aibă acea prelungire nes
fârşită a regimului ei excepţional ? Acea lipsă depHnă de pi
chete pe frontieră ? Acel păstru de numiri turceşti a satelor? 
Acea întârziere de a lega judeţul Tulcea cu Constanţa, prin
tr' o linie ferată ? Acea Iikomie de a pre fa-ce totul în bani, 
spre a-i cheltui pe lucruri ca1·e nu ne interesează, pe când 
nouă nu ni s' au făcut nici plantaţiuni, nici desecări de mlaş
tini, nici drumuri, - nimic în sfârşit ? 

Atât mai lipsea ! 
Vorba ceea: .,Ce-şi face omul singur, nimeni nu-i poate 

desface". 
Singură credinţa într'un viitor mai bun ne susţinea; 

dacă şi ea va fi să piară în noi toţi, aşa precum a pierit în 
acei cari şi-au luat lumea în cap, ori în acei cari se pregă
tesc Ia aceasta ; - apoi se poate mândri d. Sturdza cu re
zultatele tiraniei sale liberale şi gospodăreşti ? 

C. Patiano
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Desiăin.uiri oficiale 

(FARUL No. l 6 din l 5 Februarie l 904) 

A apărut de curând o dare de seamă a d-lui Prefect de 
Tulcea, către Consiliul Judeţean. 

Am citit cu multă plăcere acea interesantă lucrare, mai 
întâi fiindcă, prin datele ce co prinde, ea ne luminează în 
sfârşit asupt·a stăl'ii reale a acelui judeţ şi apoi, pentru că 
este făcută cu o îngrijire şi competinţă, care fac multă o· 
noare autorului ei. 

Ceea-ce măreşte, însă, şi mai mult meritul acestei lu
crări, este lealitatea cu care d. Luca Ionescu laudă excelen
tele însuşiri ale acelei populatiune şi nepărtinirea cu care 
adevereşte încetinirea mersului administrativ în desuol
tarea culturală morală şi materială din acel j udef (pag. 
3-4). Vezi şi simţi, în această lucrare, lupta sufletească ce
se dă între funcţionarul, care ar voi să scuze nepăsarea ad
ministraţiunilor trecute, şi între românul doritor de binele
ţării sale, ca1•e regretă timpul pierdut.

Cunosc de mult pe d. Luca Ionescu. 
L'am .a.predat totdeauna, deşi în multe, vederile noa

stre nu se aseamănă.. Mărturisiriie ce face acest înalt dregă
tor, şi pe care le reproducem textual mai la vale, ne sunt 
îndoit de scumpe, pentru că ele atestă, in mod oficial, drep
tatea arătărilor noastre de totd' auna. D-sa spune fără sfială că: 
,,Nu poate ascunde că în personalul administrativ de exe
cufiune, vor fi fost şi impiegaţi cari nu aveau pregătirile 
cerute, nici zelul necesar, şi poate nici podoabe sufleteşti 
vrednice de toată lauda" (pag 6); că: "Pentru aceasta a 
fost nevoit a înlătura din funcţiunile publice pe cei cu ante-
cedente rele, pe· cei nepdcepufi şi pe cei ca1�f considerau 
siujba ca un simplu mijloc de trai, (pag, 7); că: au înegri

t
d

es-
tule hârtii cu corespondenţă, fără nicio utilitate ____ practică'; 
că : ,, Pe puterea ·baionetei, p·e străşnicia jandârmuiuT perigo
area codului penal şT pe--spaimatemniţii nu se statorniceşte 
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regimul cel mai sigur şi cel mai durabil" (pag. 9); că : ,.Cu 
rari excepţiuni, mai toate comuneie.ru1:aie au rămas aproape 
tot cum le-am găsit la realipirea Dobrogei, fără alinieri, fără 
plantaţii" (pag. J 3); că : ,,Nu a văzut nicăiri, o urmă inteli
gentă decivilizare şi asanarea centrelor rurale" şi că „To
tul a fost lăsat la voia şi nepăsarea popu1aţ1ei" (pag. J 4) La 
cap. IV de la pagina 36, spune că : ., V oind să cunoască care 
este adevărata şi reala situaţiune a populaţiei rurale, atât 
pentru .pământurile recunoscute şî vândute,cât şi pentru cele
care au rămasîn propr.ietatea Statului, a -cerut .. Triformaţiuni 
d-lui Administrator al Domeniilor Statului din Dobrogea.
D-sa cu adresa No. J 524 a bine voit, a-i da următorul răspuns:

,, Trebue să mărturisim cu regret, că singura cifră sigu
ră, pe care v' o putem comunica, este cifra globală a hectare
lor delimitate în J 882-! 88 3 de depozitul de rezbel • 

. uDepozitul de resbel a delimitat atunci,, în judeţul Tul
cea, în total suprafaţa de. 87J.362 hectare şi 7844 m. p., 
inclusiv apele. Dunării. Din această suprafaţă J 22,770 h. şi 
3033 m, p., au fost delimitate pentru vetrele de sat şi islazul 
lor, pentru pădurile sau plantaţiile comunale, pentru terenul 
de şcoli şi biserici şi, în sfârşit, pentru terenurile recunoscute 
ca pt'oprietăţi absolute sau ca proprietate, cu răscumpărare 
de dijmă. 

„Restul până la 8 7 J. 3 62 hectare, s' a trecut atunci în 
proprietatea Statului şi anume: J 45.20.'.> h. teren cultivabil, 
J 58,727 h. ape şi netrebnice, J 636 h. şi J 500 m. p, vii, 
J2J,6J3 h. pădure sau tufăriş şi 3J2,608 h. stufărie. 

,,Această situaţie însă trebue să fie rămasă aceiaşi, nu
mai ca cifră globală, de oare-ce sumele parţiale de hectare. 
din categoriile terenurilor menţionate mai sus, s' au schimbat 
chiar de atunci şi s'au schimbat mereu. 

„Din nenorocire, mişcarea acelor categorii de terenuri nu 
s' a urmărit niciodată şi nefiind niciodată făcută recapitularea 
hectarelor, ctt adevărat parcelate, ca : vetre de sat, islaz, teren 
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de plantaţie comunală, terenud recunoscute lo:uitorilor şi apof 
în urmă terenurile vândute de stat în loturi mari şi mici, cu 
drept cuvânt nu se poate şti astăzi ce teren ai-e_ Statul ca p1·0-

prietate a sa, nici în judeţu! Tulcea, nici în judeţul Constanţa. 
„Cifra hectarelor, delimitate la început pe categol'ii, nu 

se poate potrivi cu cele ce în adevăr s' au parcelat pe teren, 
mulţi dintre locuitori emigrând în u1•mă, şi deci, terenurile lor 
au fost trecute global în partea dd;mitată şi rămasă Statului. 
Apoi mulţi dintre locuitol'ii, cărora li s� re.:uno.scuse terenu
ri cu dijmă, au fost deposedaţi pentru neplata dijmei şi tere
nurile lor au fost tre:ute tot la Stc,t. Mult� din terenuri ce 
s' au parcelat mai târziu, şi s' au vân:lut de Stat în loturi mari 
şi mid, au fost trecute din nou la Stat, prin deposedare-a ti
tlurilor din cauza neplăţii anuităţii. 

,,Apoi multe din terenurile acestea deposedate, s' au re
vândut de stat la alţi locuitori şi aşa, mişcarea tuturor cate -
goriilor de teren uri menţionate mai sus, s' a complicat. 

Ne fiind, dar, nici o recapitulare sistematic făcută, re
gretăm, că nu vă putem, de astă dată, transmite decât ală
turatul tablou de suprafaţa terenurilor arendate, în acest an 
de Stat în judeţul 'I ulcea. Suntem siguri însă, că suprafaţa de 
teren al Statului din acest judeţ, trebue să fie cu mult mai 
mare. 

,,Noi supunem, chiar acum, ministerului nostru, un me
moriu detailat asupra acestei situaţiuni atât de regretabil 
neglijată şi sperăm că, obţinând rniiloacele necesare, vom 
putea clarifica situaţiunea. Cu toată greutatea lucrării, totuşi, 
lucrul este cu putinţă, deoarece există în actele, planurile şi 
lucrările din arhivă, cum şi în scriptele ce s' au predat de 
minister acestei administraţiuni, toate datele şi elementele, 
pentru a putea reconstitui mişcarea pi'oprietăţilor, chiar cu 
cea mai riguroasă preciziune". 

Primiţi, etc. 
Ad-trafor, C. Niculescu-Telega 

Fste de notat cum d-I Prefect de Tulcea, amărât de 
atâta neglijenţă ce i se c0munică oficial, prin sus arătată 

3 
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adresă a d-lui Administrator al Domeniilor Statului din Do
brogea. Şi continuând cu expunerea sa, declară Ia Cap. V 
pag: 38, că: ,,E regretabil că în timpul de 25 ani, nu s'a pu
tut întocmi un inventar de toate bunurile ce au mai rămas 
statului după delimitare, deşi această lucrare era absolut nece
sară, pentru a se debita agenţii fiscali cu perceperea venitu
rilor din arenzi. 

,,Mai mult: nu s'au luat, zice d-sa, pe seama statului, 
şi prin urmare nu s' au dat în debitul perceptorilor, nici toate

loturile deposedaţilor şi ale emigraţilor. Din informaţiunile ce 
mi s'au dat, cu ocaziunea inspecţiunilor mele în judeţ, m'am 
putut încredinţa că multe din aceste loturi, se luau in arendă 
de funcţionarii de prin comune, cu preţ ce trebuia să răs
pundă statului primii împroprietăriţi, adică cu câte 34 - 50 
lei pe an de hectar şi în roluri se trecea achitată suma da
torită pe numele celui ce era înscris, - deşi acesta era de
posedat orî emigrat. Unii din funcţionarii cari acaparau astfel 
loturile vacante, Ie arendau apoi la săteni cu cel puţin l O 
Iei hectarul, ori le puneau singuri în cultură. .,Din acest vă
dit abuz - pe care m'am grăbit a-1 curma -- a rezultat o 
pagubă însemnată pentru stat, cu diferenţa dintre suma ce se 
vărsa la stat şi cifra reală a arenzii". 

lmi pare rău că spaţiul unui articol de jurnal nu-mi 
permite să urmez, de astă dată, cu întreaga comentare, a 
acestei valoroase lucrări a d-lui Ionescu. Voi reveni însă. 

V oi reveni, pentrucă ea este singurul izvor oficial, din 
care răsare acel adevăr pe care viclenia aubrităţilor !'as
cundea cu îngrijire până acum: cum că Statul nu a făcut 
nimic în Dobrog-ea 25 de ani, decât să speculeze orbeşte 
populaţiunea, C. Pariano

ono�e�arn� eomu�elor �e loeur ile lu �e n1antati1Ri 
(FARUL No. l6dîn 15 Fevruarie 1904) 

Nici că se putea ca secţiunea administrativă a Dobroîei 
clin Ministerul Domeniilor, să se fi mutat ad, de geabă. Nu-
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mai intr'un an de zile, dela venirea ei m Constanţa, ea a 
deposedat proprietari după 57,000 de hectare şi acum a por
nit să deposedeze şi comunele de toate terenurile cu care 
fiecare dintr'însele fusese înzestrată prin legea dela 3 Aprilie 
J 882 pentru împăduriri. 

A ajuns ca de nimic să nu mai putem fi siguri şi n�ci 
o nădejde nu se mai poate pune în viitor, fiindcă totul se
tălmăceşte pe dos �i din toate se face negustorie de Stat!

Pentru că stepele Dobrogei sunt desbrăcate cu desăvâr
şire de păduri şi fiindcă lipsa lor provoacă veşnic perturba
ţiuni atmosferice, foarte păgubitoare culturei animale şi ve
getale, si hotăr1se, prin legea µentru regula1'ea proprietăţii 
imobiliare în Dobrogea, ca administraţiunea să execute plan
tarea în fiecare comună, sub privegherea personalului silvic, 
a câte un hectar de pădure de fiecare familie. In acest scop, 
determinat de art. 23 din zisa lege, Statul a şi cedat gratis şi 
delimitat prin comisia de pa1'ce1are, câte un număr de hectare 
egal cu numărul locuitorilor, în fiecare comună. 

Să las, că, în 21 de ani, Statul a cheltuit sume fabu
loase pentru aceste închipuite plantaţiuni în Dobrogea, fără 
ca să avem nici măcar atâtea beţe, câţi silvicultori sunt; dar 
apoi mai aflăm că Ministerul ar fi dispus, acum în urmă, ca 
să comaseze, în câteva perimetre numai, toate acele planta
ţiuni destinate să fi fost făcute prin fiecare comună în parte, 

Aceasta este o nouă arbitraritate revoltătoare. 
Protestăm contra ei, pentru că acele terenuri fiind fost 

date prin lege, ca zestre comunelor, ele nu se mai pot lua 
asiăzi înapoi de Stat, 

Apoi, fiind-că acele câte-va milioane încasate pâna acum 
de Stat, din închirierile acelor pământuri, fiind banii comu
nelor, Ministerul nu-i poate întrebuinţa, de cât în plantarea 
exclusivă a acelor terenuri comunale, din arendarea cărora 
s'au produs acele sume, căci, a depărta plantaţiunea de 
satul unde ea era destinată să se. facă şi a înt1'ebuinţa banii 
proveniţi din închirierile pământurilor cu care ele au fost în� 
zestrate, aceasta este o deposedare de pământ şi o însuşire 
ileîală de bani, ce face Statul în paguba comunelor, 
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Şi în sfârşit, interesele agriculturei dobrogene, nu se 
pot satisface de cât prin plantaţiuni comur:ale, cac1 numai 
acestea pot îmbunătăţi clima fiecărui sat în parte. 

Această din urmă consideraţiune, a atârnat mai cu sea
mă aşa de gre ... 1 în hotărârea noastt'ă de a ne fi strămutat 
aci, în cât nimeni dintre acei care îşi dau seamă de 
influenţa binefăcătoare a pădurilor, nu şi-ar fi îngropat capi
talurile şi munca în nişte stepe, înccnjurc1te de două ape 
mari, dacă statul pdn legea de la l 882 nu s' ar fi obligat să 
ne facă plantaţiuni comunale, 

De alt-fel, o adminisfraţitme a statului, conştientă de 
interesele publice, al' fi trebuit să înlăture de la sine acest 
mare inconvenient climateric, încă din primele zile ale în
c�rpol'ării acestei provincH la ţară. 

Nu a făcut aceasta atunci I Nu a făcut-o nici în urma 
obligaţiunilor ce şi-a luat către acei cari 1-a cumpărat pă
mântul în aceste condiţiuni ! Şi vedem cu mirare, că încă 
şi acum, continuă în rătăcirea sa biurocratică, fără nici o 
consideraţiune pentru interesele publice. 

Motivele ce dă, sunt că plantaţlunile comunale, fiind 
revărsate pretuiin:feni, ele nu se pot executa bi11e, de cât 
cu un personal foarte numeros, -- şi că perimetrele comu
nale, fiind mici, nu va conveni statului să angajeze câte un 
pădurar, pentru ca să păzească pe fie-care dintr'însele. 

Şi unul şi altul, dintr' aceste două motive, sunt nişte 
simple pretexte. 

Ce ştiinţă profundă poate fi aceia de a planta salcâmi, 
pentru ca ori care om, cât de puţin experimentat, să nu o 
poată executa, sub privegherea din când în când a agentului 
silvic ? Cât pentru planurile plantaţiunilor şi limitarea lor pe 
teren, ele se pot face ori în ce timp al anului, când şefi i 
silvici nu au nid un lucru. 

La acestea a-şi mai putea adăoga, că He-care proprietar 
mare, în comuna unde se află, Hin:l cu totul interesat Ia 
efectuarea cât mai grabnică a acestor plantaţiuni locale, va 
oferi. cu siguranţă, concursul său în această operaţiune, şi 
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desigur că printr1 inşit, durata şi costul lor se vor reduce 
Ia mai puţin de jumătate din timpul ş:i sumele ce cheltueşte 
astăzi ministerul, pdn agenţii săi, pentru dânsele. 

In privinţa celui de al doilea pretext ce învoacă minis
terul cum că : pedmetreie de plantaţiuni comunale fiind prea 
mici, îngl'ijirea şi paza lor at· reveni prea scumpă, aceasta 
nu trebuie să-l îngrijească nici dccum pe dânsul; de oare-ce 
pădurea fiind cormmală, ea va găsi tot deasemenea mijlocul 
cel mai efHn a şi-o îng1·iji 1 i păzi, Cultura, printre rădăcini, 
a altor plante prăşitoare la început ; farba ce se va putea 
cosi mai târziu prin pădurea blne prinsă, crăcile ce se vor 
curăţa, pentru desvolta1·ea mai repede a tulpinelor, - lu
cruri care pentru stat sunt tot d\,una o cheltuială, vor 
fi un venit pentru comună, cu c2re să petită plăti un paz1-
tor din sat. De alt-fel, dacă chiar va înscrie comuna în 
budget. o oare-care sumă pe.ntru aceasLi, locuitorii o vor 
plăti cu plăcere, fiind o cheltuială de folos în toate 
privinţele. C. Pa. iano

(Farul No, l 7 din 29 Februarie l 904) 

II 
D. Luca Ionescu, prdcct de T uJcea. continuând cu da

rea sa de seamă, la cap. 3 Jiiel'a d. Ia pag, 42, spune că : 
„ In loc să se facă, cu ocazia împroprietăridi, o difuziune a 
tuturor neamurilor conlocuitoare pe toată întinderea judeţului; 
în loc cel puţin să se rezerve. pentru mai târ.zh.1, locuri pen
tru stabilirea românilor, ce aveau să. vie în urmă, s'au îm
părţ,it pământurile Iocuitol'ilor, aşa cum s'au găsit ei grupaţi 
şi rezultatul a fost că s'au constituit sate întregi curat bul
găreşti, ori lipoveneşti, sau ruseşti, după cum s' au res
pectat şi vechile centre româneşti. Chiar românii imigraţi, 
şi-au găsit de preferinţă, Joc de stabilire, tot în centrele ro
mâneşti, şi tot acolo li s' a dat pământ de cultură. 

,,Această procedare, zice d-sa, a fost greşită. 
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,,In interesul stăpânirei elnice, era ca să spargâ ma.s
sele compacte ale neamurilor străine, prin stabilirea de fami-

. Iii româneşti. De asemenea, se putea foarte bine stabili şi 
elemente de origină străină în satele curat romineşti. Nu
mai cu chipul acesta, se puteau stabili raporturi frăţeşti între 
toate neamurile, şi numai astfel limba noastră, deprinderile 
noastre, instituţiile noastre, civilizaţia noastră, puteau să se 
împrăştie mai uşor în întreaga populaţie". 

Sunt perfect de acord cu d-sa. Intr' adevăr, dacă mem
brii comisiunilor şi autorităţile locale de atunci, ar fi avut 
o scânteie de patriotism şi un grăunte de prevedere, faţa
Dobrogei ar H fost în toate si cu totul alta, acum. Cea mai
mare nenorocire, însă, a ţărei acesteia, este că pe tot ce
pune mâna Statul, se usucă. Şi de nu ar fi tenacitatea şi
blândeţea particulară, care să domoleasă nechibzuinţa şi iama
oficială, nu ştiu zău ce am deveni l

D. Ionescu, înfiei-ând modul vicios, cum au fost stabi
liţi imigranţii români, mai arată, la aceiaşi pagină, cap. 4, 
cum că : ,,Nu toţi locuitorii aşezaţi de;a în sate şi având 
profesiunea de plugari, au pământul lor de muncă. Sunt în 
tot judeţul, în momentul de faţă, -zice d sa- 7008 capi de 
familii, adică circa 35000 de suflete, ( dintl un total de 
l 31,058) cari n'au proprietăţi şi cari cultivă pământuri ce
iau cu chirie de Ia stat, ori dela ceilalţi săteni împroprietă
riţi. a Apoi descomptmând pe origine, printr'un tablou, nu
mărul locuitorilor lipsiţi de pământ, face să reiasă că : "între
cei care n'au pământ de tultură, locul întâi îl ocupă rom-â�
fiind reprezentaţi prin 4l .4°/-:; ·-

- - ----- ·--· 

- Sunt wchi dobrogean. Cunosc multe din neajunsu
rile acestei provincii. Mărturisesc, însă, că nu mă aşteptam 
să aud că. în unul din judeţele cele mai întinse din ţară şi 
cu populaţiunea relativ cea mai rară, sunt încă 4l 0/u de ro
mâni neîmproprietăriţi şi că conjudcţenii lor, de origini străi
ne, au pământuri de prisos, ca să închirieze şi acestora ! 

Şi totuşi, poziţiunea sa, opreşte pe d. Prefect a ne spu
ne tot ce ştie în această privinţă. I1 vom complecta, însă, 
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noi„ cu nişte alte date, tot atât de adevărate, pe care le-am 
cules din conferinţa ţinută anul trecut la Ateneul din Bucu
reşti, de către d. Jon Bănescu, date adunate de d-sa din 
timpul când era revizor şcolar şi al acelui judeţ. 

Acest distins şi bun român spune că : ,,In judeţul Tul
cea, lucrurile stăteau şi mai rău, de cât în judeţul Constanţa. 

Acolo, încă înainte de parcelare, administraţia locală 
luase cele mai straşnice măsuri, pentru a opri pe români 
să se stabilească, mai cu seamă prin satele bulgare sau 
învecinate". 

Şi ca să învedereze acest lucru, citează din grămadă, 
următoarele două cazuri : 

Primul : In prim:.lvară anului l 886, o ceată de 
români, o întreagă căprărie, în frunte cu căprarul ei anume 
Soare Băltăreţu, cari fusese în războiul dela l 877 şi se lup
tase la Plevna, vine în Dobrogea cu tot avutul ei şi popo
seşte la marginea satului Canlî-Bugeac din plasa Babadag, 
judeţul Tulcea, unde dăduse peste o câmpie întinsă şi rodi
toare; apoi, cât ai bate în palme, aceşti harnici şoimi îşi 
fac locuinţe şi încep să răstoarne brazde în pământul înţe
lenit. Prefectul de: pe atunci, pentru raţiuni de stat rău în
ţelese, porunci administratorului de Babadag, ca să pue pe 
goană pe aceşti îndrăzneţi descălecători de neam şi de ţară, 
iar acesta, luând un întreg pluton de călăraşi, ce-l avea la 
subprefectura, pleacă la Canlî-Bugeac, şi cum ajunse, făcu 
legiuitele somaţiuni de a părăsi satul şi a pleca din Do
brogea 

• Atunci făprarul Soare-Băltăreţu, mâhnit până în suflet
de chipul cum răsplăteşte Patria recunoscătoare pe cei cari 
şi-au vârsat sângele pentru dânsa, îşi trânteşte căciula 
jos de mânie şi zise administratorului : ,, Apoi, domnule, văd 
eu bine c'o să mai facem un războiu şi� dumnea-voastră; 
că dacă n'am murit noi la Plevna, nici aici n'om muri. 

"Apoi, întorcându-s.: către tovarăşii săi, Ie - zise: Hai 
băeţi ! iar ei: Amin, să trăiţi domnule căprar ! le fu răs-
punsul. 

- - - -- · - · - ·· ·--- -- -
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„Din acea clipă nu s'a mai zărit �ici Administrator, nici 
călăraş, iar satul Canlî-Bugeac, populat jumătate cu români, 
este t:.nul din cele mai înfloritoare din plasa Babadag." 

Alt caz; 
• Satul Jnan-Cişme, tot în plasa Babadag, era locuit

înafnte de războiul deia l 877 de musulmani ; aceştia emig
rând după ocuparea Dobrogei, în loc�l lor se aşezară vr' o 
70-80 de bulgari, veniţi din toate părţile.

Statul având în aceasti?. localitate peste 5000 hectare
teren de cultură, Ministerul Domeniilor îl vinde integral a• 
cestor câţi-va bulgad, aşa că astăzi, He-care din ei, are cel 
puţin câte 75 hectare ; şi lucrul acesta se face, după ce cu 
puţin înainte, se alungase din acel sat, de către Prefectul res
pectiv, mai multe familii de plugari români veniţi din 
ţară." 

„ Dar, -mai spune d-sa, - mă.suta de a nu se permite 
românilor să se aşeze în judeţul Tulcea, era generală şi se 
executa cu o rigoare nemiloasă ; Zilnic se vedeau cârduri 
de români băjenari, întorşi din Dobrogea cu excortă de jan
darmi, trecând Dunărea înapoi pe la Măcin-Ghecet; cu ose
bire, prin satele bulgăreşti şi lipoveneşti, era cu neputinţă ro
mânilor să se stabilească", 

Aşa se explică pentru ce, în judeţul Tulcea. elementul 
român, abia acum, după atâţia ani, majorează celelalte ele
mente în deosebi luate, pe când în judeţul Constanţa, graţie 
prefectului Opnanu, care înţelesese importanţa colonizărei 
Dobrogei cu români şi înlesnea aşezarea lor ad. cu toate 
ordinele directe şi indirecte ce primea de la Ministerul de 
Interne, spre a înfrâna acest flux de colonişti, elementul ro
mânesc a majorat de mult celelalte elemente străine. 

Şi când te gândeşti că aceasta este opera administra
ţiunei româneşti ! .. 

C. Pariano
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Destăinuiri OfÎciale 

(Farul No. !8 din 7 Martie 1904)

III 

La capitolul „Situaţiunea economică•• dela pagina 44. 
d. prefect de Tulcea ne spune că : ,,nu cunoaşte multe ju
deţe în ţară, care să aibă no1'ocul atâtor bogăţii naturale. şi
cu toate astea suntem, -zke d-sa-- încă departe de a a
junge, în ordine economică, Ia locul unde s'ar fi cuvenit de
mult să stăm !

De această stare înapoiată, d-sa se întreabă pe cine ar 
trebui să învinovăţească mai mult: pe Iocuitodi cari, ·trăind 
în mijlocul acelor bogăţii, nu Ie exploatează. ori pe cei cari. 
fiind datori să dea sfaturi, sprijin şi impulsit ne desvoltărH e
conomice, iasă pe locuitori la propriiie lor rr ij!oace, prejude
că ţi şi rutină ? 

Fireste, că fără stimulente, nici o ramură a activităţei 
omeneşti· nu s' a putut desvoita nkăiu·i; dar cari dintre acei 
puşi în capul Ministerului de Agricultură, sunt pătrunşi de 
această datorfe şi cunosc aceste materii, pentru ca să ştie 
cum să sfătuiască şi ce fel să stimuleze, chiar dacă ar voi-o? 
PrejudecăţHe şi rutina locuitorilor, cari sunt întemeiate pe 
experienţe seculare, ori-cât ar fi ele de neîndestulătoare ne
voibr îngreuiate de astă-zi, tot încă produc mai mult, de cât 
nişte sfaturi şi măsud proaste. 

Zicătoarea spune: Rău cti tău, dar mai rău fără rău. 
Astfel am ajuns şi noi ! 

Cine nu ştie avantagiile ogoarelor adânci ! Dar cu ce 
vite să le fad, când 50°,' 0 dintre săteni au rămas palmaşi? 
Bine este, negreşit, să se samene sămânţe curate şi Ia timp. 
dar de unde să le aibă, când şi pe cele rele dânşii le iau 
pe datorie? 

O cultură rc.1ţională nu se mai poate face fără capitaluri 
mari. Unde sunt ele, când toţi trăim de azi pe mâine ? ! Ea 
mai v:rea �a populaţiunea să aibă la îndemână tot felul de 
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orândueli şi înlesniri economice. De ce nu ni le dă Statul? 
Nu fac aluzie Ia d. Ionescu; mărturisesc, însă, că mă 

ia râsul, ori de câte ori aud necompetinţa dând poveţe. Adică 
cum ? Toţi plugarii mari şi mici din ţara aceasta sunt atât 
de tâmpiţi, încât, putând să câştige mai mult printr' o cultură 
îngrijită, nu o fac - şi nu o fac nici după ce profanii Ie-au 
dat reţetele din cărţi l ? 

Fie pe pace. Cel din urmă plugar ştie mai bine cum 
să-şi folosească munca, decât cel mai simandicos biurocrat, 

Cultură perfecţionată au început-o de mult toţi acei cari 
sunt pregătiţi pen1ru dânsa, şi rezultatele au fost dezastru
Oă se, pentru că, costul îngrăşa1u1ui şi al desfundării, sunt 
atât de scumpe, încât întrec adesea însăşi valoarea pămân
tului, şi fiindcă banii şi munca sunt aşa de rari, că cheltue
lif e covârşes: produsele. 

Agricultura raţională nu se poate introduce de :,ât acolo 
unde există o unitate de vederi şi o stabilitate în gospodăria 
statului, unce un complex de măsuri administrative şi eco
nomice înţelepte, o ajută. La noi, Statul, neţintind alt, de 
cât cum să ne stoarcă mai mult, ne sileşte ca să ne ferim 
cât se poate mai mult de această lăcomie a lui. 

Mă mir chiar, cu ce drept mai apelează dânsul la m1-
ţiativa particulară, când el a distrus în locuitori libertatea, 
activitatea privată, bogăţia, buna stare, independenţa şi dem
nitatea, centralizând tot în mâna lui nedestoinică l Pe ce să 
se mai întemeeze aceasta, attmd, când ceea ce fac unii as
tăzi, fac alţii mâine ? 

Ce ne-ar folosi de pildă, să mai creştem vite ? Poate 
pentru perceptori şi requisiţii ! 

La ce am produce marfă bună, când ea nu ni se plă
teşte cu adevărata ei valoare ? 

Pentru ce am înmulţi varietatea culturilor. când printr'a
ceasta ne-am expune să rămânem cu dânsele prin magazii, 
ori să le vindem sub cost? 

Maşinile cu care toţi străbii se servesc zecimi de ani, 
noi trebue să Ie asvârlim ruinate după 2 ani, pentru�ă ni 
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le strică potcovarii ce se dau drept mecanici, fără nici un 
control ;i răspundere l 

Argaţii şi lucrătorii, ne înşală cu câţi bani vor şi fug 
din lucru când poftesc, fără nici o jenă ! 

Pleci la târg cu mal'fă măsurată; o tocmeşti cu un preţ 
şi te trezeşti şi cu suma şi cu preţul redus ! 
Mergi la judecată pentru l 00 de Iei şi cheltueşti 500. 
Reclami sus contra celor de jos şi te trimit din instanţă 

în instanţă, tot în judecata celui contra căruia ai reclamat, -
par' că sunt toţi tovarăşi ! 

Până acolo au ajuns, că cumperi pământ dela Stat, şi 
după ce-l plăteşti 20 de ani, te deposedează pe cale admi
nistrativă ! 

Aşi putea să urmez la nesfârşit cu citaţiuni de felul 
acestora, care toate nimicesc munca plugarilor; dar la ce 
bun, când turma doarme somnul de veci ! 

Tratând despre agricultură, d. Luca Ionescu, Ia pag. 4-5, 
spune că : Locuitorii si�-au- făcut o idee gresită că aid reusesc

___ _;_•-�---
, . 

mai sigur semănăturile de primivarăşi de aceea s-'au---d�:

prins cu cultura-orzului, ovăzului, grâului, inului, grâului ar
năut, porumbului,- etc":·

-- --- -- - -

· 
Fiindcă lăţirea în -Dobrogea a cultudlor de toamnă, poa

te aduce ruina ·desăvârşită a cultivatorilor noştri, să-mi dea 
voie d. Ionescu, aeel care o preconizează, a-i spune că face 
rău de expune populaţiunea la o pagubă sigură. 

Când cineva povăţuieşte înlocuirea culturilor locale a 
unei provincii, cu altele exotice, aceasta însemnează că încer
cări repeţite şi reuşite mulţi ani, îl îndreptăţesc să o facă, 
Ori, eu nu ştiu ca d-sa să fi cultivat aci pământ mai mult 
decât 3 ani, din cari 2 nu au fost tocmai norocoşi. 

Mai ştiu că toţi ceilalţi cultivatori mari, cari introdu
seră în asolamentul lor cultura grâului de toamn/t şi-şi bazau 
venitul principal pe ea, nu s'au putut scăpa de pagube, de
cât după ce au abandonat-o. 

Când, dar, eu insu-mi, am plătit experienţele mele de 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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l l ani foarte scump, cum nu a-şi spune-o aceasta tuturor
colegilor mei?

Indemnul d-sale pleacă, negreşit, din dorinţa de a spori 
şansele cultivatorilor, printr\m asolament variat şi spre a Ie 
împărţi munca, lucru ce negreşit are o mare valoare econo
mică ; dar ce să-i faci, dacă clima şi pământul nostru nu 
place acestei cereale ? 

Grâul de toamnă vrea o climă calmă, cu anotimpuri 
bine stabilite, umezeală constantă, ierni acoperite, pământuri 
rezistente şi l'!eacidulate ; pe când aci, el nu găseşte de cât 
incidental acest mediu. 

De ce, dar, ne-am lupt.:: c..; morile de vânt, când avem 
plantele noastre proprii, pe cari dacă Ie-am îngriji ca pe 
grâu, ne-ar răsplăti cu prisos şi în mod constant ? 

C. Pariano

Realitatea. 

(FARUL No. 20 din 28 Martie l 904) 

Te sperie atâta ipocrizie ce se desfăşură în ţara aceas
ta, spre a îmbrăca într'o formă mincinoasă fondul unor 
legi şi măsuri, cari împovărează pe bietul plugar, în folosul 
câtor-va. 

Nimic leal, nimic românesc, nu se mai vede în toate 
actele ce se săvârşesc l 

Au desfiinţat axizele. pentru ca să împovăreze satele 1 
Prefac legea comunală, pentru ca puterea centrală să domi
ne totul 1 S' au construit docmi, spre a le da în exploatarea 
străinilor ! Votează tariful vamal, spre a impune agricultură ! 
Proteg industria mare, fiind-că au fabrici l Doresc sufragiul 
universal, pentl'u că numai pe acei cu 4 clase primare îi 
mai pot ademeni ! 

Asi întreba, însă, dacă de la moartea vechilor apostoli 
ai libe;alismuiui românesc, s'a mai păstrat alt ce.va, de cât 
eticheta? 

Ei uniseră. pe toţi românii, pe când astăzi îi fac să 
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emigreze l Aceia îmbogăţiseră Statul, şi acum se fălesc cu 
împt'umuturile ! Dânşii ne dăduseră legile cele mai liberale, 
pe când aceştia în Dobrogea se joacă de tirania, iar dincolo 
falşif ică totul l 

Atât le lipsea, industria n11re, atunci când toată munca 
ţădi o vând p�ntru putel'e l Sufraght universal Ie trebue, 
când întreaga proprietate mică, este exclusă cu desăvârşire 
de la vot l 

Şi dne ne vorbeşte de înălţarea economică şi politică 
a acestei ţări ? AceI ridicaţi din nimic şi acei cari, abia 
eşiţi din şcoli, încalecă pe dte un discurs, sau pe vre-o fa
voare, ca să poată uzurpa nişte demnităţi, pe cari numai 
capacitatea şi experienţa ar trebui să Ie ocupe l 

Mai bine ar merge să înveţe cum se munceşte şi se 
câştigă banul şi apoi să legifereze şi să ordonanţeze pe pun
ga ţării. 

Să înceapă prin a fi mici şi să se ridice prin me
ritele lor. 

Să caute a-şi servi ni:i.mul, iar nu pe dânşii şi pe 
străini, căci glol'ia nemeritată şi îmbogăţirea celor de Ia câr
mă, nu poate dovedi, de cât căderea Statutului şi ruşinea 
celor ce-I despoaie ! 

Sufragill universal 11 Dar, de cât o egalizare pernicioasă 
în dreptul electoral, nu era mai leal si mai folositor, să se 
cheme la viaţa publică, mai întâi toţi' acei proprietari mici, 
cari hrănesc pe toţi, cari reprezintă numărul, onestitatea, 
cumpătarea, independenţa şi patriotismul ? Ce ? Nu cum-va, 
că ştHnţ1 de a-şi zgâria cineva numele şi de a citi cărţi pe 
care nu Ie înţelege, constitue un brevet de capacitate în arta 
de a se cârmui şi de a-şi alege un representant ? Ori că nu 
se poate găsi o modalitate, pr1n care alegătorul neştiutor de 
carte să-şi exprime în mod secret preferinţa candidatului său? 

Şi apoi, nu trebuia, iarăşi, să se ţie seamă, că atunci 
când 300.000 doSrogeni zac şi robesc sub tirania unor legi 
brutale şi sub specula scârbo;1să a slujbaşilor, nu este mo • 
mentul de a cocoţa o pătură infimă şi male:1bilă ca aceasta? 
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Ce fel de liberalism este acela, în care, pe când Beii 
momesc pe ambiţio�� Vizirul striveşte massele ? Şi cine-şi 
putea închipui ca liberalii să cadă atât de jos, în cât pr1v1-
legiaţii de eri, să se poată înălţa până a lua apărarea inte
reselor cetăţeneşti ale poporului, încălcate şi sugrumate de 
către înşişi acei eşiţi dintr'însuI ? 

Afară de câte-va voci oneste şi iubitoare, surd şi mut a 
rămas întreg partidul naţional liberal, la strigătele desnăiduite 
ale dobrogenilor ! Ba încă, Vizirul i-a şi insultat, atunci când 
s'a poftit la masa lor ! 

Curge în valuri patriotismul din buzele sale, dar nu ştiu 
zău ! dacă, pus la probă, el cântăreşte atât ca al celui din 
urmă dintre dobrogeni, cari s' au expus venind aci, în gura 
focului şi a abuzuJui administrativ. 

Ce o fi aşteptând acest om, ca să împlinească voinţa 
ţării ? Congresul agrarienilor a cerut de anul trecut Camerelor 
intrarea noastri'l în dreptul comun. Toate nuanţele politke 
conservatoare, nu scapă nici o ocazie, fără să-şi manifesteze 
aceasta dorinţă ; naţiunea întreagă, prin oamenii săi cei mai 
luminaţi, s' a pronunţat pentru asimilarea noastră. Numai d. 
Sturdza stă greu ! 

Dacă cel puţin ar da un motiv set'ios l La discuţia art. 
246 din noua lege comunală, atunci când d. general Manu 
a cerut în Senat ca şi dobrogenii să fie puşi sub aceiaşi le
ge comunală, d-sa a invocat pretextul că : majoritatea ro
mânilor veniţi din Transilvania, nu au obţinut în�etăţenirea. 

Acest argument dovedeşte că d, prim-ministru habar 
n'are de legile speciale dobrogene ! 

D-1 ]. Roman, advocat, cunoscător în materie, iată cum
explică starea drepturilor politice a românilor din Transil
vania, în articolul său din ziarul Farul No. 8 din 7 Decem-
brie l 903, intitulat „Drepturile politice•:. 

D-sa, cu textul legilor în mână, �pune că : ,,Românii de
origină, veniţi în Dobrogea din provinciile subjugate, sunt şi 
de drept şi de fapt cetăţeni dobrogeni. 

,,Această calitate o au dânşii, nu prin vre un act de to-
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leranţă, ci în virtutea legei. Legea din 3 Aprilie l 882, prin 
art. 2, recunoaşte acestor români de a dobândi proprietăţi 
imobiliare rurale. 

Or, acest drept e de ordine politică, principiu stabilit de 
Constituţiunea ţării, prin art. 7. El mai este stabilit şi prin 
legea pentru regularea proprietăţii imobiliare din Dob.togea, 
Ia art- 2 şi confirmat prin constanta jurisprudenţă a înaltei 
Curţi de Casaţie (Secţia I, hot. 180 din J892 şi altele). 

„Aceşti români de origină mai au, - .zice d-sa, - şi o 
îndelungată posesiune de Stat a drepturilor cetăţeneşti, atâtea 
câte sunt acordate dobrogenilor. 

Ei figurează de .zeci de ani în listele electorale comuna
le şi ca aleşi, aproape numai dânşii au reprezentat şi repre
zintă autorităţile comunale şi judeţene. 

,,Dacă mulţi dfotre dânşii au cerut şi obţinut de la Cor
purile Legiuitoare recunoaşterea calităţii lor de cetăţeni ro
mâni, aceasta nu au făcut' o spre a deveni cetăţeni romani 
şi a dobândi aici, în Dobrogea mai multe drepturi, ci pentru 
a fi asimilaţi în privinţa drepturilo1· politice cu cetăţenîi ro
mâni din România, propriu .zisă, unde poate cere înscrierea 
lor în vri!-un colegiu electoral de Cameră şi Srnat şi unde 
să poată dobândi proprietăţi imobiliare rurale. 

Iată dar adevărata stare politică a acestor români veniţi 
din Transilvania, Ea este cu totul altfel de cum nu trebuia 
să şi-a închipue şi să o descrie în Senat, d prim-ministru. 

C. Pariano

Discursul d-lul C. Pariam, ţinut în Senat 

Domnule preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Cine putea bănui că în clasa noastră conducătoare există 
atâta dragoste pentru ţărani, câtă s'a manifestat în Cameră 
cu ocazia desbaterilor parlamentare ? Te miri unde a stat ea 
ascunsă, când proprietarii jefuiau �i chinuiau pe săteni. Dar 
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aşa e. ,.Omul vede paeie din ochii alto1·a şi nu simte bârna 
dintr'ai săi'•. Proprietarii trebuiau să îngdjească de sănătatea 
ţăranilor? Proprietarii trebuia să Ie de1 instrucţie şi proprie
tarii puteau să-i apere totdeauna de străgănirile şi de jafurile 
tuturor agenţilor administrativi?, 

D-lor senatori. Sunt unul dintre aceia care am cerut cu
insistenţă războiul alături de Qaadt·upla, convins încă de a
tunci că victoria va fi a ei şi că astfel ne vom putea şi noi 
mări ţara. Ştiam de câte dezasfn sunt totdeauna însoţite răz
boaele, dar nu-mi închipuiam că după un miliard cheltuit şi 
după un răstimp de doi ani şi jum., armata noastră tot încă 
nu fusese pregătită şi că autorităţile, în loc să preîntâmpine 
şi să uşureze suferinţe şi nevoile ce totdeauna decurg din 
războiu; din contra, VOi' profita d� d1nsul, pentru ca să amă
rască şi mai mult populaţiunea şi s' o ruineze, înainte chiar 
ca duşmanul să fi pătruns în ţară ! 

Cele ce s'au petrecut în Dobr.)gea sub ochii mei, sunt 
ceva de neînchipuit ca dispreţ pentru populaţiune şi risipă a 
averei ei. Nu numai că comisia de export şi direcţia căilor fe
rate au ţinut grânele nevândute pe unii doi ani şi pe aţii trei 
914, 915, şi 916 recolte cari din această cauză au rămas prada 
duşmanilor. Nu numai că toată cealaltă avere a fiecăruia, din 
câmp şi din casă, de vite şi de unelte, de obiecte şi de maşinării, 
au fost luate zi şi noapte cu grămada de către trupe şi agenţii 
autorităţilor, fără nici o ştire şi fără nici un fel de acte sau bo
nuri de rechiziţie; dar nici măcar pe familiile luptătorilor nu 
Ie-au lăsat din timp să se pun:i la adăpost de năvălirea duş
manilor; din �ontra, Ie-au oprit cu jandarmii să plece, până 
în ajunul zilei când duşmanul a intrat în Constanţa. 

Deaeeea d-Ior Senatori. nu mă mir că d-l Brătianu după 
atâta ezitare, ne aruncă azi cu aşa grabă în discuţie modifi
carea articolelor din Constituţie referitoare Ia reformele elec
torale şi agrare. Guve1·narea sa, are atâtea păcate, încât era 
firesc să încerce a mai linişti spiritele. 

Acum, până Ia ce punct actualul număr present de Se
natori pot hotărâ în asemenea fundamentale preschimbări a 
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aşezămintelor noastre Constituţionale, atunci când mare parte 
dintre colegii noştri sunt puşi în neputinţă să ia parte la des
baterf, nu ştiu. Dacă iarăşi, aceste modificări pot fi hotărâte 
astăzi, când două treimi din ţară este ocupată; când numă
rul sătenilor rămaşi încă în viaţă este necunoscut şi când 
nici măcar hotarele viitoare ale ţării nu se �t1u, iarăşi, mă 
întreb. In tot cazul, • mi voi spune şf eu părerea asupra ex
propderei proprietăţii mari şi ce cred că ar trebui făcut pen
tru ca menţinându-se în oarecari margini producţiunea cul
turii mari, să se poată în acelaş timp împroprietări şi sătenii. 

D-lor Senatori, In lumea toată se fac trei feluri de cul
turi în câmp deschis, cari după condiţiunile diferite în cari 
pregătirile economice şi densitatea populaţiunei o permit, se 
alternează dela slne încetul cu încetul, atunci când pot deveni 
folositoare. Io ţările cu suprafeţele întinse, cu climă uscată şf 
cu populaţiune rară, se face cultura mare de cereale, în fer
tilitatea solului aşa cum se găseşte, cu maşinării variate şi 
puternice; cu admlnistraţiuni pdcepute ; cu muncitori străini 
şi permanenţi şi cu adăogiri la dânsa a creşterii de vite alese. 
Aceasta cultură mare, foloseşte ţării în care se face, prin a
ceia, că fără dânsa, toate acele pământuri ar fi rămas sterpe 
sau ar fi produs foarte puţin. 

Populaţiunea agricolă îşi face şi şcoală printrînsek şi ţara 
profită de toate producţiunile, îmbunăUţidle şi înfrumuseţă
rile ei; iar mobilul care îndeamnă pe cultivatori să facă şi 
să întindă cM mai mult această cultură, este că: In anii de 
producţiune mijlocie, oricât de puţin câştig ar lăsa hectarul 
semănat, suma lor totală fiind mare, tot îi dă cât să trăiască; 
iar dacă au un an bun, produsul lui îl mai poate despăgubi 
şi de pagubele ce au putut avea în anii răi. 

Pătu1·a inteligentă a agricultorilor noştri a înţeles, ca în 
condiţiunile în care se află ţara noastră azi, numai asupra 
întinderilor mari, mai pot folosi ceva, de aceea vedeţi con
trastul, că pe când munca s' a scumpit, exportul nostru de ce
reale a crescui:. 

Astăzi fără să se ţină nici o seamă de mersul firesc a. 
4 
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lucrurilor si de nevoile materiale ale statului, interese de altă 
natură ca�tă să creeze o stare economică artificială, desfiin
ţând dintr' o dată şi cu totul cultura mare, singurul isvor care 
făcea bogăţia ţării, şi ca să amuţească pe acei care nu voesc 
să expună viitorul, asigură că nimic nu se va ştirbi din pro
ducţiunea ţării, de oarece această cultura mare se va urma şi 
pe viitor de către obştiile săteşti, 

Cei cari trăesc Ia ţară şi cari cunosc mersul acestor obştii, 
nu pot da o altă interpretare acestor transformări, de cât a
ceea a unui mijloc prin care reformatorii voesc să ia cu o 
mână, ceeace au dat cu alta. De pe acum s' au gândit Ia in
teresele de partid, Cum adică: să pună votului universal o sta
vilă! Fireşte e uşor să conduci o turmă de inspectori agri
coli şî cu admnistratori de obştii aleşi pe sprânceană, dintre 
agenţii eJectoraH. Atâta numai, că gospodăria astăzi nu se 
poate întemeia pe interese străine de dânsa. 

Epitropisitul rar a văzut sporindu-i-se averea şi apoi unde, 
decât Ia noi se mai omoară iniţiativa individuală, care este 
mobilul tuturor progreselor. A-i încuraja să se întreacă unul 
pe altul la mai bine, conduşi de specialişti de seamă, cari să 
împartă sfaturile lor din sat în sat, în mod permanent, acesta 
e singurul mijloc găsit eficace, pdn care ţările înaintate în 
cultura pământului, au isbutit să facă educaţia agricolă a să
teanului, 

D-lor senatori. Guvernul .zice a.zi proprietarilor : moşiile
Dv, ne trebue pentru săteni. Vi le luăm şi nu vă lăsăm de 
cât câte o bucăţică, ca să puteţi urma într'ânsa cultura mij
locie, ori să vă prefaceţi în industriaşi. Intru cât priveşte pe 
p1 oprietarii a căror moşii nu-i i:nteresea.zi:î, decât ca plasa
mente de capitaluri, transformarea această nu-i pierde decât 
cu supra valuta viitoare a pământului ; dar nu este tot aşa 
cu acei cari îşi cultivă singuri moşiile. Acestora expropriindu
li-se pământurile, pierd şi capitalurile b2.gate în tot felul de 
unelte şi maşinării, pierd şi valoarea construcţiunilor de tot 
felul, ce au făcut în vederea exploataţiunei şi mai pierd şî ca
riera ce-şi creiaseră. 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Un proprietar cultivator de l OOO hectare, dator în ge
neral cu 3-4 şi 500.000 de lei, trăia până azi în casa lui 
şi se întreţinea din moşie, Mâine, când exproprierea 'I va goni 
la oraş, din producător el va deveni consumator al capita
lului ce-i va mai fi rămas, căci el nu ştie să facă altceva şi 
procentele nu-i aj1.mg să trăiască Ia oraş, 

D-l Ministru Tache Ionescu, în francheţa sa a mărturisit
în Cameră că ceeace se face cu proprietatea mare acum, este 
o curată confiscare. Mărturisirea d-sale este preţioasă şi-i mul
ţumim de dânsa, Ea confirmă manopera guvernului, care
prinzând aci într'acest colţişor de ţară câţi-va proprietari, pro
fită de această ocazie ca prin ajutorul acelora, care n'au ni
mic de dat, să despoaie atât pe proprietari prezenţi, cât şi pe
acei rămaşi dincolo în ţara ocupată. Dar dacă numai printr'
acest mijloc ştie guvernul să desvolte România viitoare .• dece
nu-I aplica tuturor ? Cum preface în rentă moşiile proprieta
rilor, aşa să prefacă şi a verile capitaliştilor, a proprietarilor
urbani, a comersanţilor, a industriaşilor, a profesioniştilor şi
mai presus de toate, a acelor polftidani a căror averi răsă
rite din senin, stăpânesc şi cămătăresc azi toate Băncile şi
Instituţiunile noastre Financiare; căci ţăranii n' au nevoe nu
mai de pământ, Ie trebuesc şi bani, pentru ca să-şi restabi
lească gospodăriile. Ei numai au case, numai au vite, numai
au unelte, numai au seminţe şi nu vor avea nici ce să mă
nânce întorcându-se pe Ia locurile lor. Pe front apoi, au lup
tat şi orăşenii, cari şi ei sunt săraci şi fiindcă sări\cia are as
tă.zi privilegiu, de ce nu Ii se mai împarte şi lor un equiva
lent de ajutor ?

, D-1 Ministru Cantacuzino ne vorbea şi d sa de propor
ţiile proprietăţfi mici, din diferitele State, comparativ cu cea 
mijlocie şi mare şi găsea că, pe când Franţa are 47 la sută 
de proprietari mici şi Anglia 26 la sută, noi vom avea, după 
confiscare, 73 la sută. Cu alte cuvinte, vom fi modelul lumii 
întregi de împărţire arbitrară a averilor. 

Şi pe ce se întemeiază această confiscare? Impută pro
prietarilor de azi procesele ce au putut avea boerii după vre-
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muri cu clăcaşii lor! Dar bine, procesele acelea nu s'au re
zolvat odată pentru totdeauna cu legea de Ia 1864? Susţin 
că pământul trebuie să He al acelora care-l muncesc. Apoi 
proprietarii cultivatori, nu şi-l lucrează şi dânşii? Că în ve
chime, boerii au asuprit şi cotropit pe săteni? Eu am apucat 
claca şi ştiu cât de pline erau atunci curţile sătenilor şi cât 
de goale sunt azi. In tot cazul, ce, noi suntem boerii de a
tunci, ori cei de azi, cari servindu-se de influenţa politică au 
cumpărat moşii eftine şi Ie-au vândut scump Casei Rurale, 
acum înainte de expropriere ? 

Noi, d-Ior Senatori, suntem toţi eşiţi dintre ţărani şi aşa 
se şi explică cum în dragostea noastră moştenită pentru viaţa 
rurală, am preferit să ne imobilizăm capitalurile în pământ, 
cari fără munca noastră nu ar raporta decât 4-5 Ia sută. 

Sunt apoi proprietarii din Dobrogea veche, cari, cum ştiţi 
după apeluri repetate a guvernului de atunci, urmate din ne
cesitatea de a coloniza cu români acea provincie şi din in
teres naţional de a transforma în holde producătoare nişte 
pustiuri sterpe şi bântuite de o climă ingrată, şi-au abando
nat căminele de origină şi felul lor de existenţa sodală, spre 
a se strămuta din ţara, din Transilvania şi din Basarabia, 
acolo în bătaia tunului şi a raptului şi în societatea elemen
telor turcesc şi bulgăresc, cari mergeau cu persecuţia nu 
numai a-i sili să locuiască în surle aşezate pe câmp, dar nici 
măcar apă de băut nu voiau să Ie dea ; şi totuşi, cu răbdare, 
perseverenţă şi abnegaţie, de tot şi de toate, aceşti oameni 
încetul cu încetul au isbutit să prefacă acele pustiuri sălbate
ce ale Dobrogei, în cea mai frumoasă grădină a ţărei. Şi 
acum, când după atâta muncă uriaşe şi cheltueli fără soco
teală; când d'abea dânşii şi-au zidit conacele, şi-au complec
tat materialele de exploatare; şi-au dat pământul pe rod; iată 
că guvernul vrea să-şi plătească greşelile, nu numai cu rui
nele desăvârşite ale acestor îndrăsneţi şi vrednici colonişti, 
cari au desrobit miriile turceşti prin cumpărătoare, dar şi cu 
nesocotirea celei mai patriotice opere ce nişte români au pu
tut să facă. 
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Vă întreb D-nilor Senatori, dacă proectul se votează aşa 
cum este, ce se fac toţi aceşti oameni desHpiţi cu totul dela 
locurile lor de origină şi ce încredere va mai putea avea ci
neva pe viitor în cuvântul Regelui şi al guvernului ţărH, când 
munca cinstită şi curăţenia mijloacelor, strecurată prin tot fe 
Iul de greutăţi, nu se respectează? 

Ca vânătorii de situaţii. să caute prin calomnii a se ri
dica pe ruinele altora, acesta e sistemul lor; dar ia calculaţi 
cu experienţa şi înţelepciunea d-v, dacă cu noile sporiri de 
împosite ce vor trebui să se pună, peste răscumpărarea pă
mântului şi pe de asupra cheltuelilcr şi a jocurilor de cifre 
pe cari administratorii obştiilor ştiu să Ie mănuiască cu atâtă 
dibăcfe, nu va costa pământul îndoit pe sătean decât chiria 
ce plăteşte azi proprietarului? Se va obiecta că deşi ar co
sta îndoit, dar într' acest preţ intră şi răscumpărarea. Aşa este 
dar credeţi d-v că epuizarea de astăzi a pământului, incle
menta obişnuită a timpului şi sistemul înapoiat de cultură a 
săteanului, vor putea produce sumele datorite impozitelor şi 
întreţinerii familiilor lor? Eu sunt plugar şi nu cred. In Ioc 
de asta, cred altceva : cred că se croeşte inconştient prin
tr' aceasta, statului, o bancrută sigură. 

Cultura mare, micşorată dacă vreţi, dar ea nu trebue des
fiinţată; din contră, azi mai mult ca oricând, ea trebue încu
rajată cel puţin până ce statul pregăteşte putinţa culturii mij
locie intensă şi până ce sătenii învaţă cum să tragă cele mai 
mari foloase din cultura mkă. 

Iată pe ce pretexte şi pentru ce noua aşezare se aruncă 
pe drumuri clasa cea mai productivă de oameni. In care parte 
a lumei se mai vede astăzi săvârşindu-se aşa crime? Pentru 
o reală utilitate publică ori naţională, pretutindeni se expro
priază pe bani şi preţuire dreaptă ; dar n' am auzit ca într' un
stat conclus de oameni serioşi şi în care proprietatea se res
pectează, să se exproprieze spre a ruina pe unii, a împovora
pe alţii mai presus de puterile lor şi în aeelaş timp a expune
ţara să nu poată face faţă Ia cheltuelile ei !

Suficienţa unora a trecut şi de ridicul, Au citit prin cărţi 
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că există o cultură mijlocie şi cu multă îngâmfare, trimit pe 
proprietarii mari Ia dânsa. Daţi-mi voe sa vă spun ce este 
cultura mijlocie, unde şi când ea se poate face. Când zid 
cultura mijlocie raţională, zîti cultură intensă. Dintr' o astfel de 
cultură nu se poate întreţine cineva, decât acolo unde muncito
rii sunt mulţi şi pricepuţi. Clima necapricioasă şi desfacerea 
produselor uşoară. Cât 1' ar costa pe un cultivator să-şi în
graşe pământul, să-l irijese şi să-l dreneze, fără cari cultura 
intensă nu se poate face? Sunt apoi anume lucrări pregăti
toare şi de administraţie publică, pe cari un particular nu le 
poate face. Apele noastre au fost lăsate în plata Domnului. 
Muncitorii sânt rari, scumvi şi nepricepuţi. Drumurile de fier, 
câte Ie avem şi în starea în care sunt, au devenit o pacoste. 
Şi atunci ce voiţi să facă cultivatorul ? Să-şi expuie capita
luri de exploataţie înzecite de cât îi face bucăţica de pământ 
ce i s' a lăsat, pentru plăcerea de a face cultura intensă ? A
ceasta nu o vor face, fiindcă şi-ar pie1·de capitalurile. Singura 
cale ce le rămâne este ca, sau să-şi vândă şi restul de pă
mânt, ori dacă au alte averi din cari să trăiască, să-l aban
doneze la păşuni şi dijma, ceea ce este în paguba producţi
unei generale. 

Cu industriile asemenea. De ce industrii să te apuci în 
starea lucrurilor de azi ? Acelea a hârtiei şi a cuelor sunt pri
vilegiate. s• au făcut legi personale pentru dânsele. Aceea a 
zahărului a cărui sfeclă putrezeşte prin gări înainte de a a
junge la fabrică, plăteşte către stat nişte taxe îndoite de va
loare-a mărfei ; aşa că ele nu sunt decât nişte mijloace de 
speculă, iar nu industrii, fiindcă industrii serioase nu se pot 
aseza, decât du�ă ce cultura materiilor prime va fi înlesnită. 
Minele exploatâte. Populaţia înmulţită şi pregătită. Râurile · 
canalizate şi navigate. Liniile ferate înmulţite şi eftenite, etc., 
toate lucrări, pe cari nimeni habar nu a avut să le pregătea
scă. Că va veni şi timpul lor, atunci când gospodari de seamă 
vor lua frânele ţării, o sperăm; dar acum mă mărginesc a 
întreba pe actualii miniştri de ce n'au înfiinţat industria mică 
de iarnă şi meşteşugurile la sate, căci ele erau posibilităţi 
reale, iar nu visuri imaginare, 
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D-Ior senatori. Nu ştiu cugetul d-v, dar chipul cum ni
se aşează gospodăria viitoare a ţării, prin suprimarea cu to
tul şi de o dată a culturii mari, din cauza lipsei de întinderi; 
prin neputinţa de a se face azi cultura intensă, din cauza 
nepregătirilor economice şi prin aşteptarea îndelungată :e vom 
avea de făcut, până ce industria mare să poată lua naştere, 
eu cred că se face o săritură nechibzuită, pe care va trebui 
să o plătim scump; căci ce se pune în locul acestor mari şi 
sigure producţiuni cari aliment�u până acum mai toate ne
voile ţării ? Se pune cultura mică, cu sistemul ei primitiv, 
împovărată de dări şi răscumpărări şi încoronată de nepre
gătirea şi negrija cunoscută a claselor. noastre dirigente în 
materie de gospodărie! Luaţi seama d lor senatori, să nu fa. 
cern ca maimuţa, care de dragul copilului, l'a strâns în braţe 
până l'a omorât. 

De altă parte, v'aţi gândit d-v ce este a fi silit dneva 
să-şi abandoneze o meserie cunoscută, în care a trăit asigurat 
de viitor, pentru a se arunca în necunoscut? Căci nu în do
bânzile hârtiilor ce li se dă, îşi vor putea găsi cultivatorii ex
propriaţi, equivalentul produsului ce rezultă pentru dânşii din 
împerecherea a mai muiţi factori de producţiune, pe cari îi 
posedau deja : pământul, cap!talul, munca şi ştiinţa. E uşor 
să înşiri vorbe goale pe spinarea altora, dar e tare greu să 
părăseşti o cariet'ă făcută şi un cuib, în care poate te-ai nă
scut şi voiai să mod. In conacul prJprietatului, fiecare cără
midă zidită, era trecută prin mâinile sale, Fiecare rădăcină 
plantată de el, crescuse de odată cu copiii, săi, fiecare colţ din 
ţarinile lui, îi amintea munca şi viaţa sa trecută. Ei erau un 
exemplu viu în localitate. Era un grânar sigur şi bogat al 
ţării. Produceau vitele cele mai frumoase. Ajutau cu punga 
şi influenţa lor pe săteni şi se credeau sufleteşte fericiţi, tră
ind în mijlocul lumii ce a cunoscut şi departe de acele des
frânări din oraşe care ne-au perdut. lată starea adevărată în 
care. au trăit aceşti mari producători, atât de calomniaţi şi ce 
situaţie li se creiază acum. 

D-lor Senatori, Făcând acest rezumat al foloaselor ce a
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adus ţării cultura mare şi al serviciilor ce au adus cultiva
torii mari întreţinând-o, am de scop a vă atrage atenţiunea 
asupra pagubelor ce vor naşte din desfiinţarea cu totul şi 
imediat a ei. Rămâne ca d-v să chibzuiţi cum s'ar putea îm
păca mai bine interesele financiare ale statului cu împroprie
tărirea sătenilor, nedreptăţind fireşte într'acelaş timp pe micii 
proprietari, cari încrezându-se în legile ţarii şi-au depus toată 
munca şi economiile lor, în proprietatea pe care o credeau 
inviolabilă. 

Trec la partea a doua a cuvântării mele relativă la 
săteni: 

Trăim d-Ior senatori vremuri asa de mari, că trebuie să 
înfrângem toate greutăţile lor, De s�cole, n'a avut neamul 
nostru aşa ocazie să se întregească. Intregirea atrage şi des
voltarea şi atunci fireşte că toţi trebue să facem ca din sân
gele şi ruinele noastre, să răsară acel edificiu măreţ, după 
care bătrânii noştri aspirau atâta. Asupra scopului dar, nici 
o îndoială nu trebue să fie că suntem cu toţii de acord. Ră
mâne numai să găsim mijloacele cele mai potrivite, prin care
să-l putem obţine.

In ce mă priveşte, eu nu cred că paliativul ce ne pro
pune guvernul, va putea ridica prin ei însuşi pe săteni şi pro
bele sunt deja făcute. Llmgă oraşul Câmpulung, este un sat 
de moşneni, cari mor de foame în anii de belşug, pe când 
alături se află alt sat, unde locuitorii nu numai că nu au pă
mânt la câmp, dar încă plătesc chirie pentru locurile pe cari 
şi-au aşezat casele şi totuşi au devenit bogaţi, prin munca 
continuă la care se dedau şi prin economiile ce fac. In Do
brogea apoi lângă mine, este alt sat, în care 23 de să
teni veniţi din Ialomiţa au fost improprietăriţi de stat la 1884 
pe câte J 00 hectare pământ fiecare. Şase dintr'înşii şi-au mă
rit averea, iar J 7 au vândut totul si sunt azi muncitori cu 
palmele. 

• 

Ce dovedesc aceste două exemple, decât că nu lipsa pă
mântului, a cărui chirie la noi este aşa de eftină, întreţine 
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sarcina printre săteni, d lipsa de solicititudine părintească a 
clasei ce i-a cârmuit, care':i. vine mult mai lesne să-i mo
mească din când în când cu câte ceva, decât să se aşeze ea 
însăşi pe mun:ă spre a-i indrum 1 la o cultură intelectuală 
şi profesională, ajutată de tot felul de înlesniri. A desbrăca 
rind pe rând pe unii în favoarea altora, este o aţâţare a pof
telor, iar nu o întemeere a unei stări sănătoase obşteşti şi per
manente. 

Şi apoi, pe buna dreptate guvernul şi Camerele acestea 
nici nu au competinţa morală să voteze reformele, aşa cum 
se propun azi. Partidul liberal a venit la putere pe baza u
nei scrisori-program, care anunţa colegiul unic al ştiutorilor 
de carte şi exproprierea moşiilor dela JOOO de hectare în sus, 
baze pe cari ne-au ales şi pe noi alegătorii, Ce fel dar, de 
buna credinţă este aceea, când un şef de partid, fost şi actual 
prim-ministru, care făgădueşte ţării pentru ca să vie Ia putere 
colegiu unic şi exproprierea dela 1 ooo· hectare în sus, şi O· 

dată. ajuns, introduce prin surprindere votul unive1·sal şi ex
proprierea dela 100 hectare cu plata în hârtie ? Grosul pro
prietarilor sunt acei cu moşii mai mici de l OOO hectare şi 
atunci cine poate afirma că. aceşti proprietari, ştiind că vor fi

şi ei expropriaţi, ar fi încredinţat apărarea intereselor lor gu
vernului şi Camerelor acestora carî le împart averile ? 

De altă parte este cel puţin presupus ca atunci când gu
vernul a hotărât exproprierea dela J OOO hectare, va fi fă.cut 
şi socoteala că suma de pământ ce ar proveni din acest fel 
de exproprieri, împărţită pe numărul sătenilor ce sunt a se 
împroprietări ar fi îndestulă; şi dar întreb, care din două so
coteli e bună: aceea d� atunci făcută în linişte şi cu datele în 
mână, ori această de azi care se face în plin războiu şi fără 
nici un fel de date sigure? Căci dacă înţelegem că pentru 
motive ce ne privesc să ne deposedăm cu buna voe de o 
parte din moşiile noastre, în favoarea sătenilor contimporani 
cu noi, cu care am lucrat şi care poartă acest războiu de în
tregire a neamului românesc, nu vrem să ne despuiem pe 
noi şi copiii noştri într' alte foloase, decât ale acestor săteni, 
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Sunt atâtea pământuri disponibile şi mai sunt încă cel 
puţin 7- 800000 de hectare în Dobrogea veche şi nouă, pe 
cari Ie stăpânesc de atâţia ani bulgarii în fraudă, De ce ad
vocaţii cari s' au tot succedat Ia ministerul de agricultură n' au 
făcut măcar atâta lucru, să le ia din posesiunea lor ? Numai 
în comuna Kuciuc-kainargic, am găsit, după registrele primării 
7000 de hectare cotropite dela Stat, stăpânindu-se de bulgari 
fără nici un fel de acte valabile. 

Se expropriază românii şi nu iau cotropirile dela bul
gari, deşi ele interesează mai mult din punctul de vedere al 
naţionalizării solului ! Voesc să facă împroprietăriri şi nu ştiu 
nici cât pământ şi săteni au ! Pe când până ce inginerii 
ar parcela pământurile disponibile. lucrare care o să fe ia 
atâta timp, se pot lua datele exacte de ce sumă trebuie ex
propriată dela particulari şi de câţi săteni sunt de împroprie
tărit. Procedând treptat cu înaintarea parcelări/or, cultura mare 
şi-ar merge drumul producând vegetarH ; pe când dacă se 
declară dela dată şi numai în principiu tot pământul expro
priat, care dintre cultivatori va mai risca un singur ban pen
tru restabilirea vechilor exploataţi uni, atât de necesare, mai cu 
seamă în primii ani după pace şi care dintre săteni ştiind în
scris în Constituţiune principiul de expropriere, va mai res
pecta moşia proprietarulu,. neparcelată încă de fapt ! 

D-Ior Senatori. De sigur că auzindu-mă vorbind astfel
credeţi că egoismul Ia mine primează totul. Nu, nu este aşa, 
Veţi vedea îndată, că nu mă revoltă atât faptul că am fost 
ruinaţi fără nici un folos pentru Stat şi că. acum ni se confiscă 
şi pământurile,-ci sclavia făţarnică, în care interesele meschine 
ale unora, au deprins pe acest popor să trăiască. 

Un om născut şi trăit între săteni, nu poate să nu-i iu
bească şî nu s' a văzut un cultivator care să nu adore ţara 
în care s' a născut şi pământul care I' a hrănit. De aceea şi 
eu ca şi Dv. zic; • Cu o floare vara nu se face u. Flori sunt 
proprietarii cultivatori printre mulţimea aceea de burueni o
trăvitoare ce s' au prăsit în ţară şi s' au încuibat prin toate 
instituţiunile şi administraţh.mile statului; dar tulpinele lor, a-
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clică sătenii, conţin mult mai mulţi muguri cari nu pot înflori 
fără să fie ajutaţi. 

D-Ior senatori. Nu sunt dintre a::eia cari crd ci prin
simpla dare de pământ se vor ridica săteni. Nici mă soco
tesc dator ca proprietar să le dau pământ, numai fiindcă nu 
au. Mărtudsesc că a-şi fi votat contra unei asemenea legi, 
căci nu prin daruri înţeleg eu că se poate încuraja munca şi 
economia, M'am făcut însă la această idee, îndată ce am vă
zut că dintre toate clasele noastre sociale, aproape numai 
soldaţi plugari au scăpat onoarea militară a ţărH. Un astfel 
de serviciu adus ţării, nu poate să nu rămâna nerăsplătit şi 
iată de ce cu lege sau fără Iege, le voiu da pământ, nu pen
tru a creia platforme politice, ori a spăla păcatele altora, ci 
din convingerea adâncă ce am, că numai dânşii ne vor lărgi 
hotarele în afară şi tot dânşii vor pune regula şi înăuntru. 

De altfel, d-Ior senatori, în agricultură noi păstrăm un 
principiu vechiu şi infailibil ca şi natura. ., Când solul sără
ceşte I' alimentăm din sub-sol". Dacă ştii leacul, de ce s1 nu-I 
întrebuinţezi? Putreziciunea oraşelor a infectat amosfera, Ea 
trebue purificată. Cum s' ar putea purifica, de cât ridicând la 
suprafaţă o altă pătură nouă şi curată de moravuri care să 
distrugă aceşti microbi înainte o ei să fi otrăvit şi pe dânşii? 

Dintr'acest punct de vedere însă eu găsesc că pământul 
ce Ii se va da, nu este o răsplată suficientă. 

Ia să punem în cumpănă ce ne-au dat şi ne dau ei şi 
ce le dăm noi. Ei ne-au păstrat ţara şi limba şi ne o păs
trează de secole. Ei ne.au hrănit şi ne-au plătit toate risipele 
şi tot dela dânşii aşteptăm acum să ne moralizeze şi să ne 
silească la muncă şi economie, căci pentru asta • mi închipu
esc că le daţi cele mai largi dreptud politice. 

Apoi dacă totul sunt dânşii şi printr'inşii ne-am răsfăţat 
cu toţii până acum în belşuguri, numai cu pământul proprie
tarilor voiţi să-i răsplătiţi ? 

Pământul în economia agricolă, este numai un instru
ment fără valoare, dacă nu ai şi mijloacele prin care să-l 
poţi folosi. Ori, ce mijloace s'au dat până acum acestor oa-
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meni cari să-i înveţe sa-ş1 câştige mai uşor traiul? Pe hârtie 
şi Ia plată, se văd tot felul de slujbe închipuite şi neînchi
puite aşa că; Palatele autorităţilor noastre, care prin luxul lor 
nefolositor zugrăvesc risipa banului public, au devenit nişte 
cazarme de lefegii, care nu reacţionează decât pentru bacşi
şuri şi la alegeri. De altă parte, creatorii acestor armate, la
udă pe săteni n u m a i ca sa-1 adoarmă �i mai mult. 
Nici măcar ca militari, nu au fost îngrijiţi. S'au trimis în foc 
fâră tunuri, fâră puşti, fâră muniţii, fâră medicamente, fâră 
haine, fără pâine şi comandanţi de Carnaval, dintre cari unii 
au fost reformaţi în plin răsboi, iar alţii condamanţi Ia ocnă 
şi Ia moarte, după ce injumătăţise armata şi perd�se luptele. 

Nu se abuzează aşa de o ţară care te-a cinstit cu încre
derea ei, Au nevoie acum să fie ajutaţi. Să o facem com
plectând darea pământului cu întregi mijloacele de exploatare 
a lui. 1n ordinea administrativă iarăşi: ce-i foloseşte sătea
nului recolta lui dintr'un an de muncă şi cheltueli, dacă toţi 
agenţii administrativi recrutaţi din toate gunoaele, îl jefuesc în 
toate chipurile şi la fiecare pas şi'! tratează ca pe o vită? 
Ce să facă de preferinţă nişte învăţători plătiţi cu 70-80 Iei 
pe lună? Şcoala ori Banca şi Demagogie ? Carte nu ştiu. Plu
gărie nu ştiu. Meserii nu ştiu. Plătesc de toate, şi cu însăşi 
banii lor şi au înmulţit stăpânii şi jafurile! 

O aşa stare de lucruri nu se poate îndrepta cu circulări 
şi cu legi cari se fac şi se desfac, după interese de partid şi 
de persoane ; ci cu oameni de o altă valoare morală, de o 
altă mentalitate şi cu altfel de sentimente pentru ţară şi neam. 

Acum că suntem în preziua unei Românii mari, eu mă 
aşteptam ca înainte de orice alte reforme platonice, organiza
ţiile noastre politice să înceapă mai întâi ele să se reformeze, 
încetând cu abuzurile, cu favorurile, cu risipele şi alungând 
din sânul lor toate acele lipitori incapabile şi nărăvite, care le 
murdăresc numele şi paralizează acţiunea şi a acelora care 
o au; căci numai calitatea oamenilor, poate garanta aplicarea
sinceră a legilor şi mersul bun al lucrurilor.

Văd însă din contra, că nimic nu s' a schimbat, nimic 
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nu am învăţat din câte s• au petrecut. Unii trăesc şi azi în 
lux şi belşug, în chiar faţa acelor cari mor de foame. Cum 
dar să nu fie disciplină în partid, când ţara o plăteşte aşa 
de scump ? Nădăjduesc însă că ori ce s' ar face, această fru
moasă disciplină la adăpostul căreia şeful se erijează în stă
pân şi prin mijlocul căreia el îşi înalţă şi-şi îmbogăţeşte crea
turile, persecutând într'acelaş timp toate caracterele şi ·valo
rile ce-i par că se pot ridica deasupra lui, va rămâne un 
vis urât. 

Scăderea morală a atins până şi spiritul râsboinic al 
neamului. Altădată mândria moşilor şi a strămoşilor noştri 
boieri şi ueboieri era, care să se războiască mai mult şi mai 
bine pentru mărirea şi apărarea ţării. In Anglia, Franţa şi 
Germania, au pierit în lupte o mulţime de Prinţi. Lorzi. scrii
tori mari, savanţi iluştri. etc. La noi este desgustător să vezi 
cum, afară de rare şi preţioase excepţiuni, toţi fiii familiilor 
cu trecere Ia guvern, ne împiedecă mersul pe uliţe şi ne cal
că cu chiar trăsurile si automobilele noastre. 

D-lor senatori. După pace ţara va fi săr1că şi îngropată
în datorii, Exproprierea proprietăţii mari, va desfiinţa şi ex
portul nostru de cereale. Foamea. frigul, boalele şi neîn. 
grijirea, au rărit populatiur:ea muncitoare mai mult decât tu
nurile nemţeşti, Dacă un singur an de secetă mai vine, ce 
facem? Căci singura resursă ce avem, este încă tot agricultu
ra şi cei cari au rămas să o facă. Şi atunci nu trebue să 
ne îngrijim de pe acum cu cine şi cu ce o să facem faţă 
la atâtea nevoi? 

A preveni un rău ce ameninţă însăşi arta de a gu
verna ; a micşora dezastrul ce pare sigur, este datoria fie
cărui cetăţean şi mai cu seamă a noastră, aleşii lor. De nu 
ne-am gândit încă prin noi înşine la nevoile şi la mijloace
le prin care să le preîntâmpinăm, rău am făcut, iar de 
le-am căutat şi gătit, să facem ca ele să fie îndeplinite. 

D-lor senatori. Sfârşind, trebue să vă spun şi ce cuget
asupra exproprierei aşa cum se propune, Gândesc că d. Bră
tianu, preşedintele Consiliului de miniştri, cu tot respectul ce 
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datorez situaţiunei sale oficiale şi cu toată simpatia ce am

pentru persoana sa, nu este omul indicat pentru aplicarea 
sinceră ş1 riguroasă a unor aşa mari prefaceri, pentru care 
ţara face atâtea sacrificii şi dela care ea aşteaptă renaşterea 
ei. Citaţiuni de fapte concrete nu e nevoe să fac. Priviţi nu
mai haosul în care trăim. Aduceţi-vă aminte de cele ce aţi 
văzut. Calculaţi pagubele morale şi materiale ce în toate di
recţiunile au pricinuit şi judecaţi dacă soarta viitoare a ţării 
se mai poate încredinţa unor asemea oameni. 

Iată de ce fiind pentru reforme, nu le voi vota d-lui Bră
tianu, care şi-a făcut o putere din slăbiciunile noastre şi care 
printr'însa abuzează în toate chipurile de tot şi de toate. 

(Seziunea padamentară din primăvara anului 1917) 

Mare activitate în Ţară 

("Dobrogea Jună• No. 60 din 19 Marlie 1921) 

Toţi au dat pe brânci lucrând pentru binele obştesc! 
Legiuitorii tot ce n'au făcut în trei ani după pace. o vor 

face acum în zece zile, a câte două ceasuri pe zi. Legea a
grară, legea electorală, legea administrativă, bugetul ; pe toak: 
le-au copiat şi tipărit biurourile, paragraf cu paragraf şi arti
col cu articol, din arsenalele de legi străine! S' o potrivi -
nu s' o potrivi -·- s' o putea, nu s' o putea - nu-i nimic, 
Scris să fie - şi funcţiuni să se creeze • • . 

Refacerea, ce n' a făcut şi nu face şi ea ca să ne adă
postească ! Roiuri de comisii şi de ingineri lucrează pretu
tindeni ; ca stelele stau dovezile de activitatea ei! 

Aprovizionarea încai, a fost o providenţă pentru Dobro
geni. Ea a mers cu solicitudinea pentru dânşii, până a-şi da 
foc la mărfuri de sute de milioane, numai ca să ne încălzea
scă, ştiind că n'avem lemne! 

1n ce priveşte agricultura : de nu vom scoate nici acum 
grâu din pârloage, nici odată n'o s'o mai facem! N'a mai 
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cinat de minister să conducă creşterea buruenilor din ţelinile 
nelucrate! De unde i-o fi scos - nu ştiu! De ce le-o fi dat 
numele acesta --- iarăşi nu ştiu; căci prin numirea de agro
nom, ştiam că se înţelege omul de ştiinţă, care prin studii şi 
lucrări de laborator şf publicaţiuni, caută să descopere şi să 
popularizeze legile fireşti ale câmpului. Chiar simpli admini
stratori de i-ar fi numit, şi încă această funcţiune cere calităţi 
particulare şi educaţie specială - cu atât mai mult, că ei au 
fost însărcinaţi cu technica culturilor şi îndrumarea economiei 
rurale! 

Sistemul acesta nenorocit, de a parodia ştiinţa şi de a 
îneca competinţele într'un potop de oameni străini de mese
rie, să nu fie chiar el oare, cauza că stăm pironiţi în această 
stare înapoiată? 

E de făcut o nouă şi generală organizaţie socială. 
Dar, ca să răspundă scopului, nici acum n' a mai venit 

vremea ca ea să fie întocmită pe imediatele noastre trebuinţe? 
De ce să se sacrifice prezentul, când numai prin satis

facerea lui se pot pregăti mijloacele şi spiritele pentru viitor? 
La ce ne poate servi fanfaronada şi luxul acela de programe 
neaplicabile astăzi, când nici cei chemaţi să le îndeplinească 
nu Ie înţeleg şi nici mijloace materiale nu avem? Biurourile• 
această plagă canceroasă, care roade de atâta timp şi atât de 
adânc ţara, n'au mai .învăţat nici atât, că: nu trebue să te 
întinzi mai mult de cât pătura ? Fireşte că pe lege se fon
dează o ţară. Dar legea, ce este decât o înregistrare auto
matică? 

Ca ea să fie păzită şi să foloseas�ă, Statul, înainte de a 
o decreta, trebue să aştepte t0tdeauna, ca iniţiativa colectivă
să-i demonstreze, printr' o experienţă îndelungată, utilitatea şi
soliditatea măsuriior ce conţine; - pentru că o lege, nu face
de cât să consacreze cuceririle colectivităţii, Politica, cum se
face Ia noi, este o plagă necunoscută în lumea cu tempera
mente pozitive.
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Inainte de a se fixa normele după cari agricultura va 
trebui să fie condusă de acum înainte, prima datorie a căr
muitorilor era, să fi însărcinat oameni de competinţă recu
noscută în materie, cari să fi studiat la loc, în ce chip tre
buesc alcătuite noile măsuri, spre a se putea adapta fără 
zdruncin, la practică pe regiuni. Dacă de la buna aplicare a 
legilor şi a măsurilor ce se iau, atârnă rezultatele bune sau 
rele ale întreprinderei, de ce aplicarea lor să se încredinţeze 
celui dintâi cerşetor de slujbe, inconştient de scop şi indife
rent de resultat ? 

Această greşeală de căpetenie, n' a fost observată şi pre
întâmpinată la timp de către d-l ministru titular Garoflid. pe 
care judecându-l după alte lucrări ale sale. îl socotesc destul 
de destonic pentru departamentul sJu. Astiizi, mai puţin de 
cât mâine - şi mâine mai mult de cât azi. pâine ne va 
trebui, - iar nu podoabe deşarte şi armată de funcţionari 
incapabili şi nărăviţi. ,, Siguranţa apărării sodale, nu mai e 
acum în carabinele jandarmilor, ori în puştile soldaţilor, ci în 
ştiinţa de a procura populatiunei, mai cu seamă acelei sărace, 
putinţa de a trage cele mai mari foloase din slabele lor re
surse şi de a le asigura ce.:t mai bună întrebuinţare a veni
turilor lor • • 

Sântem o ţară cu două clase de oameni. Sus, în cea 
mai mare parte, s' au urcat prin moştenire intrigi şi artificii, 
superficialitatea şi egoismul. Jos, au rămas întunericul, munca 
şi bunul simţ ! Ca singur venit din care trăim toţi, nu avem 
de cât ca îndată după pace, să ne fi ocupat mai întâi de ne
voile agriculturei, singurele prin cari se puteau micşora lip -
surile de prima necesitate - He măcar şi în parte. 

Trecutul nostru politic de salturi nepregătite, ar fi tre
buit să ne înveţe cum să ne conducem astăzi pentru asigu
rarea viitorului economic, care este totul în viaţa popoarelor. 
Bătrânii noştri ne-au dat o constituţie din cele mai largi. Ei 
au rămas neuitaţi şi cu drept cuvânt, desfiinţând iobăgia şi 
dezgrădindu-ne mişcările prin libertăţile ce ne-au dat. Dar 
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drept vorbind, care sătean a încetat de atunci, să He mai 
iobag şi Ia mai mulţi stăpâni, sub alte forme, dacă educaţia 
politică nu i s' a făcut şi instrucţie nu i s' a dat ? Stă în por
nirile fireşti ale omtdui, ca sub ori-ce formă de guvern şi 
ori-cari ar fi cărmoitorii, să nu p/lzească [libertăţile acordate. 
dacă populaţiunea interesată nu se solidarizează ca să şi Ie 
apere. Aşa fiind, de unde puteau ei, cari nu ştiu a citi -
să ştie pâna unde se întind drepturile ce li s'au dat şi unde 
încep datoriile ? 

Ţinuţi de secole. departe de viaţa publică şi sloboziţi 
deodată la vot obştesc, de ce să ne mfrăm că mulţi dintr'in
şii şi-au plecat urechea la şoaptele şi intrigile turburătorilor 
şi s' au adoptat de reprezentanţi, lipsiţi de toate acele însuşiri, 
ce se cade să aibe un reprezentant al naţiunei -- mai cu 
seamă pe aceste vremuri, când pe aceste temelii trebue să 
ne aşezăm casa ? 

De bine, - de rău, partidele vechi le-au dat pământ. 
Sătenii în dragostea lor de dânsul, c1·ed că dacă I' au obţinut, 
starea lor s' a îndreptat l Fireşte că ei muncind de acum în
colo proprietatea lor, îşi simt sufletul mulţumit că şi-au în
deplinit visul, şi îşi vo1· îndoi activitatea ca şi iubirea de ţară. 
Cârmuitorii cei noui, tretue să fie mai prevăzători şi să nu 
se culce pe urechea că ei au fost aduşi Ia putere pentru o
chii lor. Au fost aduşi spre a desăv<Îl'Şi noua operă econo
mică ; căci din acea strachină goală, ce se numeşte pământ, 
sătenii nu-şi vor putea întreţine familiiîe şi plăti dările ce H 
se vor pune, dacă nu au cu ce'l munci. Şi apoi, tot slabă 
va rămâne producţia pământuluf. dacă mi vor fi învăţaţi şi 
cât mai degrabă, cum să'l lucreze mai bine decât o fac -
şi cum să exploateze în folosul lor, toate ramurile ce atârnă 
de producţia agricolă şi economia ei. 

Nu expun starea ce s' a creiat sătenilor, nici ca să cri
tic, nici ca să aţât ; dar mă cred dator să fac să reiasă, că 
r.u trebue să se mai urzească şi viitorul pe acelaş băligar, 
care prin f ermentaţiunea continuă, putrezeşte. 

Cei ce ne conduc trebue să nu uite că ridicarea morală 

5 
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şi materială a sătenilor, este pentru noi toţi, nu numai o da
torie de recunoştinţă, ce trebue să Ie purtăm, dar că ea se 
mai impune şi de către cea mai inexorabilă raţiune de Stat. 
Din ce s' ar întreţine statul, dacă producţiunea agricolă ar fi 
mai mkă decât cheltuelile ce Ie are de făcut şi 'decât anuită
ţile ce are de plătit ? Dar când un an sau doi de secetă, ar 
nimici cu totul recoltele ? Nu va fi silit să mai şi hrănească 
pe acei dela cari speră să încaseze ? 

Am ajuns la o răspântie când trebue luată o hotărâre 
înţeleaptă şi decisivă. Cu desfiinţarea culturii mari, isvorul 
veniturilor noastre din agricultură, a devenit problematic, pen
tru atât mai mulţi ani, cât vom sta nepăsători Ia netezirea 
cursului lui. 

La întrebarea cum să-l netezim,:fiecare va răspunde cum 
îl taie capul. Susţin totuşi că, precum s'au întins până acum 
în ţară aproape numai viciile străinilor cu spoeH de fond, a
şa ar trebui să fie găsiţi de ad înainte toţi aceia cari nefiind 
buni pentru dânşii, cu atât mai răi sânt pentru alţii, căci 
destul ne-a stăpânit minciuna - să mai Hm şi pozitivi, 

Ca program de lucrări prezente, pentru curăţirea isvo
rului de venituri din agricultură, eu nu văd altul mai eficace 
şi mai. expeditiv, decât întroducerea sistemului intituitiv în 
practica agricolă şi economică a sătenilor, pentru că ei sunt 
cetăţeni deja formaţi ca vârstă, pe cari nu-i mai poţi întoarce 
Ia educaţia familiară şi nici Ia abecedarul din şcoală - pre
cum iarăşi nu-i poţi lăsa ca din ignoranţă să nu ştie satis
face greutăţile vieţii şi datoriile cetăţeneşti. Cu acest sistem 
bine condus şi cu o administraţie părintească, săteanul nostru, 
deştept din fire şi primitor de orice i se dovedeşte bun, în 
scurt timp se va scutura de taate eresurile ce are, Va uita 
rănile trecutului şi va învăţa să aplice, în exploatarea mese
r1ei: lui, tehnica ce i se va explica în conferinţe şi practicile 
din câmpurile de experienţă, 

Numai atunci a-şi privi viitorul agriculturei noastre asi
. gurat, când a-şi vedea instalaţi în fiecare comună rurală câ
te un maestru instruit şi experimentat în arta de cultură a 
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pământuluit a pomilor fructiferit a legumelort a păsărilort a

creşterii şi îngrijirei vitelor - nu pe islazurile comunalet

undeti trimit inconştient reformatoriit ci Ia grajduri cu furaje 
artificiale. Afară de aceste roade ca să fie cultivatet nu nu
mai pentru îndestularea caseit ci şl de vânzaret e o nenoro
cfre să vezi pe mulţi dintlânşiit stănd toată iarna prin ca
fenele şi cârciumi, jucând cărţi în loc să li se deschidă o o
cupaţie, atât lort cât şi femeilort prin ţesături şi mici industrii 
casnice, 

Paralel cu aceste învăţături, cari degrabă vor îmbună
tăţi starea lor materială şi vor împinge către dorinţa de mai 
bine, de ce bunăoară sătenii să fie supuşi Ia lăcomia as
cunsă a unor Bănci administrate efectiv de alţiit când pot 
vrin îndemn şi ajutor să-şi creeze singuri aceste Bănci de 
credit prin asociaţiuni locale şi mutualet cari să fie conduse 
numai de dânşii, fără nici un amestec al nici unui salariat 
de stat? 

Şi zic aceastat fiindcă văd cum ori-ce dispoziţie se ia în 
scopul de ajutorare a sătenilor, se transformă în mâinile sluj
başilor Statului, într' o tarabă de folos personal. Dau două 
exemple dintre toate recente şi concrete: Cu ocazia impune
rei Ia o taxă pe vagon a cerealelor destinate la export, gu
vernul în consideraţie că Dobrogea a fost cu desăvârşire de
vastată, a acordat unei cantităţi de cereale produse de dân
şii, favoarea ca în Ioc să plătească imediat în numerar acea 
taxa pe vagon, Statul să o reţie dela fiecare producător de
vastat din despăgubirile de război. Atât le-a trebuitt şi ca 
lupii stau repezit toţi tovarăşii şi favoriţii Băncilor însărcinate 
cu aceste operaţii, să cumpere toate bucatele sătenilor ce ve• 
neau pentru vânzare la oboare, pe preţuri mai micit ca să Ie 
vândă apoi ca produse de dânşiit pe preţurile de export şi 
cu taxele amânate, 

Iată cine a profitat de ajutorarea acordată dobrogenilor 
devastaţi, frustând şi Statul şi pe ceilalţi plugari, întru cât 
cantităţile de cereale ce au vândut n'au fost produse de dân
§ii, decât în mică parte, - iar din despăgubiri nu se ştie
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dacă aveau atât de primit. In tot cazul, nu puteau primi a
con1uri din despăgubiri numai unH, pe c:ând mulţimea de fapt 
n'a luat nimic, 

Al doilea exemplu: Tot guvernul pubHcase pe toamnă. 
că oricărui plugar, care va semăna grâu, Statul îi va îm•pru
muta câte 500 lei de hectar, ca să-l r('.colteze. Alaltăeri un 
plugar dela mine din sat, s• a dus cu certificat că are însă
mânţate 20 hectare de grâu şi a cerut sa ! se împrumute 
suma promisă. Aflând că ei mai are şi alte J 00 hectare de 
arătură pentru semănături: de primăvară, l 4 cai, 2 vad, că
ruţe, pluguri, etc. i s' a cerut i.:a pentru aceia.ş sumă, ce se 
cădea să-i împrumute numai pentru grâu, să-i mai amane
teze încă şi tot acest inventat·. Omul a preferat să-şi vândă 
doi cai dela plug, ca să-şi facă treaba. 

Astfel cinstesc funcţionarH angajarnentele luate de Stat 
şi deacefa nimeni nu se mai înc1·ede îr. făgăduelile lui. Ră
mâne dar să ne servim noi singuri cum orn putea, tot aşa 
cum au făcut sătenii din Danemarca, cari tot astfel, speriaţi 
fiind de mizerii, încetul cu încetul şi-au făcut singuri, prin a
sociaţiuni locale şi mutuale, Bănci de credit, cooperative de 
producţie şi cooperative de consumaţiune, toate administrate 
numai de dânşHt fără nici tm amestec aJ nimănuL Mulţumi
tă acestui sistem, sătenii de acolo s• au putut înălţa Ia o cul
me de proprietate, Ia care al-ţii nt au putut ajunge până 
acum. 

Pentru primele capitaluri trebuincioase la înfiinţarea a
cestor arme economice atât de folositoare, mijlocul ar fi gă
sit, dăcă ocârmuitorii nostri s'ar hotărâ să ia taurul de coarne 
şi să impuie cu 80-99 Îa sută toate câştigurile ilicite, dela 
preparaţiunea războiului şi până în prezent, cari să se dea 
în despăgubiri celor devastaţit obligând pe aceştia, ca pentru 
l O Ia sută din numerarul ce li se va cuveni din despăgubiri,
Statul in loc să Ie plătească în bani, le va plăti în acţiuni de
acestea, cumpărate pe numele lor.

Dar degeaba mă uit şi aştept să văd răsărind ceva care 
să-mi liniştească frica de viitor, Am trăit toţi din belşug şi 
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prin artifidi, fugind de muncă şi de învăţăh.tră şi alergând 
după petreceri si câstiguri usoare si ne vine greu acum să 
renunţăm Ia ac�ste privilegii: ca sÎ muncim şi în binele al
tora. Şi ce e mai trist, e că lumea aceasta nouă, în care ne 
pusesem cu toţii nădejdea, în Ioc să caute a face prosperita
tea tuturor, pdnt' o legătură a intereselor generale, s• a aban
donat patimilor, în văzul şi d.sul lumii întregi. 

Către fofi cetăţenii 

( ,, DOBROGEA JUNA" No. l59 din 3 Mai 1923) 
Ţara noastră e boinavă. Şi e bolnavă nu atât din cauza 

suferinţelor şi a pâgubelor unui ră_sboiu, care deşi nu a fost 
pregătit şi bine condus, totuşi ne-a dat întregirea neamului
ci pentru că moralul popuJaţiunei este molipsit de feluritele 
vicii ale acelor politidanrşti, cari incc1pa.biH să se impună 
prin acte de folos general, s' au dedat numai Ia zâzanii şi 
la supra-lidtaţii, spre a obţine şi a se menţine la putere. 

Câtă vreme aceştia î�i plăteau risipele din averile fabu. 
!oase ce ţara moştenise din r.1oş-str;imoşi, ele nu s' au prea
băgat in seamă. Astă2i 'cuLte aceL� averi sunt tocate şi în
datorii ne-au îngropat, i,01· poporul nu mai poate suporta a
tâtea asupriri şi atâta lipsă de r:lnduiaiă. 

Plugarii muncesc peţin-pentru că H se fa tot rodul, 
iar elementele uşoar� a•J părăsit w totul rnunca şi şi-au făcut 
o meserie din acea aşa zf.să ,_politică" inaugttrată de liberali,
care consistă în a exo!oata totul, în folos personal.

Rezultate! i1 vedeţi. Incotro ne întoarcem gol, sărăcie 
si jale--lux, petreceri si aved la cei cari fură-si nici mă
�ar pâine şia pa Ia cei cari m1-mcesc. Aşa urmând, multă 
vreme nu va trece, până ce boişevis�rwl mai înh'H - şi apoi 
vecinii, să ne înghită. 

Cetăteni ! Când ne-am văzut unWcati, nimeni nu era 
mai fericiţi decât nol. Uitasem toate suferh;ţele, Ne rădeam 
de toate pagubele. Graţiam până şi pe dezertori, gândindu-ne 
Ia cât de strălucit vHtot ne vom crea. A fost un vis l.. Iluzii 
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ne-am făcut! Abia acum vedem limpede, că duşmanii noştri 
cei mai mari, suntem noi înşine, 

Dela pace şi până astăzi, din rău în mai rău am mers. 
S'a dărâmat-s'a risipit şi s'a ars tot ce mai aveam, fără 
să se fi zidit decât ; biruri, hoţii şi desfrânări. Toţi apaşii 
domnesc astă.zi. Toţi tâlharii jefuesc şi ucid ziua 'namiază 
mare - şi nimeni nu se găseşte să destrame firele acelor ţe
sături, în cari această ceată de îndrăzneţi, ţin ţara legată şi 
ferecată, ca s' o stăpânească. 

Au căzut Impăraţi. Au fost goniţi Regi. A plecat Ti
grul. S'a dus Cretanul. Harta lumei s'a schimbat. Şi noi 
păstrăm mereu ca pe nişte moaşte tirania unor empirici ve
nali, cari usucă şi iarba unde calcăt

Pretutindeni. lumea toată judecă astăzi pe fiecare după 
faptele lui. Noi, tot în minciună şi spoeli :redem, Nicăeri 
nu se mai pun azi în slujbe şi demnităţi, decât oameni anu
me pregătiţi şi încercaţi. 

Noi, tot cu agenţi electorali şi cu samsari le umplem, 
Mergând mereu aşa, cine sunt vinovaţi de starea pe care 
nepăsarea noastră a creat-o ? 

Firesc şi de interes este ca atunci când un popor are 
norocul să cadă pe o cârmuire părintească, să şi-o păstreze 
cât mai mult, ca să-i dea şi ei timpul să facă tot binele ce 
poate, Dar c,lnd un guvern este produsul unui partid, a că
rui putere nu stă în altceva decât în siluirea celor nevoiaşi 
şi în cumpărătoarea celor cari se vând, ce bine poţi aştepta 
de la dânsii ? 

Striga liberalii cât le ţine gura, că tot ce s' a făcut în 
ţara aceasta, dânşii au făcut. Uită însă, că pe atunci parti
dul şi guvernul liberal era condus de : Golescu, Câmpineanu, 
C. Negri, Ghica, Cogălniceanu şi alţii, ale căror fapte nu se
pot conbnda cu ale acelora cari i-au urmat la conducere.
Deosebirea e atât de mare între idealul şi actele unora şi
ale cestorlalţi, ca între lumină şi întuneric. Pe când aceia
s' au ruinat muncind şi cheltuind pentru ţară, până ce mult
regretatul Negri, fost ministru Ia Constantinopol, ajunsese să
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facă serviciul de notar la sat, iar Cogălniceanu trăia din vân
zarea mobilelor sale, aceştia după ce au rămas de capul lor, 
singuri stăpâni să aplice legile făcute de predecesorii lor, 
şi-au adunat comori, prefăcându-le în marfă de vânzare, 

De ce folos ne a fost Constituţia ? 
Votul universal, încuviinţat, de toate partidele, ce este 

decât o ficţiune ? 
Improprietărirea sătenilor n'a fost iarăşi mijlocul de a-şi 

mai procopsi partizanii, când pământurile în loc să se dis
tribue adevăraţilor săteni plugari, s'au împărţit la toate hai
manalele şi la orăşenii de alte meserîi ? 

Carte, cum era să înveţe sătenii, dacă corpului învăţă
toresc în Ioc de salarii suficiente cu gradaţii pe loc, i-au
dat libertatea să mai ocupe şi alte posturi lucrative şi poli
tice, spre a-I supune cu desăv�rşire ordinelor lor de club ? 
Guvernul numeşte dela sine revizori, diriginţi, directori şi 
inspectori, fără nici o normă de capacitate profesională pri
mită din mâna colegilor lor din învăţământ. 

Din armată şi justiţie n'au gonit dânşii nedreptăţind 
toate valorile, cari întreţineau fala Neamului ? 

Prin cumpărătoarea de partizani, n'au împins dânşii toa
te elementele uşoare să părăsească munca şi să alerge după 
slujbe şi demnităţi spre a le trafica ? 

Prin centralizarea în mâinile lor - murdare si nepri
cepute - a întregei economii naţionale, n' au făcut' ca ni
meni fără voia lor, să nu se poată mişca în nici o di
recţiune ? 

Sătenii după pace mureau de foame, ei importau va
poare peste vapoare cu mărfuri: de lux. Sătenii n'aveau lo
cuinţe, n'aveau vite, n'aveau unelte cu ce să lucreze şi în 
Ioc să-i ajute cu banii lor din despăgubiri, s'au năpustit pc 
dânşii ca nişte fiare sălbatece cu atâtea dări şi taxe, cari şi 
astăzi trec peste întreaga lor producţiune, Ce pot ei produce 
din 5 hectare de pământ, cu sistemul lor primitiv de lucru 
al pământului ? 

Ca să complecteze ruina ţării, dela agricultură au trecut 
la celelalte. 
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Comerţului i-au tot lăsat sânge, până 1- au trecut la 
Băncile lor. 

Păcura au tot redus-o, pină au cumpărat-o ei şi 
ai lor. 

Lemnele putrezesc prin păduri şi fabrici, fiindcă nu se 
pot transporta. 

Pescuitul ? Au pus mâna şi pe el şi de atunci ori în
ghiţi aur, ori .înghiţi peşte, e tot una. 

Pe lângă toate astea, mai au şi ideea ingenfoasă că 
scumpind drumul de fier, va p1·oduce mai mult şî nu 
ştie bieţii chinez!, că tocmai pe dos este. La nevoie mai 
lesne se întovărăşesc agricultorii şi-şi cumpără umioane şi 
astfel scapă si de furtis,tguriie cheferistilor. 

Insfârşit; creditul de altă dată al ţărei, 1' au înecat şi pe 
el în discreditul liberal. 

Când dar din tl'ândăvia oficială s-au perdut şi venitu
rile vechi. din cari de bine de rău trăiam ; când n1c1 una 
·din mulţimea de bogăţii ce are ţara n' a fost pusă în exploa
tare pentru crearea de venituri mari - şi cind din tot ce
plătim statului, el nu ne-a d.=tt nici un fel de înlesnire ca să
producem. cum să mai sperăm în vre-o îndreptare ?

Luaţi seama voi cei mai tineri! Sărăcia şi anarhia în
care ne-au tărât aceşti inconştienţi, vof şi copiii voştri o s'o
ispăşiţi. Nu mai ascultaţi de minciuni şi făgădueli căci ele
sunt numai mijloace de a vă desbina, ca să poată prăda.
Nici o dată de cân:i e lumea, munca fără capital n'a putut
trăi şi nici vigoarea n'a putut înlocui experienţa. Numai
când ele merg împreună, sprijinite pe solidaritatea cetăţenilor,
nevoile obşteşti se pot satisface şi guvemele vitrege se pot
dă.râma. Nu siliţi Istoria sa scrie cu dispreţ că vitejii,
cari în luptele de unul contra cinci, desbrăcaţi, numai în
cămăşi, muşcând cu dinţii şi lovind cu paturile puştilor, au
repurtat faimoasele victorii dela l\11ărăşti, Oitu.z şi Mărăşeşti,
şi întorşi acasă, n' au mai fost în stare să sfărâme nişte ru
gini de lanţuri, prin cari de atâtea zecimi de ani li se stoar
ce munca şi H se împiedică propăşirea !
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Ca să-şi legitimeze abuzurile, invocă mereu "interese 
de Stat". Dar oare, mai avem noi un Stat în adevărata 
accepţiune a cuvântului, când toate puterile dintr'însul au 
devenit proprietatea umii partid ? Denumirea de Stat ştiam 
că cuprinde trei factori, fiecare cu un rol deosebit şi măr
ginit. Naţiunea, Corpurile legiuitoare şi Guvernul, Dacă gu
vernul acesta prin forţă şi fraudă şi-a însuşit drepturile ce
lorlalţi doi factori, numindu-şi cot'puri legiuitoare şi ticluin
du-şi legi, decrete şi ordonanţe după plac, - unde mai este 
atunci acel Stat condus de ceie trei putel'i şi cum se mai 
poate cere Naţiunei - jefuită de drepturile ei - să între
ţină şi să respecte samavolniciile unui guv�rn de uzurpători 
- guvern care el singur şi-a tăiat ori-ce legături cu dânsa
şi cu legile pe cari ar fi voit să Ie dea ? Păcat că nu se
deschide un concurs de scamatori, Europa ar învăţa multe
dela dânsii l

Cetăţeni l Ca plugar spun luc1·udle pe numele lor, fără 
patimă, dar adânc mâhnit. Vinovată, fireşte, este cârmuirea, 
de halul în care ne-a adus -- dlr mai vinovaţi sântem noi 
de felul cum ne-am iăszi,t să fim guver nati si administraţi. 
Ar fi trebuit să ştim cel puţin atât, că n;ers�! unui popor 
nu se încredinţează ori şi cuf, Că dreptd de a legifet'a, 
implică nu numai cunoştinţa specială, dar şi cinste şi patrio
tism, şi că întreag·ă acţiune g-uvernamentaiă, trebuia prive
ghiată pas cu pas de către cetăţeni, ca să nu ias,\ din cadrul 
pe care l' au mărginit legile. Abdicarea noastră dela aceste 
datorii, vedeţi unde ne-a adus ? Un pas încă pe drumul a
cesta şi nu vom mai fi decât ceea ce suntem astăzi de fa.pt, 
nişte simpli salahori ai vechi!f101· noştri ! 

Vreme nu mai este. Poftele fierb si foamea e oarbă. 
Gândiţi-vă Ia ţara copiilor voştri. N' o iăsaţi să piară jertfă 
incapacităţii şi a imoralităţii, căci din toate părţile d, duş
manii stau cu ochii pe noi. 
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Ţara fericită. 

(.,DOBROGEA JUNA« No. 189 din 28 August 1922) 
Toţi cântă, joacă, fură şi petrec. Puţini îşi dau seamă 

de căderea la care se împinge ţara, preiungindu-i-se agonia 
într' această atmosferă otrăvită de făţârnicia şi incapacitatea 
cârmuitorilor, 

Politicianii, în marea lor majoritate se pot mândri, că 
prin sistemul ce au întrebuinţat de a cocoţa şi îmbogăţi cu 
din sarcinile şi b,mii publici pe toţi nepregătiţii, au putut să 
desfiinţeze toate instituţiile, prefăcându-le în tarabe de pre
cupeţi. 

Mijlocul întrebuinţat de a transforma conştiinţele în măr
furi de vânzare, nici ingenios, nici demn, li-a putut folosi 
lor, dar a omorât în ţară : Cinstea, Cumpătarea şi Dragostea 
de muncă, calităţile strămoşeşti ale neamului. 

Unii cred că curentul încă s' ar putea opri, - dar cine 
să o facă ? Spiritele uşoare s'au pervertit într'atâta şi ambi
ţiunile nulităţilor au crescut aşa de mult, că cu toate sbu
ciumările prin cad am trecut în aceşti trei ani de pace, ni
meni nu a răsărit nici din palate, nici din colibe, care să 
fie destoinic să pună rânduială. 

Şi de unde ar răsări, când ţara nu a produs decât vor
băreţi fără nici un fond şi profesiune, când la şcolile din 
Paris, ciin l 700 studenti înscrisi, numai 31 urmau cursurile 
regulat; când prin cel� mai �ulte din familii, copiii nu pot 
învăţa dela părinţi, decât lux, petreceri şi joc de cărţi - şi 
când şcolile noastre dirijate mai mult de agenţi electorali, nu 
fac decât să mărească numărul omiziior budgetare ! 

De altfel, probe s'au făcut şi cu această lume nouă, trei 
ani de sbuciuine pentru refacere şi rezultatul a fost: cete 
peste �ete de compeţitori de ministere şi samsari peste sam
sari după învârteli, Până la dânşii se fura cu perdea ; ei fac 
lucru pe faţă,-ba încă se şi laudă. Eşirea lor Ia suprafaţă, 
ori cât de scurtă a fost, pe lângă că ne a c0stat, cine ştie 
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câte miliarde, ne-au mai omorât şi pe Tache Ionescu, cea 
mai radioasă stea ce lumina ţara cu sfaturile ei. L'au bâr
fit, l' au chinuit şi l' au blocat atâta, până I' au băgat în 
mormânt. 

Vechi şi noui, atâta ştiu în materie de economie politi
că : să desbrace o clasă de cetăţeni, pentru a împăca ame
ninţările alteia. Nici prin vis nu le trece să studieze felul 
cum să facă, ca să dezvolte de o dată întreaga economie a 
ţării, înlesnind raporturile dintre toate clasele fără excepţiune, 
prin eliminarea asperităţllor, după cum de altfel este şi firea 
lucrurilor; ori câte piedici s1ar pune în înfăptuirea acestei o
pere, sunt iluzorii şi pagubitoare atât economiei cât şi solida
rităţii naţionale. 

Din svârcoHrile lor de astăzi, se vede ce-i roade mai 
mult : nu e dorinţa de mai bine, şi groaza că în vistierie nu 
mai sunt bani şi că străinii nu-i mai împrumută. Şi în goa
nă după alte isvoare, s'au năpustit iarăşi pe biata agricul
tură, - această vacă blândă şi lesne crezătoare. Fireşte, cum 
se putea ca lupii să nu miroase hoitul ? Ce altă bogăţie mai 
are ţara - şi în ce ape mai liniştite se poate pescui mai u
şor decât în acelea ale satelor, robite de Bănci şi sugrumate 
de administraţie? Un singur stăvilar firesc mai aveau şi ele 
până eri: pe cultivatorii mari ; i-au desfiinţat şi pe aceştia, 
asvârlindu-i pe drumuri, făL·ă să Ie plătească nici pamântul, 
nici arenda lui - tot aşa precum desigur vor ruina mâine şi 
pe micii plugari, prin dări covârşitoare şi îngrădiri nesăbuite. 

E îngrozitor cinismul şi ipocrizia unora de a lovi tot
deauna, tocmai în acei cari prin vorbă Ie aduc laude şi prin 
făgădueli le promit mai multă solicitudine. 

Cu preparaţiunea râsboiului, ca lăcustele se aruncară 
pe bieţii săteni şi nimic din ce aveau şi ei prin 
case, nu le-au mai lăsat : bucate. nutreţuri, vite, căruţe, ha
muri, îmbrăcăminte, unelte şi până şi căldarea de mămăligă 
le-au luat-o - pe când finanţa. şi oraşele te miri dacă au dat 
ceva. Mai mult : caii rechizionaţi de la săteni şi preţuiţi câte 
2-300 de lei, neplătiţi şi aceia până azi, i-a vândut mai a-
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cum câteva zile armata din Constanţa pentl'u câte 3-4 şi 5000 
de Iei bucata. în loc să-i înapoeze stăpânilor Ier. 

In pribegie : cine a avut vre-o grije de săteni? I-au lăsat 
pradă foametei şi boaleio.r, de au îngrăşat maidanele cu ca
davrele lor. 

După război, tot aşa : de unde ne aşteptam ca măsuri 
să fi fost luate pentru importarea de alimente, de îmbrăcă
minte. de vite, de unelte şi de seminţe, toate elemente de 
producţiune, ne-au înecat cu parfumuri şi mătăsării. Noroc 
cu Crucea Roşie americană, care ne-a scăpat copiii de foame. 
Pagubeîe ce au isvorât dintr' această neprevedere neghioabă 
sau criminală, nu sunt numai suferinţele îngrozitoare ale po
pulaţiunei, ci piedica ce au pus la cultivarea pământului, 
care singur prin produsele lui repezi, putea ajuta şi nevoile 
locuitorilor şi cheltuelile Statului. 

N'aş fi vorbit de acest trecut întunecos, dacă n'aş ve
dea că şi viitorul se croeşte pe acelaş calapod. Toată lumea 
ştie, afară de dânşii, că o ţară ori cât de putred să fie de 
bogată, este expusă să piară, dacă Ia un moment dat agri
cultura ei nu-i asigură hrana; căci omului. înainte de toate 
hrană-i trebue şi această hrană nu i-o poate da decât numai 
agricultura. Şi apoi, ce altă industrie, afară de agricultura 
mai există care să poată creia capital ? Nici una. In timpuri 
normale, din industrie s• ali putut îmbogăţi popoare : dar cu 
materiile prime trase din agricultură, fie a ior proprie, fie a
dusă din coloniile lor. Comerţul iarăşi, nici el nu-}i poate 
spori capitalul, decât eu câştigul ce trage din activarea dr
culaţiunii produselor. Şi pe lângă astea puţin lucru este că 
agricultura poate face faţă imediat nevoilor celor mai grab
nice şi dărilor zdrobitoare, de după răsboi ? 

Explicaţia imenselor foloase ce ea singură dă, constă in 
faptul că pământul din fel'icfre este dintre toate instrumente
le de lucru acela care se deteriorează mai i'.)Uţin şi se repară 
mai uşor şi singurul care nu se poate distruge complect. 

Când dar, ori cât de împietriţi să fie, au pe conştiin
ţele lor toate crimele ce au săvât>şit asupra sătenilor pe tot 
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timpul dela 1916 şi până azi, şi când Ie este impus de către 
însuş interesu 1 mişcării maşinei guvernamentale, ca să înles
nească şi să desvolte cât mai mult această industrie, mai cu 
seamă astăzi când ea nu are de nici unele, tot pe agricultu
ră şi-au găsit să o împovăreze cu preţuri maximale, cu con
Hgentări, cu taxe de export de câte 20000 de lei Ia vagon, 
etc. etc.? 

Dar dacă plugarii pentru a 1e .întoarce urgia cu care au 
fost şi sunt trataţi, s' ar. hotărâ să nu mai are pentru viitor, 
decât numai atâta cât Ie trebue pentru întreţinerea familiilor 
lor? Pe dne va cădea furia înfometaţilor? Cu ce şi cine va 
răspunde de dezordinea pricinuită ţării prin această hotărâre 
provocată? 

Nu s'ar fi crezut astăzi în existenţa unei aşa aberaţii -
de aceea şi eu, în durerea mea de român, dau un sfat : 

Mergeţi copii la şcoală ori la munca manuală şi nu vă 
mai jucaţi de-a guvernarea. Nu toate muştele fac miere, Aţi 
nenorocit ţara !,.

Gospodărie nu pot face decât gospodarii, iar nu politi
cianii de testea şi funcţionarii de tejghea. 

Către Săteni 

(.DOBROGEA JUNĂ", No. 125 din 3 Iunie 1921) 

Voi ştiţi, că o ţarină năpădită de burueni, nu mai pro
duce decât tot buruenl, până nu o curăţiţi de ele. Ceeace 
sunt buruenile pentru bucatele, din rodul cărora ne hrănim, 
şi trântorii printre albine, aşa sunt politicianii nepregătiţi şi 
nărăviţi printre oameni. Degeaba o ţară întreagă vrea să a
dune, căci cei răi o .împiedică. 

Câtă vreme numărol acestora era mai mic - şi nevoile 
noastre mai puţine, nevrednicia şî risipa lor nu s'au prea 
băgat de seamă; astăzi însă, când toate avuţiile şi le-au 
trecut .în punga lor, când Stat şi locuitori suntem .îngropaţi 
în datorii, când din ce putem produce, nu mai putem trăi şi 
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să plâtiţi scump mârfurile de cari aveţi trebuinţă ? Pentru ce 
dar, bucatele ce produceţi, să fie oprite la export şi nu vi Ie 
plăteşte cu preţul ce au în strâinătate - ci cu o jumătate 
din preţul ce fac ei, după plac? Şi de ce nici până azi nu 
s' au confiscat averile furate de îmbogâţiţH de râsboiu, pen
truca cu dânsele să vă despăgubească de pagubele ce aţi avut 
din răsboiu ? 

Sunteţi marea majoritate a Naţiunei, Cu numărul şi 
dreptul politic ce aveţi, Ia cele dintâi alegeri generale, puteţi 
prin votul vostru, dacă e bine chibzuit, nu numai să des
fiinţaţi toate aceste bande aşa zise politice cari vă mistuesc 
munca şi vă întunecă mintea, dar mai mult : să impuneţi 
ca dările ce plătiţi să fie cheltuite, nu pe procopseli de to
varăşi - ci, numai pe lucruri gospodăreşti, din cari să folo
sească Naţiunea întreagă. Pentru ce nu faceţi aceasta cu un 
ceas mai înainte, decât să vă bociţi ca babele unii la alţii? 
De ce să tot încredinţaţi soarta voastră şi a copiilor voştri 
pe mâna unor nărăviţi cunoscuţi, cari totdeauna cu vorba 
v'au mângâiat şi cu fapta v'au apăsat? Vă sperie ziceţi cu 
ameninţările şi cu pagubele ce vă pot aduce ? Dar bine, ce 
fel de cetăţeni sunteţi voi, dacă vă lăsaţi înfricoşaţi de ve
chilii voştri, pe cari îi plătiţi ca să vă slujească, iar nu să vă 
robească ? Şi apoi, dacă fiecare din voi în parte, nu se poa
te apăra de abuzul lor, de ce nu vă uniţi cu toţii cum au 
făcut toate celelalte bresle : ingineri, avocaţi, negustori, mese
riaşi până şi hamalii, cari dacă unul din intel'esele lor e lovit, 
cu toţH sar de îl apăra. Astăzi numai voi plugari aţi mai 
rămas răsleţi între voi - ba încă vă mai şi prigoniţi unii 
pe alţii! Carte nu ştiţi, pentrucă nu v'au învăţat, deşi pla
tiţi şcoli de 50 de ani. Dar, măcar ca gospodari, cum de nu 
vedeţi că nimeni dintre aceste lipitori nu ar mai putea suge 
din voi, dacă n'aţi fi desbinaţi ? 

Până şi cu împroprietărirea voastră de acum, ei au în
şelat şi pe Stat, şi pe proprietarii mari şi pe voi ! Pe Stat, 
fiindcă cei mai mulţi dintre p1'oprietarii liberali, pe dată ce 
au fost vestiţi într' ascuns pe şefii lor, de timpul în care vor 
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aduce în Cameră spre votare Ie1;ea de expropriere, unii din
tr'înşH şi-au vândut îndată moşiile cu preţuri întreite decât 
făceau, Ia Casa Rurală administrată de dânşii, iar alţii şi-au 
trecut moşiile pe alte nume, în loturi de câte 100 hectare, 
ca să nu poată fi expropriate. Pe ceilalţi ptoprietari de bună 
credinţă, i-au sărăcit cu preţul ce le-au fixat asupra pămân
tului expropriat, In Dobrogea le-au preţuit hectarul în mij
lociu cu l OOO de Iei, plătibil în hârtii cu dobândă de 5 Ia 
sută pe an, hârtii cari în ţară se cumpără cu 470 de lei 
scăzuţi mia, iar în străinătate nu se primesc. Făcând soco
teala tuturor acestor scăzăminte şi ţinând seamă de valoarea 
leului de azi, pe care străinătatea nu dă decât 2 jum. bani, 
preţul pământului expropriat se reduce Ia l l lei şi 75 bani 
vechi: adică trebue să dai 20 de hectare de pământ expro
priat, ca săţi poţi cumpăra un rând de haine ! Dacă cel pu
ţin din acest jaf ar fi folosit sătenii, încă proprietarii ar avea 
o mulţumire sufletească, convinşi că prin jertfa lor au ridi
cat clasa plugarilor, cari în răsboiu au luptat vitejeşte, înghe
ţând de frig, murind de foame şi seceraţi de tot felul de
boli neîngrijite ; dar nici aceasta nu s' a făcut, căci hectarul
luat de veci proprietarilor pentru câte 470 lei noi, sau J l
lei şi 75 de bani vechi, dânşii fără ruşine vi-l închiriază
astăzi în numele Statului pe câte 2000 lei anual !

Vă spun aettm, cum v'au înşelat pe voi. ln proprietarii 
cari nu sunt liberali au dat cu toporul, iar pe voi vă chi
nuesc mai îndelung, ceeace este şi mai rău, 

Mai întâi, n'au ţinut nici o seamă că sătenii de când 
cu pagubele de războiu, nu mai au inventar suficient, ba încă 
cu seceta de astăvară mulţi dintr'înşii mor de foame : caci 
cu tot ce câştigaseră anii dintâi după război, abia şi-au con
struit şi reparat locuinţele şi au cumpărat câte o vită şi u
nealtă şi încă şi aceasta, mulţumită d-lui Mecu, Director al 
Cassei de gaj, care pl:'in influenţa sa la centru şi patriotismul 
de bun român, a putut obţine sume importante pentru îm
prumuturi în acest judeţ. 

Apoi nu trebue să uite că sătenii, cu plugăria lor pri-
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tnitivă, din 5 hectare nt1 pot produce lucru mare şi nici nu 
i-au învăţat meşteşuguri de iarnă.. Şi atunci, sărăciţi de răs
boiu, îngropaţi în datorii, zăpăciţi politiceşte de demagogi,
lucrând numai 4-5 luni de zile pe an, ce pot ei produce pes
te întreţinerea şl riscurile lor şi dările nesocotite, pentru ca
să poată plăti Ia ce au fost impuşi ?

Felul chiar cum s'au împărţit pământurile, pe hatâruri şi 
bacşişuri Ia toate haimanalele şi oameni de alte meserii, nu 
sunt decât mijloaee de a micşora producţiunea ţării şi de a 
otrăvi satele cu toate viciile oraşelor. De aci se vede că în
tre interesul agriculturii generale a ţării şi între interesele 
politicei de gaşcă, guvernul a preferit să satisfacă pe al lor 
crezând că: deşi sub dânşii toate celelalte grupări politice au 
votat pentru expropriere şi împroprietărire, numai lor o să 
li se atribue aceste legi. 

Atât sunt de orbi şi de lacomi în prelungirea stăpânirei 
lor, încât au crezut că sătenii nu-şi vor face socoteala între 
valoarea pământului ce li s'a dat şi între ce dânşii pentru 
dânsul cer. 

Să facem niţică socoteală : Li s'au dat 5 ha. de pă
mânt. Cât a plătit statul hectarul proprietarilor ? Câte 470 Id, 
pe când s�tenii îl plătesc câte 800 de lei, cari, înmulţiţi cu 
5, fac 2350 lei. Apoi impozite fiscale şi comunale; taxa de 
export pe vagon Ia grâu 20:000 de lei şi la in şi rapiţa câte 
30.000 lei; rechiziţii interne pe preţul jumătate al bucatelor, 
de:::ât se plăteşte în străinătate; taxa de obor, de samsari, 
de Camera dJ comerţ; de cântărit ofidaI, de hamali, scum
petea traiului şi a uneltelor şi pe deasupra bacşişurile trân
torilor de tot felul, pentru fiecare mişcare ce vor face. Insu
maţi toate aceste dări şi veţi vedea cum într'un singur an 
plătiţi de 5-6 ori valoarea pământului ce vi s' a dat. 

Fiindcă până acum v'am mâhnit, să vă fac să şi râdeţi 
de nepriceperea acestor bieţi cârmuitori: 

·ca să colonizeze Dobrogea, au adus colonişti dela mun
te, la mare, dela umbră la arşiţa soarelui şi dela ţuică la a
pă sărată. 

Au uitat se vede experienţa cu veteranii. 
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Doamne de 

(,,Dobrogea Jună" No. 298 din 2 Decembrie: l 922) 

. .,, 

mai rau 

Dela bătrâni ne-a rămas o .zicătoare care spune că : 
„Unde nu e cap, vai de picioare". Şi aşa este. Conducătorii 
înzestraţi de natură, pregătiţi de şcoală şi cu experienţă de 
oameni şi de lucruri, nu avem şi nici n' o să avem, câtă 
vreme alegătorii, ei însişi, nu se vor convinge că prin hatâru
rile ce fac, ori bacşişurile ce primesc, îşi vând şi prosperita
tea lor, şi pe a ţării. 

Astă.zi, în .zadar cauţi printre toţi aleşii votului univer
sal, oameni cu însuşirile cerute pentru sarcina de a conduce 
Statul; căci nu s' au strecurat decât un Istoric ilustru şi un 
general mare. Nu pot vorbi de fruntaşii provinciilor alipite, 
pe cari până acum nu-i cunoştem la lucru, A doua serie 
sunt nărăviţii de toate culorile şi de toate combinaţiile, cari 
s'au înmulţit ca spu.za, de când văd că intrigile prind şi min
ciunile au crezământ în massa acestui popor, ignorant de 
drepturile şi interesele lui. Vin apoi, cămătarii din burge.zi
mea satelor, cari pentru un nimic, ridică şi mâini şi picioc:1re, 
chiar şi când li se cere să voteze că e .ziuă, atunci când e 
noapte. 

Când representanţele naţionale de suprem control, sunt 
astfel alcătuite, de ce ne-am mai mira că Statul, care în 
numele interesului general, a luat conducerea şi apărarea in• 
tereselor obşteşti, s' a sustras dela această obligaţiune şi nu
mai slujeşte decât interesele particulare, prin parţialitatea mă
surilor, împărţirea resurselor şi amânarea fără sfârşit a tutu
ror lucrărilor de utilitate publică ? 

Insuficienţa, sau reaua credinţă a conducătorilor ce avem 
i-a dus şi mai departe ; căci după cum se vede, ei consideră
ţara ca fiind încă şi astă.zi în răsboiul petrecut, în care abu
zul oficial, împodobit de pretexte pompoase, îşi putea însuşi
după plac tot avutul cetăţenilor.

Fireşte, şi pacea e un fel de război ; dar nu unul de 
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exterminare între diferite popoare, d un răsboiu economic, 
liniştit şi loial, în care fiecare dintre cetăţenii aceluiaş Stat, 
luptă prin muncă onestă ca să-şi sporească averea, spre a o 
preface într' o viaţă mai dulce, în cultură de spirit, în inde
pendenţă şi în protecţiune pentru ţară, de ce favoare şi to
leranţă pentru unele clase şi împilare şi iar împilare numai 
J'e agricultură din care trăim ? Funcţiunea statului nu este 
aceea pe care o practică el, de a-şi distruge resursele, căci 
din distrugerea nesocotită ce face azi, mai întâi el se va re
simţi mâine ; din contra, cea mai înaltă funcţiune a statului, 
este de a apăra virh.1ţile conservatrice ale naţiunei, contra e
goismului particular ; pentrucă după vigilenţa ce el depune 
într' această apărare, se măsoară stima ce merită să i se dea, 
ori trebuinţa de a fi schimbat. 

Unde s'a mai văzut ca singur primejduitul să-şi tae cra
ca de sub picioare, ca să cadă în prăpastie? Cine s'a putut 
gândi că pământul poate produce fără muncă şi că munca 
nu are cheltueli, pentru ca statul pe de-a gata şi după plac 
să ia pentru dânsul întregi produsele muncitorilor? Şi când 
asta ? După un .război din care altă clasă de samsari şi de 
dezertori prin fraude şi comerţ ilicit, s' a îmbogăţit, pe când 
plugarii chinuiţi pe front şi bătând pe duşmani, au eşit din
trînsul goi şi muritori de foame l 

Şi nu exagerez când zic că, statul, prin noile impuneri 
şi taxe, a confiscat tot produsul plugarilor. Prin sporirea 
foncierii, chiria anuală a unui hectar de pământ s' a urcat Ia 
300 de lei din 40 cât era, normă după care Statul, ca să 
poată jefui pe proprietarii mari, a socotit preţul de răscum
părare al pământului expropriat. Un cal sau boi, nu poate 
cumpăra astăzi săteanul fără 5, 6 şi 7000 de lei ; o căruţă 
ordinară 9000 de lei ; o pereche de hamuri 3 şi 4000 lei; 
un plug cu o brazdă l 800 de Iei ; o secerătoare simplă l O.OOO 
de lei ; o sapă 70 de lei. Ziua cu palmele l 20 de lei şi 
.mâncare. Hectarul de arătură 3-400 de Iei; acel de seceră 
550 de lei. O cămaşă 70 de lei; o pereche de opinci l 50 
de lei; o pereche de bocanci 700-800 de Iei etc, etc. La a-
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ceastă ridicare de preţuri cu de 30-40 de ori mai mult peste 
cele dinainte de război, pe cari sătenii a trebuit să Ie plătea• 
scă, ei se consolau că şi preţurile productelor lor se vor ri
dica în aceeaşi proporţie -- şi se ridicaseră, dar, când să le 
vândă, se pomenesc cu Statul că le percepe o taxă de 20000 
de lei la vagon, adică 50° /,

1 
din valoarea ptoductului. Auziţi 

mă rog taxa de 50° / 0 asupra valorii produselor, osebit de ce
lelalte dări de tot felul l 

Dar pentru numele lui D-zeu, pe ce tărâmuri or fi tră
ind oamenii ăştia, prin noroi, prin stele, sub pământ, ca să 
nu cumpănească nimic din ce fac ? Auzi îndrăzneală l Auzi 
aberaţie l După ce deţin de ani de zile banii ce Ii se cuvin 
din despăgubiri de război, de sunt siliţi oamenii să se împru
mute cu alţii ca să-şi facă un inventar cât de sumar spre a 
putea produce ; după ce i-a solicitat făgăduindu-le Marea şi 
Sarea ca să are cât mai mult cu toată scumpetea materia
lelor trebuitoare culturii pământului; tocmai când şi plugarii 
se duc să-şi vândă produsele ca să-şi ramburseze cheltue
lile şi munca de un an, iată pe Stat că Ie ese cu parul la 
drum, cerându-le punga ori viaţa l Ei nu, de sigur,. sunt 
bolnavi. Nu este faptă de om sănătos, care dela o sin
gură clasă să îndestuleze toate nevoile financiare ale 
statului; căci Ia urma utmelor, tot plugarii şi nu comer
ţul plăteşte şi taxele exorbitante ce statul percepe asupra 
mărfurilor ce se importează şi tot de pe spinarea lor se în
casează şi avantagele ce se acordă industriei locale. 

Nu'mi place să mă fac vechilul altora, de când do
brogenii pe cari i-am slujit cu credinţă o viaţă întreagă, m'au 
răsplătit cu atâta ingratitudine; dar, mă revolt şi este peste 
puterile mele ca să nu strig şi să nu ţip, contra jafului fără 
nume ce văd că se comite asupra plugarilor, singura clasă ce 
se mai poate numi români şi în care nădăjduim. 

Totuşi, crimele ce fac, ori cât de îndrăzneţe şi de ne
socotite sunt, nu trebue să ne mire. De o sumă de ani, a
ceastă organizaţie comercială cu firmă de partid politic, lu
crează la umbra apatiei şi a indeferenţei generale, ca să-şi 
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creeze o stăpânire desăvârşită asupra poporului şi nu· de o
chii lui, astăzi când a dobândit-o, va renunţa la dânsa şi la 
câştigurile ce obţine print'însa cu toate făgăduelile înflorite şi 
insinuante ce dă. 

Un singur mijloc ar fi ca, naţiunea să se scuture de ju
gul ce o ţine încătuşată de atâtea zeci de ani şi nu o Iasă 
nici să moară, nici să trăiască, Prin mijlo:::ul acesta, s' ar tăia 
poftele de măriri şi tuturor celorlalte păsări de pradă ivite 
după răsboi, cari fără nici un capital moral, sau intelectual 
aspiră şi ele să ne guverneze. Acest mijlo;:: este : Reformarea 
moravurilor noastre politice, - o reformă într'adevăr uşor 
de spus, dar greu de făcut la noi căci, câtă vreme trebue ca 
să reformezi nişte moravuri deja intrate în sânge cari, au dat 
naştere şi felului de politiciani ce avem ? 

Ignoranţa cere timp, muncă şi patriotism, ca să poată fi 
gonită dintr'un popor obicinuit de vremuri să cugete printr'al
ţii şi să muncească pentru alţii. Tirania i-a înăbuşit o 
stare de servilism, în care a fost ţinut. Spiritul de economie 
i-a fost ucis de repetatele devastări şi continue asupriri şi în
sfârşit, naivitatea de a judeca după vorbe şi nu după fapte,
strică şi ea mult.

Şi cu toate astea, trebue să ne reformăm, căci până nu 
vom învăţa şi nu ne vom hotărâ să priveghem de aproape 
toate mişcările guvernamentale de sus şi de jos, vom rămâne 
salahorii altora. Am rămas singuri dintre toate popoarele cari 
suntem conduşi numai de bunul plac al deciziunilor, al re
gulamentelor şi al decretelor arbitrare. Suntem singuri, cari 
plătim cu ochii închişi, risipele şi furtişagul'ile tuturor netreb
nicilor. 

D-lor miniştri l Anul trecut prin reducerea preţului sub
cost, aţi împiedecat cultura grâului, de care negreşit veţi avea 
lipsă pentru alimentarea populaţiunii până la recolta nouă ; 
luaţi seama, să nu vă treziţi că anul viitor, în loc de export, 
să nu fiţi siliţi să importaţi şi orz şi ovăz. 

Sunt plugar şi ştiu ce curent aţi creîat. 
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Clăcaşii de eri şi sitenii de · azi 

(,,Dobrogea Jună" No. 292 din 30 Decembrie l 9 24) 

Ne revoltam, odată, că sub aşezările vechi, sătenii lu
crau zile de clacă boerilor şi astăzi, sub regim de liberate şi 
de vot universal, găsim firesc ca ţara întreagă - sate şi o
raşe - să muncească în permanenţă, numai ca să îmbogă
ţească pe toţi cari şi-au părăsit munca. spre a negustori dem
nităţile şi slujbele statului. 

Am apucat claca. Pentru 22 de zile pe cari sătenii Ie 
lucrau boerilor, ei primeau: pământ cât puteau să are, pen
tru dijmă din zece, una ; islaz de vite şî livezi de fân ; us
cături din păduri; pescuit liber, şi mai totdeauna mici împru
muturi de bani, fără dobândă. 

Nimeni apoi, nu se putea atinge de sătenii unui ' boer, 
fără ca aceştia să fie apăraţi de dânsul. 

Negreşit, moraliceşte, situaţiunea lor era umilitoare, ne
fiind stăpâni pe mişcările lor - dar de altă parte, nici pro
prietarul nu era desăvltrşit stăpân pe moşia lui, pentrucă era 
dator să-i îndestuleze pe dânşii şi dacă socotim proporţia pre
ţului de atunci a muncei, faţă de capital. munca era mai fo
losită. Aşa se explică şi cantitatea morală şi starea bună ma
terială a clăcaşilor de atunci, cari se oglindeau din chiar a
vutul lor. 

Casele lor erau îmbrăcate numai în ţesătură, lucrată în 
casă. Hainele lor de lână şi pânzeturHe de cânepă ce purtau 
tot aşa. Prin grădină stupi de albine şi plantaţii de duzi pen
tru creşterea gândacilor de mătase. Cămările lor erau înţe
sate cu provizii de iarnă, iar hambarele lor nici o dată goale; 
pe deasupra, porumbul depus de ei în pătulele de rezervă, 
pentru anii secetoşi. 

S'au dus şi sătenii aceia şi boerii de atunci - şi c� 
dânşii şi cinstea şi omenia din ţară ! ... 

Fireşte, aşezările acelea patriarhale, nu mai corespundeau 
schimbărilor timpului. Când toată lumea pornise pe un drum, 
noi nu puteam merge pe altul; dar cu stăpânii cei noi, am 
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dat din Iac în puţ ! Aceştia, spre a-şi crefa popularitate, prin 
care să poată pătrunde în averea ţărei, pe de o parte au dat 
dintr'o dată toate libertăţile copiate din toată lumea, fără să 
se întrebe dacă se potrivesc culturei şi obiceiurilor noastre; 
iar pe de alta, s'au năpustit pe bietele moşii ale Statului, pe 
cari şi le-au împărţit intre dânşii pe preţuri de nimic, prin 
licitaţii simulate. Prin aceasta, nu numai că s' au scuturat de 
sărăcie, dar, au mai majorat şi colegiul electoral - metodă 
prin care şi-au întărit şi stăpânirea politică a ţărei. 

Ce au făcut dintrînsa, o vedem! Clăcaşi ai lor sunt as
tă.zi, nu numai satele, dar şi oraşele. Muncim toţi pe . brânci 
pentru dânşii şi tot nu-i putem sătura! De 60 de ani plătim 
şcoale şi învăţători - şi 70° / 

0 
dintre săteni tot nu ştiu carte !. 

Zidiri în regie pentru instituţiunile de Stat, fac mereu, pen
trucă dela dânsele au partea lor de câştig - pe când pen
tru noi ele tot ziduri reci rămân, de oarece în Ioc să folo
sească ţara, Ie-au prefăcut în cuiburi pentru partizani! Liber
tăţi SCRISE avem destule : dar DE FAPT nu te poţi mişca în 
nici o direcţiune, fără învoirea lor plătită. Cu votul univer
sal, ce poţi face, dacă se fură şi se falşifică urnele ? 

Mult a trecut - până să-i cunoaştem, dar în sfârşit. Co
merţul ştie câtă mită trebue să Ie dea, ca să poată lucra; 
intelectalii văd că studiile lor, nu Ie sunt de rnc1 un folos, 
dacă brutalitatea hamalilor şi palavrele agenţilor, sunt mai 
căutate, iar agricultorii, văzându-se atât de oropsiţi, de împo
văraţi şi de îngrădiţi, au ajuns să se gândească să nu mai 
muncească, decât numai cât Ie trebue pentru hrana lor, dacă 
tot ce produc, li se ia pe gloabe, bacşişuri, taxe şi alte im
pozite l 

Partidul liberal obişnuit cu toate de-a gata, crede 
că vământul produce fâră muncă, fără cheltuială şi 
fără ştiinţă. Şi aşa, în toate guvernările lui de 60 ani, nici 
pr� gând nu i-a trecut să înveţe pe sateni : cum să-şi lu
creze ţarinile, grădinile, şi să-şi îngrijească vitele, ca să pro
ducă mai mult ; cum să sporeassă industria casnică, in loc 
s'o părăsească şi cum să-i îndemne Ia meserii de iarnă, din 
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produsele căror sa-şi creeze şi alte venituri pe lângă acele 
nesigure din agricultură. 

In întunericul acesta în care i-am ţinut, lipsurile ce au 
rezultat dintr'ânsul, şi văzând că din munca lor cu nimic nu 
se folosesc şi pe nimic nu sunt siguri, sătenii, ca să uite să
răcia, s' au lenevit azi, s' au lenevit mâine ; au băut azi şi mâi
ne iarăşi, pânăce mulţi au devenit pătimaşi. Dezgustaţi de 
muncă, înspăimântaţi de abuzuri, ei nu mai cred azi în nimic, 
şi era natural să ajungă aci. De mergi prin casele lor, te în
grozeşti de cum locuesc în ele şi din ce să hrănesc. De-i vezi 
adunaţi, te miri de portul lor străin şi zdrenţeros. Limba ce 
vorbesc cei tineri, aşa au pocit-o. că nu o mai înţelegi - iar 
in loc de superbele noastre dansuri naţionale, ei joacă astăzi 
tango-ul Negrilor din America, Nimic n'au mai lăsat întrânşii 
decât sufletele, pornite acum şi ele pe drumul de înfrânare. 

Ca să-şi acopere crimele, au năsocit că sătenii sunt plini 
de bani, şi că numerarul de pe piaţă, ei ii ţin ascuns. Cău
taţi în pungile a 70 la sută dintrâ'nşii; veţi da de aţa mă
măHgei ! Cercetaţi registrele Băncilor şi ale negustorilor ; sunt 
datori vânduţi ! 

Deschideţi hambarele sătenilor; n'au nici sămânţă şi nici 
mâncare I Mergeţi la câmp unde ară, îi veţi găsi întovărăsiţi 
câte 2-3, ca să formeze un plug! 

Aşa stau astăzi satele - şi tot cam aşa şi oraşele. Câr
muit0rii noştri au venit goi şi umiliţi, iar acum, după ce i-am 
prefăcut în Excelenţe şi năbabi, ne sfidează cu morga lor de 
parveniţi. Cum au lăsat Naţiunea ca ei să-i stoareă atâtea sute 
de miliarde, fără să-i dea nimic ? Nu ştiu! Ştiu numai, că 
oricât pâmânt sa'r da sătenilor, câtă vreme la guvern şi în 
administraţie, vor fi astfel de putregaiuri înărăvîte şi nepregă
tite, dela rău la mai rău vom merge. 
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Un guvern Averescu! 

(,,ROMANIA" No. 739 din l l Aprilie l 926) 

Multe am văzut, dar cea mai de necrezut este din ce 
s'a format şi cum a venit acest nou guvern. 

O ţară întreagă goneşte cu ruşine pe poarta cea mare 
un guvern_:care a demoralizat-o şi a ruinat-o - şi când să 
zică că a scăpat de dânsul, alţi continuatori, de aceiaşi şcoală, 
intră pe fereastră l 

Actul acesta nu spune el lămurit locuitorilor, că nu sunt 
consideraţi ca cetăţeni, d numai nişte simpli salahori, căzuţi 
în r0bia _câtorva, în folos propriu ? 

lată unde ne-au dus iluziile din cari am trăit şi nepăsa
rea ce am pus în apărarea intereselor cetăţeneşti! Ne-am 
creiat stăpâni din toate nulităţile nepreg;itite şi flămânde şi 
acum când s' au spurcat la pomeni, nu ne mai putem scăpa 
de ei 1 

Cine ar H crezut că Averescu să-şi închine prestigiul 
său de mare General, înjosirei de politician exploatabil ? Cui 
i-ar fi trecut prin gând că transilvănenii îmbătrâniţi în Parti
dul lor, să-l trădeze pentru un biet Ioc de câte-va zile ?

Te pierzi în nedemnităţi!e ce vezi - şi ajungi să nu 
mai crezi în nimeni şi în nimic. 

Oameni pe cari H credeai întregi, cari ştiau câtă nevoie 
are ţara de colaborarea lor, tocmai în momentele când ea 
să-şi poată îndeplini aspiraţiile, s' au pus de-a curmezişul -
nu pe un program nou, ci pentru ·satisfaceri de ambiţii mes
chine şi petsonale l 

Bun e însă Dumnezeu ! Amânarea unei judecăţi, nu 
este o sentinţă cle absolvire. 

Ţara o să vadă acum şi mai bine, că fără o instalare 
de guvern a unor oameni capabili şi cinstiţi, ea nu se va 
putea ridica din mocirla în care bălăceşte. 

O fi puternic: partidul Hberal prin banii pe . cari de atâţi 
ani ni-i fură I Este puternic prin slujitorii ce şi-a cumpărat-
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şi mai puternic s• a făcut prin legile ce şi-a scris ·şi fărădele
gile ce comite. Dar Naţiunea are doctorii spre a-i tăia pof
tele şi a-1 pedepsi. 

Guvern Averescu am mai avut. H cunoaştem isprăvile. 
lmpresia ce ne-a făcut-o ţara sub el, a fost aceia a unei holde 
de bucate, năpădită şi suptă de burueni. Ei bine, nu mai 
vrem năvale de astfel de burueni să ne cârmuiască! Vrem-să 
fim conduşi de acum înainte de flori dîn acele, cari rezistă 
şi la brumă şi mană, şi al căror balsam să ne vindece de 
bolile: de cari ne-au molipsit. 

A guverna „bine" un popor, este a-i cunoaşte nevoile 
şi a împăca interesele tuturor claselor, dându-le putinţa să 
mărească producţia atât în folosul statului, cât şi în cel al 
bunului trai general - iar nu numai să se trimită perceptori 
şi jandarmi cari să desăvârşească mizeria �ontribuabilor, Şi 
aceasta când o fac ? După ce neîngrijirea medicală le-a 
zdruncinat sănătatea ; după ce sărăcia le-a întunecat judecata ; 
după ce ignoranţa i-a sălbătăcit; când furturile tolerate îi îm
ping la vi.di şi când asupririle îi trimit să bea şi să fure, în 
Ioc să muncească. 

Agricultura au omorât-o. Industria au desfiinţat-o. Justi
ţia e lungă şi scumpă. Siguranţa în tranzacţii, nu este. Fără 
mită nu poţi face un pas - şi toate drumurile de câştig 
s' au închis, pentru că statul vinde de toate şi fură din toate. 

Un guvern Averescu poate satisface aceste necesităţi de 
cari atârnă însă-şi existenţa noastră ? Nu -- desigur că nu! 
Atunci ce caută acolo ? Ba încă ne mai şi ameninţă ! 

Iar Majestăţei Sale următoarele-i voi spune : 
V'au înşelat şi V'au făcut să greşiţi - dar greşeli şi 

Dumnezeu face. Decât făţărnicia interesată a câtor-va, păs
traţi mai bine iubirea vie şi sinceră ce are Poporul pentru 
Voi. A veţi milă de dânsul care V' a crescut şi şi-a pus toată 
nădejdea în Voi. Scoborâţi-Vă singur prin oraşe şi în sate. 
Cercetaţi starea adevărată a supuşilor Voştri şi veţi vedea 
că una este şi alta Vi se spune. 

Constantin D. Pariano 
Constanţa 

Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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Pentru d. avocat Chiranescu 

(,,Dobrogea Jună" No. J:58 din 22 Iulie 1926.) 

Şi în numărul J 52 al acestui ziar înjuraţi pe foştii pro
prietari mari, ca şi cum voiţi ca prin înjurături să încredin
ţati pe săteni, că-i iubiţi şi-i apăraţi. Mijlocul acesta este şi 
sterp şi de râs, fiindcă în Dobrogea muncile, proprietarii Ie-au 
făcut, pe bani gata şi mai mult cu străinii. 

Ca producţie agricolă, ştiţi pe a lor şi vedeţi pe aceasta ; 
iar ca contribuţie bănească pentru răsboiul de întregire a Nea
mului, nici comparaţie nu se poate face între ce au dat pro
prietarii, faţă de celelalte clase. 

Eu sunt unul dintr' ânşii, care am cerut răsboiul şi iată 
cât am contribuit pentru dânsul : Herghelia de 70 cai de 
rasă, tamazlâc de 56 vad, boi de plug J 20, o turmă de l J 00 
oi, 42 vagoane grâu, 32 vagoane orz, 37 vagoane ovăz, 7 
vagoane porumb, 200.000 kgr. fân, toată zestrea moşiei, u
nelte şi maşini agricole. Tot ce aveam în casă, împreună cu 
JO case de argaţi şi un pătul pe care mi l-au distrus şi luat 
materialul, 

Toate aceste în valoare atunci dela 9- JO milioane. 
Pentru împroprietărirea sătenilor am dat J 600 hectare 

din 2000 câte aveam, a căror diferenţă, între cum mi-au pre
ţuit pe cele luate de stat şi între cum am vândut restul, este 
de 37 milioane, cari adăogate Ia valoarea arătată mai sus a 
averei mişcătoare, dă un total de 47 milioane. 

lată cât costă răsboiul numai pe un singur proprietar, -
avere moştenită de la părinţi şi adăogată de mine în 42 de 
de ani de muncă şi economie în Dobrogea. 

Dar nu regret, căci războiul mi-a mărit ţara. 
Să vedem acum şi ce ai dat d-ta pentru răsboiu? V'aţi 

expus viaţa, o să ziceţi, Aceasta s' o spună copiii şi văduvele 
al căror părinţi sunt lăsaţi să moară de foame, iar nu acei 
cari şi-au păstrat-o cu îngrijire, evitând frontul prin toate 
mijloacele. 
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Ui.saţi dar atacurile şi comparaţiile ridicule. 
Imi reproşaţi că n'am făcut nici un bine cât am fost în 

funcţiune. Iată însă că sunteţi desminţîţi de înşişi cetăţenii, 
dacă cu toate opririle dela vot ale guvernamentalilor şi cu 
toată trădarea ţărănistă, dânşii mi-au dat 5700 voturi, Poate 
însă că vă referiţi la favorlzăd particulare. Dar bine, prefec
ţii se pun ca să-şi procopsească prietenii şi partizanH din a
supririle cetăţenilor ? O astfel de guvernare visaţi? 

Ca să răspund la învinovăţirea ce-mi faceţi, să citez câ
teva din actele ce am făcut fiind Ia Prefectură : 

l. Impreună cu d-nii Roman, Bănescu şi Coiciu, am ob
ţinut prin marele Rege Carol defiinţarea regimului excepţio
nal şi acordarea drepturilor politice a tuturor Dobrogenilor ; 
iar în comisia de cercetare a locuitorilor de origină străină, 
care se compunea din d-nii Istrate, fost preşedinte al Curţei 
de Apel, din d. Dimitriu actual procuror general de Curte şi 
subsemnatul ca prefect, am încetăţenit 21.000 din aceştia cu 
diplome obţinute şi iscălite de noi, după stăruinţa mea de că
tre miniştrii Marghiloman şi Mihail Cantacuzino. 

2. Din studiul d-lui Roman asupra proprietăţii reale din
Dobrogea, puteţi vedea cum în anul l 903, guvernul liberal 
a deposedat pe motive inventate 30 l 7 titulari, de o întindere 
37 6 l l hectare!

Ca prefect, sub guvernul conservator, ministru al Dome
nii fiind Ion Lahovari, am obţinuf ca statul să redea în l 904 
şi fără judecată 26650 din cele 37 622 ha. l 328 de deposedaţi 
dîn l0952. 

3. Am scăpat satele de căruţele de poştă, cari erau o
calamitate pentru dânsele. 

4 •. Am dezrobit vetrele satelor de stăpânirea uzupa
torilor. 

5. După răsboiu, am obţinut pentru judeţ 8000 vite, în
Ioc de 6000 cât hotărâse ministerul, pe cari cu mâna mea, 
faţă de cOmisie şi de obştia locuitorilor din fiecare sat, Ie-am 
împărţit celor cari mi s' a spus de toată lumea de faţă, că 
sunt cei mai săraci, 
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Rămâne acum. si vă spun, de ce am oarecare trecere 
în judeţ •. deşi după dânsa n• am alergat nlcio::iată, Şi aceasta
n'o fac din mândrie. cum cred mulţi. ci pentru că eu nu pre
ţuesc funcţiunea. mai mult decât o sarcină de slugărie şi nici 
nu vreau să câştig dintr'însa. 

Apoi, persistenţa ce pun în a urm.ari: abuzul şi plăcerea 
cu care primesc în orice. timp, ascult şi satisfac pe orice ne
voiaş nedreptăţit - dacă am ridicat în contra mea pe cei 
cari Ie plac să se învârtească prin politică, în schimb mi-am 
dat simpatia muiţimei, căreia ii place cinstea dreptatea şi 
munca. 

Acesta e secretul. la îndemâna orişicui vrea să treacă 
prin lume respectat. Am vorbit de mine cu multă neplăcere„ 
dar trebuia odată să ştie lumea ce sunt şi ce am putut face. 

Să vă arăt acum D-vs. partid ţărănesc. ce puteaţi face 
şi n'aţi făcut de când existaţi: 

Aţi privit fără să vă mişcaţi. cum pământurile expropri
ate s'au împ:",rţit la oameni de alte meserii sau fără nici una, 
lăsându-se fără pământ şi afară din lege suma mare de ade
văraţi plugari • 

. Acesta era rolul d-vs. şi aţi vazut cum Ministerul de 
Domenii închiriază anual sătenilor hectarul de pământ cu 2000 
Iei, pământ pe care statul l-a expropriat de veci cu 1200 în 
mijlociu. 

Ce aţi făcut D-vs, ca să împiedecaţi acest trafic murdar? 
De asta ne-am despuiat noi de pământurile noastre, ca să în
grăşăm lipitorile oficiale ? 

. De sigur că nici măcar nu ştiţi. că peste chiria anuală de 
2000 lei pe hectar, sătenii au mai fost impuşi cu alţi 50 lei 
sub formă de contribuţie benevolă în folosul coloniştilor, -
contribuţie pe care din benevolă au făcut-o în obligatorie, 
pentrucă Ia nimeni angronomii nu dau pământ până ce mai 
întăiu n'o plătesc! De unde s•a · luat ca Dobrogenii vechi. ei 
singuri săraci în cea mai mâre parte. să contribue cu dijmă 
sau bani la aşezarea unor colonişti aduşi de stat ? 

Această contribuţie ea singură reportează anual trei mi-
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