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Donaţiunea Maierescu 

11123 FEBRUARIU 1866, 

Suntşpte lane de cândă câţi-va din fosti ministri ar lux 
Vodă-Cuza, in tovărăşiă cuvre-uă trei patru commandiriax 
garnisoneă din Bucuresei, assigurându-se de garda palatu- 
lui domnesti, trămiseră să calce, în nGptea de 10 spre 
11 Februariu »&ppartamentulii unde dormea, Doranulti; ;Sfor- 
țară uşele, îlu siliră să subscrie us abdicaţiune in termeni 
ce le conveni, îl rădicară din palatii, şi îl ascunseră, la 
uă casă privată. EX puseră indată mâna pe t6te biurourile 

„ministerieloru şi allă poliţiei, se numiră intre dinşii, unii 
locotenenţi ai domniei, alţi ministri, —cu duo mar-multă 

decâtii sub domnii, şi acâsta, intruna spirităi de economii 
negreşită, —şi adunândă despre diuă la palatul mulţiinea 
eşită pe uliţe de curiositate, calificari actul do TOvolu- 
ţiune naţionale și incepură a guverna târna, 
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_„ So presentară in aceeaşi diinaintea adunârii, intrunită 

cu'unii numeri de senatori convocați în acellaşii locale, 

in contra legilor; so impuseră puteri! leg giuitâre, şi ca semn 

-. de abnegaţiune şi de patriotismil din parte-le, propuseră 

de Domni pe Comtele de Flandre, care intr'uă clipă de 

ochiti fă şi proclamată. - 

„ Defăimândă-pe tâte tonurile şi prin tote midlâcele, prin 

circularie diplomatice, messagiur! şi c. 1. pe 6menir ce fu- 

seseră până atunci la putere, destituiră, în drâpta şi în 

stânga funcţionari administrativi 3 judiciar! şi îl inlocuiră 

cu partisant "ar lori. 

__ Acesta, este summnariulu fidele allă celor petrecute la 

11 Februariut. 

Acum când uni intervală destulii de lungii a trecută 

peste acestui evenementii, cândă ţerra a fostii pussă 

intr'uă ordine de lucruri cu toluli nucă, şi cândă este de - 

credută că passiunile autorilorii lui 11 Februariă, în urma, 

"uaux suecesti complectu, să se fi potolitit, este de cea mal 

absolută necessitate, sub tâte privinţele, a căuta să no lu- 

minâmil şi să ne dâmă sâma despre câte-va, fapte din celle 

petrecute atâtii la 11 Februariu câtă şi de aci incoa. 

| Este in natura, lacrurilorii ca, Gmenil, în îndeletnicirile 

Jorii speciali, -să nu p6tă judica şi appreţia faptele ce se 

petrecii dilnicăi de câtă dupe cum li se expună, şi fiindă 

că in urma lut 11 Februariă, totii ce s'a scrisă in pri-.
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vinţa acteloră guvernului trecuti din partea celloră cu 
puterea în mână, ni se „pare dictatu de patimă, şi de in- 

- tenţiune do a defaima, este bine, este dreptă, şi pentru 
istoriă şi pontru accă cari potat deveni victime unorti de- 
faimârt atâtă de îndrăzneţe, a desvăli adevorulă şi î lu- 
mina pe ce car! se voră fi putută amăgi, ) 

Cireularia ministruluy Trebeloră din Afară, dela 20 Fe- 
bruariă, câtre agenţii puteriloru e garauți, şi messagiulă 
prin care s'a deschisi la 28 Aprile adunarea, dissă con- 
stituantă, sunt duo acte prin care autorii lur 11 Febru- 
ariă expună sub colorile celle mar spăimântătore, situa 
țiunea ţerrel inainte de 11 Pebruariti, o ieaă de pretextul 
spre a-ŞI justifica călcarea, de lu palati, şi fâră cell mar 

„Micu scrupulii, aruncă noroi assupra: menilori Suror- 
nului trecută, Acoste duo acte le vomii examina, și vomă 
ved6 deca celle espuse printr'însele sunt adeverate, 
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Citesei in circularia, ministruluy T'robelorii din Afară, de 
la 20 Februariă „câtreagenții puteriloru e garanţi precum şi 
în messagiului dela 28 Aprile, că, nemulțămirea era ge-. 
nerale şi că națiunea se simțea umilită şi: desonorată 
inaintea Luropci, că uă resturnare mu se mai i pute înlă- 
tura, că ea cra dorită de toţi; că Românii, poporă şi ar--



A 
mată, toți se afla: setoşi de a scăpa țârra de uă stare de 

lucruri ucciclitâre. Ex cauti să găsescit acel” poporă şi 

acea armată, care în unanimitate simţea, atâtă de multă 

“ injoşirea ţerrer, şi nu găsesc de cât vre-uă 15 fosti 

ministri cari s'a suecedatu. la putere, ronduri-rânduri, 

“sub Vodă-Cuza, şi caat aut fostii capii călcârir, şi câţi-va, 

fficiâri din garuisona one Baze re voporulă avuta 

    “din nptea de 10 spre 11 ebroari? și deeai in adosera 

poporului a luati parte la pretinsa revoluţiune naţionale, a- 

por ce insemneză acellii cuvântul oă est le peuple (unde e po- 

porulti) ? ? fur ventii cese dicecă ar fi fostii rostitii câtre uni 

ortunbatori de meserii de câtre ună capi allu armatei, 

devenită în acea di şi capi alai guvernului; cuvânt adre- 

„sati la 41/2 axe do diminâţă, atunci cândii Vodă-Cuza, se 

afla de multă rădicată şi inchisă intiuă casă particulari? 

Ore Dieţir soldați şi officiâri, aă avută er măcar uă ideă 

despre acesta, cândii vre-uă duor-trer şefi al lori îl scotea 

din casarme, şi îl conducea pela 3 ore din n6pte pe pie- 

"cele Bucuresciloră ? Nu e Gre mal demni a av6 cineva 

“ curagiulii fapteloră sâlle, a le mărturi şi a le susține, de 

câtii a le desnatura până a califica uă căleare de nspte,. 

de revoluţiune naţionale? Dica în aulevâră, autorii lut 11 

Februariti erau convinşi de acea, ură, de acea desperare, de 

acea, indienaţiune a poporului și a armatei, -pentru ce să



d 
se ascundă in intunericului nopţii, şi să nu se pună din - 

contra la lumina srelul i in capul acelui poporil, să-I 

dirige miscarea şi să facă uă revoluțiune? Cum, 6men! 

conservatori, bărbaţi al ordinii, so cobâră la midlsce pe 

cari legile, morala publică şi istoria Je a osiriditit pu- 

rurea şi lo a priviti ca acte numar a, resturnătorilorii de 
meserit? Cum, 6men! de Statiiaul pututii să uite pânăin- 

tratâta, respectulu datorită simţimântului militarii şi să 

m6rgă a povăţui pe ostaşi să facă ui assemene faptă? Cum, 

bărbaţi a ordini axă pututu să compromită armata cândă 

n'avoa trebuință do assement midloce, câci, dupe dissa loră, 

- +&rraîntrâgă erala desperare? Dâră autorii căleâritsciaă Pr6 

binocă, cu tâto nemulţămirile ce erati in ţară, şi sunt astădi 

„şi mal multi decâtutatunei, ca in orl-ce epocă de transfor- 

mare. radicale, cândă chiar classile societâţii in favoruli 

cârora s'ati operată reformele nu potă appreţia spiritului 

„ acellonă reforme şi sufere, şi câudă singurulă izvor de 

bogăţia all ţerret ndstre » producțiunea pământului, se 

află cu destvărşire secată din lipsa de recoltă in trei anni 

da rondulă, şi acesta, la unui grad ast-feliă in câtă uă 

mare parte a țârrel se află in cea, nai mare miseriă; au- 

torit călcâriă, dicăi, sciaut pr6 bine din esperienţă, că nu potă 

izbuti a face uă rovoluţiune, câci poporulă română de 

felul lui urasce resturnârile ; poporulii românii, prin in- 

stinctulu sâu, prin bunului scă simţii, scia.să appreţieze ..



impregiurârilo şi grâua epocă, de transițiuno, ce străba- 

tomul. Ore nu este totii acellă instinctă, totă acellu buni 

simi allă Românilorii care in gina do 11 Februariă no 
a ferită de unii resboii civile şi de tote calamitâţilo co 

s'aril fi urmati, dâca aceia cari, chiar in acea di de IL 

Februariu, puteai la rândul loră să resiste autorilor 
căleârii, nu ară fi preferită să so ţină în laturi şi să lase 
tota respunderca assupra autoriloră complotulur? 

Eu lasă la approţiarea Gmenilori că buni simţil să 
judice cum, tă naţiune întrâgă, care se revoltă in contra 
unui rogiuii atâtă do corruptă, precum so pretinde de 

autori călcârii că a fostă cell Vinainte de 11 Februarită; 

dupe co restârnă acellă regimu, aceeași: naţiune, lassă 

de aduoadi chiar in isolaro po Gmenil do la putere co pre- 
„tindă că erati expresiunea, e, remănândă surdă la ap- 

pellulii ce i se face cu atâta solomnitato pentrn uni îi îm- 

 prumutii do 30 millisne lex. a SN 
Cată să mărturimii că multe rele s'aii făcutit la noi 

in numele poporului, fâră ca olli să ăibe cea mar! mică 

„îdeă despre câto s'a petrecută in numele lui. Ă 

Fi Sotea, puterii a orbită totă-d' a-una, po Gmenil nostri 

„“ politic. In alte ţârre bărbaţi can, prin posițiunea, lori 

sociale, prin instrucţiunea, ce ani priimitu, prin averea 

„oră, s'a distinsii mai multii intre concotăţenii loră,; aut 

sciută-tetil-d'a-una, să doa, unii cursă activităţii loră in-
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tellectuale, şisă devină folositori semeniloră lori. a, not, 

din nenorocire, t6tă activitatea, acellori menl.a fostă in- 

trebuinţată în intrige politico şi in rosturnarea ordini 

şi a legalitâţii, cându erară fi trobuitii să fio cer d'ăntiu 

sprijinitori at ordini! şi al legalităţii. 

II 

„ Călcarea de la palată nu ora de adjunsă a fi impusă 

țerrel; ea urma a fi justificată inaintea, puteriloră ga- 

 ranţi : nota ministrului 'Trobeloră din Afară de la 20 Fe- 

braariu, printr"unu şirul de frase pucină parlamentarie, a- 

runcă cu profusiune assupra 6menilori guvernului tre- 

cutii mai multe incriminâri. | 

Eni nu mă voiti occupa de frase; elle când nu sunt | 

justificate devinii calomnie, şi icalomnielo so intorcă, până 

in fine, assupra cellorii. ce so servescii cu dinsele. Voiii 

cerceta, insă, unele din câte-va, allegaţiuur şi appreţuiri 

copprinse in acea notă. 

Se pretinde că lipsa capacitâțilorii din consiliulii fos- 

tului Domni facusse ca, guvernarea, sa să fie din celle mal 

injositâre. Aci autorele şi collegi! sei, sunt pr6 modestă 

pentru sineşi,câcă capacitatea d-loră a fostal mal de multe 

ori chiimată a preşed6 la consiliele şi la actelo Domnu-



- lui resturnată. Şi chiar cându acâsta ar.fi unii adeveri, 
că adică capacităţile, la, carl se făce allusiune prin acea 

- notă, n'aii fostă: mtnţinuto la cârma Statului, acâsta ar 
+ justifica 6re uă resturnare fundamentale a instituţiunilori 

une! țorro-spre a o arunca, in voia întămplâri? Adevrulit 
insă este că capacităţile, — dâca singuri își dai astă 

“titlu, — at fostă pe rondă chiămate la guvern, şi pe 

-rondii at fosti date josti | do *partitele camerelor în nu- 

melo cârora se credeai ey in drepti a adjunge la putere. - 
Oredii că n'ar fi de prisosă a, enumera aici câte-va din ac- 
teleastoră e capacități şi a aminti că unit at intocmit biidgete 
alle cârora cheltuele covirşaii cu multă veniturile ţârrel, şi 
mneritulti cârora sta în deficitului co ello presontail. Ast-feliă 
S'aii văduti ministri la, 1860, sub preşedinţa d-lui. Ghica, | 
areândiiciftra budgetului, numar: pentru țârra, Româăn6scă, 
delat3 de millino d'uă-dată la 100 milli6ne, cândi Dudge- 

tele ambelorii ţerre unite, in urizia totori refor meloră, in 

urmatotorii creaţiunilori, cu annitâţile lucrârilor i publice, 

cu anuităţilo iniprumuturilori oltectuate şi proiectate, cu 
 fonderie do tunuri, cu vapâre do resbellu, cu uă armată 

îndoită, cu ună arsenal de 200 mir pusee; se urca la 

summa do 160 milliâne. Şi dâca, von examina ce crea 

ţiuni se proiecta prin acolle budgete de 100 milli6ne nu-. 

mal pentru ţârra-Romănâscă, nu vomii găsi do câtă spo- 

rin de lofe, otelul pentru profecture şi allocaţiuni de
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ban! pentru despăgubirea arendaşiloru pentru pagube rie- 

justificate. Şi ce se propunea de câtre acelle capacitâţi 

spro a accoperi insemnatulă deficitit co lăssa, acellti bud. - 

getii de 100 millisne? Creaţiuni de imposite monstru6se ! 

- Pinesc6 că nisco asemeni budeete a provocatul nemulţă- 

mirea, şi ingrijirea, camorei s'a vădutii nevoită a nu mal 

da, allit seu sprijini unoră assonenr capacitâţi. 

„** Alte capacitâţi s'au presentatiă la 1861 cu budgete 

can! scădean veniturile ţârrel, fâră a, căuta, să accopere 

" cheltuelelocare, departe de a fi impucinate, elle mergeau 

din contra, crescendii ; voiil să amintescu dreptul de ex- 

portă care presenta uă sumă annuale de mai multe mil- 

line lei şi care s'a storsă din veniturile Statului, fâră 

a fi inlocuite cu alte resurse, | 
Alto capacitâţi, sub preşedinţa, d-lui Iepurianu mini- 

stru do Finance, cari s'aă suecedatii acelloră de mar susii 

pare că n'ant avubi altă ambiţiune, de câtul aceoa d'a face 
ca compturile Statului să nu sc mal potă in veci Iănuri : 

“in adeveril, fâră a examina, midlâcele de cau dispune fis- 
culii, fâră a ține 's6mă de gradulti de capacitate şi de 

cunnoscinţe a Gmeniloră chiămaţi a applica unii nuoii 

„Sistemul financiariui, şi fâră vre-unil studiti prealabil; a-. 

celle capacităţi “admiseră şi puşeră in applicare: unil sis- 

tem do comptabilitate şi de pereeperi cu totult nuoă în 

țârră. -De aici resultă confusiune şi desordine în comp- .
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tabilitate, în câtă nu credii ca situaţiunea nâstră finan- 

ciariă săso pâtă limpegi vre-uă-dată ; de aci may resultă şi 

acelle spăimăntătâro romăşiţo po la, contribuabili şi po la 

cassieri car! profitară de confusiunea, ce se introdusse, spre | 

a sustrage summe insemnate datorite Statului. 

Câtă pontru applicarea, legilorii financiarie, ca so tac - 

ast-feliti în cati provocâ rovoltă în mar multe pârți alle 

țerrei, şi mat cu s6mă la Craiova şi la Ploesel. Capari- 

“ tâţile de cari vorbirăunu fură nevoite, spre a se mănţine 

la guverniă, a so servi cu puterea armată. . 

| "E do prisosti a, mat vorbi de celle-alte capacitâţi carl 

ma sciută a servi nică partitelo din cart făceau parte, | 

nică principiole co afişati. Edo adjunsă aspune, cu desba- 

„» terile caumerelorii în mână, că tâte aceste capacitâţi care 

- "maţintită totii-d'a-una de câtă în a destruge, ră nicl-uti- 

dată intru a organisa covaşi ai părăsită puterea fiindă că 

le lipsea sprijinul camerelor, Se inţelege che cestiunea, 

do ministerulă Rosetti-Briătianu. | 

II 

In urma guvernului representativi instituitit prin con- _ 

 venţiunea de la. Paris, ţârra a ascoptatil să vedă reali- . 

sându-so binele ce i se promitea din tâte pârţile. Dâră, 

care a fostii resultatulii asceptârii ei? De la 1859 până |
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la 1864, ea n'a fostul de câtă continuu frimantată de 

partitele din cameră caro se sfeşiiail intro dinselo pontru 
intoresse personali, fâră ca luptele lori să producă alti 

cevaşI de câtit cea. mal maro rătcire în spirite, şi de- 

» „copţiunea -cea mai amară. In astă stare do lucruri, Dă. 

lovire de Stată. devenise uă necesitate publică; con- 
- duita camerelor justiificasso şi provocasse actului. Poti 

" afirma că idea unel. loviri de Statii ora susţinută de 

“mulţi din aceia, cari o combatii astădi;, nogreşitil că 
„pe câtă timpi se afla er .la putere, vedea lucrurile 

printr'uă prismă cu totulii diferită. Şi dâca acer co, - | 
„în gina de 11 Fobruarii, ai pusă mâna pe chărtiolo - 

fostului Domni le ar fi- dată la lumină, negreşitii că .- 

sar fi vădutal că fostului Domnă a fostă consiliatii la, 
„lovire de Statu, nu de unulă, ci de mar mulţi din | 
aceia câir i-ai imputatu diua de .2 Maiti ca uă crimă 

“în contra libertâţii, şi acâsta numax: pentru că nu a. 
"făcut'o printr” înşil. - 

Lovirea de Stati -a înlăturate partitolo. ŞI a req- 

“ Jisatu roformole co serveau do drapel Gmenilorăt de la 

ll Febraariă în opposiţiunea ce făcoati guverneloră. Ori- | 
"care va fi fost chipul cu care s'aii condussi multe din 

affacerilo publice dupe lovirea, do Statii, şi despre care 
n'am nic. datoria, nică vre-unil interessti a lo justifica, nu 
remâne mal pucină adevărații. că dupe 2 Mait, prin uni- 

%
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ficarea legilor a ambeloră Principate, s'a facaitu adere- 

rata unire & țârrey; s'aii iutinsi drepturile politice, s'a 

reoganisatu justiţia, şi instrucţiunea, publică, şi s'a fâcutu 

tâte creaţiunile cerute de uă reformă atât de radicale, 

„Aceste intru câţă privesce reformele civili şi politice; cati 

despre reformele sociali, legea rurale a desființat servagi-- 

ulii, arădicatii din mâna demagogilori arma cea mal cum- 

plită pe care o ţineaii pe capului proprietariloru ca spada 

lu Damocles. Şi în astă, privinţă, n'am do câtit a, face 

uă singură intrebare insuși acelui numeri de conspira- 

tonă de la 11 Februariă, proprietari insă de moşie, şi a 

Jo dico : ce aţi fi facută vorşi averile vostre, dea cesti- 

una rurale nu se afla resolvată in diua, de-11 Februarit,.- 

şi câtii var fi costiatil alianţa, monstrudsă savărșită i in a- 

cea di? i , 

Y 

Guvernulii dela 11 Fehruariă, atât câtre agenţii pu- . 

torilorii garanță, prin nota ministrului. Prebelorii străine 

do la 20 Pebruariii, câtii şi “câtre cameră , fu nevoiti a 

_ face ul declarare solemnă , că, va minţine institațianile 

in vigâre și: că rululit guvernului provisoriă se va măr- 

“gini în mănţinerea ordinir publice şi in expedierea tre- 

belorit, până cândă puterile vor hotori. Promisiunea, nu
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fă ţinută multă timpi de astă guvernii. Ea fu călcată 

„ prin însuşirea ce'şi lus, acostii guvernii provisoriii, procla- 

matii de sine-şi, de a confecţiona, leg! şi a le promulga , 

şi în urmă de a, disolva, aceeași cameră cfireia îl datorea, 

umbra, de legalitate a existenței selle şi cu care, dupe le- - 

gea, vechii şi nuoă pe câtă timpi tronultl era vacantă, 

urma, ca să conducă nuiai trebele currenți alle ţârrer. 

Şi re nu e loculă aci a ne întreba : dea, motivulil reale: 

„allii disolvârit acestei camere, chiar în diua cândă se vota 

bud;setele, n'a fostii rapporturile com missiunii însărcinată 

a, cerceta, prin deosebite ministerie, gestiunea administra- 

- țiunir trecute, rapporturi prin: cazi se constata, căleiride 

legi, cheltuele fâră antorisaţiunea camereloră, 'preschim- 

bâri de contracte, nuoe direcţiuni date lucrârilorii publice 

incepute şi eflectuato în mare parte, opere alle chiar u-: 

nora din Gmeni! de la 11 Februariă, pe cândii se alai 

“ministri sub regimulă trecuti? 

Us-dată camera disolv afă, euvernulă rămasein deplina | 

sa acţiune de guvernii dictatoriale şi rosvrătitorii. Acum 

- îl vomil vede la lucru. 'Totă lumea, scie că nu e grei a 

se pune cineva mat presusă de legi ;-greulii este a se măn- 

7 

ține în cereulii legilor, şi de la nime nu se putea pre-. 

| tinde mal multi acâsta, ca, de la, aceia, cart s'au credutii 

“în drepti a resturua, uă stare de lucruri, sub pretestă” 

că nu se respectă legile : ministrul Trebelori Străine, -
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prin: nota sa do la 20 Pebruariti, declară că alegerile 

„mandatariloră dela camera disolvată se făcusse' prin mid- 

loco ilegali; dâră. cum s'a făcută Gre nuoclo alleperr? 

Acâsta nu mal pâte îi uni sceretu pentru nime. Dos- 

- saricleallegeriloriă depuse in cameră ne o spunti indestulii. 

Şi, spre a cita unii singuri exomplu, voiă intreba ce a 

j. 

descoperită anqueta, de la, Mehedinţi care nu pâto fi pusă | 

in induoțlă, câci ea, era făcută de Gmneni: co av en ună În- 

teressi în regimului do care vorbim? 

x 

Lucru straniă şi: care trebue inseninatu niak CU OSe- 
bire la noi unde trecamiă peste tâte cu multă uşurinţă. 

Omenir de la 11 Februariă n'aă sciută să fie nici chiar re- 

voluţionari, câcă atunci ară fi avută curagiulu a se pune 

chiar din diua de 11 Febiuariă mat presus de log).. Caut 

-. în astă frămăntare uă ideă şi nu găsescul de câtii uă încon- 

„secinţăi,. Dâca acesti Gmeni au credută că trebue a se servi. '- 
cu legile statatului, apol atunci ar fi trebuitii să respecte: 
statutulă şi instituţiunilo emanate dintr'insuli. La din 
contra trebuia, să aibo curagiulă a se pune, din qiua d' an- 

„tou, în lături de statutu. Dâră nu cra daia capacitâţi- 
„loră de la putere a face acâsta; şi de aceca au adjunsu 

la uă monstruositate ce nu are nume in istoria pop6re- 
oră : EI aut păşită în lucrare cu uă cameră ezită din a- 
cell orribilestatută fâră a, convoca, şi senatulu, şi când 
a trebuitu să'şI dea caventulă pentru -acâsta n'a negatu -
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dreptulă senatului d'a controla lucrârile adunârii, ci s'a 

servită de pretexte cari nu sunt do natură a rădica pres- 

tigiulă une autoritâţi ce sa. respectă. Nu era mai domnii 

a sfeșia statutulu ? 

v 

Incriminârile celle- mar mari. şi defăimrile aruncate 
assupra. 6menilori de la guvornulă trecută, cari se gasea, 
în capului affacorilori în ajunulă „căleârii de la palatu, 
sunt inşirate in messagiulă prin care s'a, deschisi camera 
de la 28 Aprilie. Aceste incriminâri şi defătmâri sum | 
datori a le examina, câci autorii lori aul uitati că este 

uă datorită sacră pentru cellă coaccusă să justifice accusf,- 
rile spre a nu so pune în posiţiune de calomniatori. 
Na mă voii occupa de partea istorică a messagiului, | 
Ea a fostă făcută negreşită spre a invăţa istoria, ţerrel 
pe deputaţi cari, dupe guvernă, nu o cunnosceaă. Nu mă 
voii occupa, nici de costiunea Unirii; acâsta fiind uă 
faptă îndoplinită do aceia cal al fosta traşi intr”unui 
chipă atâtu de nedomnă inaintea, opiniunit publice. 

Ceoa, ce se pote dica intru acâsta, este că călcarea, de la 
palatii, dea, la inceputii a provocată vre-un simţimentu | 
a fostă acella allă desunirii, tradusăin fapti prin revolta, 

"de la Jassy, unde s'a vărsatu atata, sânge spre a se ma-
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nifesta, negreşitii încrederea in Gmenii de.]a 11 Februariă 

şi adhesiunea la actulii lori. ŞI aici e loculă “a întreba, 

po autorii lut 11 Februariă : vor cari afectaţi atâta com-. 

“pătimire pentru suferinţele Jassyloră, dat-aţi Tessyonilorii 

cea mal mică satisfacţiune măcar, cercetândă şi pedepsind 

crugimile commise în sânger6sa qi de 3 Aprile, şi in care 

nici cruea, nică mitra Mitropolitului, nier localul sân 

„ter mitropoliem'ati fostă respectate? 

Aceia, cari intr'nă guvernare de câto-va luna ai axutii 

timpulă a nesocoti tote legile, a exercita exiliuluă în 

contra cellori ce nu voiaă a recunnâsce arbitr ariulu; ; aceia | 

caz! prin combinâri ridicule zleiră cu desverşire cassele 

„publice, numeseă injositorii uni regină care a ţinută a- 

tâtai de susă stindardulă naţionale, câci a izbutitiă a face 

să so.respecte chiar in afară voinţa naţionale: La, rondul 

nostru vomil intreba : co s'a făcută pentru mănţinerea, 

posiţiunit politice în care ai găsită ţerra Omenil dela 

11 Februaria? ce resultate s'aii dobândită în urma unorii 

„combininy atâti de pucinti socotite ca. aceca a inarmârii 
şi a recuisiţiunilorii, 

Eu nu cred că scopulii inarmârii să fi pututa fi al- 

tul de câtii acella de a se face uă demonstraţiune; deră 

vă, demonstraţiune, pentru care s'a făcut atâta frămâu- 

> tue şi s'a risipită atâtea summe, nu se putea face mai - 
cu demnitate cu singura armată de care dispunea atunci
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țârra? Cata să mulţăumimu ovenementslorii. de din afară, 
câci deea Puterile garanți nu se stiseaii preocupate de 
ceea, ce se petrecea in centrulă Europei, neapărată că 1 

„ Februariil putea să atiragă celle mat max calamitâţi as- 
supra ţerrer, putea să devină chiar mormântulă anțo- 

“nomiei şi naţionalitâţin n6stre. 

7 

VI . a 

Deră 6re, cum se pste califica, darea, de S6mă ce sc face - 
prin messagiu, despre cestiunea monastiriloră gise inchi- 
nate, care de faptii se află resolvată numar dupe iniţiativa 
guvernului de la, 1562—637 De atunci averile acestori 
monastirI facii parte in domenele Statului, şi, fâră LL Fe- | 
bruariii, acâstă cestiuns era până astădi şi diplomaticese 
regulată, de vreme ce tste puterile garanţi adherasse la mid- 
locul admisă de. guvern pentru a, sc face ună adjutoră 
numar locuriloră: sânte, A spune prin mossagiă că ad- 
ministrațiunsa, de la 11 Februariă, Jrăbesce negoţiările 
într acesta, este a axrăta pucină respectă câtre aceia, câ- 
tre cari se adressa, messagiuli. Cine nu scie că Gmenir 
ce formau guvernului de la 11 Februariu nu eraă in rela- 
țiune cu vre-uă putere, actulă din care eşisse acel gu- 
vernii ne fiindu recunnoscută ?. | 

„Motivele pentru carr s'a făcută imprumutului de 150 = 
2 

CIDLIOȚa A 
Coatreţ 

i Vatvoreutară ă O begeraa 

       

  

  



———_ 

milione Ie, pentru adjutorla locurilor sânte, imputati 

atât de multi guvernului trecuti, şi chipul cum a fostii 

contractatii, catăi-să fie forte bine cunnoscute şi appro- 

bate de administra iunea actuale, de vreme ce niinistrulă 

co a făculii acestă impramutii, occupă astădi unii loci în . 

guvern, Acâsta, nt dispensă de a cerceta legea i împr u- 

mutulur şi modulti executării e. 

“VII 

Sum datoră a.uu trece cu tăcerea expunerea pucină 

„exactă făcută in messagiii. de câtre guvernul in cestinnea, 

teleg rafului. Şi Gită pentru ce : la aumulii 1865, s'a 

inchiăiatu la Paris uă convenţiune telegrafică înternaţio- 

male;-prin art. 60 din acea, convenţiune so stipul6ză că 

Statele co voril voi a adhera la dinsa, poti trămite a, lori a 

„ dhesiune, şi convenţiunea va av eftoctula-ci şi în acelle 

State. Cu tâte difficultăile politice ce guvernulă trecută 

a intămpinatii a se folosi de acellă articolu, a isbutită 

până în sfârşitul ca adhesiunea sa la dissa convenţiune să 

fie priimită, şi guvernuli francesii s'a grăbită a commu- 

mica, acesta, guvernului ţârrer, prin agentele său in Prin: 

cipate. Toti in puterea acestui dreptă allă ţerrer, gu- 

vernulii a inchiziatil conșenţiuni particularie cu Austria, 

Russia şi Serbia, şi aceste convenţiuni se execută fâră
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a se vede difficultâţile de carr se vorbesee in messagiti, 

„nică. messurele ce ar fi mat putută lua guvernulii de la | 

11 Februariii sprea le inlătura, ceea co autorisâză pe fie- 

care a se înduoi despre ezistențu acellorii dificultăţi. 

VI 

In coca, ce priresce adminisbraţiunea interiore a țorrer, 
autoritatea cos'a instituitu la; palatu i in nsptea de 10 spre 
11 Pebruariă a dobânditut resultatele la care ambiţio- 
nai toți Omenil onesti în țârră, şi acesta în timpu de duo 
lume. Er ati introdussti în administraţiune ună cursă re- 
gulată! Vavemă de câtui a ne felicita, de acestă norocitiă 
isbendă,, de vreme ce ne-o asigură mossagiulii, Dica t6rra 
nu este în posiţiune a inţellege acestă mare isbândă, nor - 
ne credem datort a 0 menţiona spre onrea celloră ce 
al putută adjunge la assement resultate numai în câte-va 
septemâne! Alţii aui fostii mar nenorociţi in astă privinţă, 
Lunga, experienţă în affacerile publice a 'cellori din gu- 

„vernalui trecuti, şi dorinţa ce ati avutii ca să găsâscă 6- 
m6nY cari să aibe consciința datorieloră loră. cândă li se 
incredinţa afacerile publice, îl făcusse a, crede că asse- . 
ment resultate nu potiă fi dobândite la mol, mal cu s6mă 
dupe reformele radical introdusse mar în tâte ramurele 
administrative, de eâtui în urma unorit cunnoscinţe. spe-"
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ciali şi a unel .educaţiuui publice, de care suntemii. incă 

„lipsiţi, Nime n'a, putută crede că îndată ca câțI-va 6meni 

vorii lua sub a, lori epitropiă afacerile publice şi admi- 

nistrațiunea ţârrei, voră introduce aşa de lesne în astă 

ramură unii cursă regula 

IX 

Messagiuli care aruncă: tâte relele assupra guvernului 

trecută, assigură că funcţionarii fostului regimă, şi din: 

“carl-uă mare parte totii mar occupă şi astă! posturile 

lori, lesasse interessele şi drepturile particularilorii; că 

spoliarea, € era uă sistemă admisă; că corruperea era ge- 

nerale şi întruni gradă spăimentători. In facia unei |. 

assemene stârt de lucruri, cum uni guvernă capabile . 

şi inteligente, nepărtinitoră şi leale, ma putulii da ju- - 

dicâţii de câtă pe ună singură funcţionarii? Cart sut 

acelle ingrozitore abusuri? de câtre cine a nume sunt 

comise? și pentru ce guvernulii ce a surprinsi totă în 

. dina de 11 Februarii, n'a putută limpegi şi denuncia a 

nume assemeul fapte cari: attingul moralitatea publică? 

| Şi 6r6 appreţiârile unoră Guient avendu unii. interessi 

vitale a-și scusa, ui faptă ca aceea, de la 11 Februariiă, 

sunt elle sentințe inaintea cârora oul-cine. trebue a se 

inclina? 'Tote: aceste denuneiâri de dilapidâri, de ausuri
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şi c. l. pe câtă Vreme justiţia nu se va pronuncia “assu- 

pră-le, nu potu aV6 do câtă caracterul unorit defimârr 

şi calomnie. 

> 

Prin messagiii se face uă declarare insemnată : că bud- 

gelele căi fostii redusse. Fârăa compara budgetele regimălui 

«drecutii cu celle presetate de guvernulă lut 11 Februa- 

zii, urm6ză a, observa, în trâcătă că numerulă ministerio- 

Joră fiindii rodussti la cinci incă de la 1864, — luerâ- 

rile publice“ trecendu - la ministeriulu de Interne, şi jus- | 

“ tiţia la Culte şi Instrucţiune publică, —- guvernului do Ia 

11 Februariă le a urcatul la şâpte, spre a se pută ne- | 

greşit căpătui toţi salvatorii de la 11 Pebruariă. Crea= 

rea a duo miuisterio a oceasionatil firesco crearea mal 

| multorii posturi, şi prin urmare crescorea, ciftrei cheltue- 

lelorii. Şi pentru care sfărșitul se crea, vinil ministoritt allă | 

Lucrârilori: publice ? pentru a se suspenda executarea 

Jucrâriloră incepute sub regimulti trecuti? Pentru ce se 

crea, unit ministeriă de Justiţi id, cându chiar din autorii 

„luă 11, Februariui declaraii cu drepbă cuvântii în camerele 

trecute că ministeriulti do JI ustiţii n'are cuvântă do a mal 

fi, de cândă cea mal maro parte din attributele selle a, | 
„trecuta la curtea de Cassaţiune? Şi în adovâră, în urma -
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“nuoei organisaţiun! judiciare, caro a rădicată tutela tri- 

bunalelori de la acestă ministerial, Ia. co mal pâte servi 

unii ! ministeriă ali Justiţiei aparte? 

XI 

Inchisorile, se axrâttă prin mossagiă, e cu s'ai găsitul la 

"11 Pebruariu intruă stare de jale : Gmenă inchişi j şi ne- 

cercetaţi cu lunele, genă lipsiţi de libertate fâră a sci 

“de sunt vinovaţi. Deca, asta, ar fi fosti tocmaă aşa, apel 
"cazi sunt agenţii, directamente responsabilt intr'acâsta , 

daţi judicâţi! pentru că aui lipsiti la datoriole lori ? Ceea 

ce cunnoscă în astă privință este, că dupe 11 Februarii: 

sa populată tomniţele cu Gmeni fâră coa mal mică formă 

judiciară, fâră mandati şi târă consimţimântulu cellorii 

po cazi legea i a instituitui spre acostu sfărşitu; adeverulu.. 

este că. ment ce ocenpă in. societate posiţitinea cea mat 

„înaltă, ai fostă Inaţi dupe drimaă, sâă de la domiciliulă: 
lori, aruncați în tomniţe şi uitaţi acolo, fâră a sci nime - - 

pentru ce, și fâră a fi chizmată justiția a s0 pronuncia as- 

supra posiţiunit co li.s0 ficusso: 

- De XII 

ON vomii fi noi cară ne votnii cerea. a demonstra că n'a oxis- 

tati nemulţămiză in țârră. Catăsă recunnâscenti insă că, a-



| B. 
câstă nemulțămire nu exista pentru că țârra nu. era do- 

„tată cu garda cetăţenâscă. Guvernului îşi face unu morii 
din acesta. Nol eredemii că uă asemene înstituţiuno nu 
era nici în obiceiurile, nici in trebuinţele, niel în dorinţele 
țerrel. Şi dovâda cea, mai mare despre acesta, este, că pânt 

pi 

_aCUn nu Sa pututii applica, legoa do câtă intr'ună core 
forte rostrinsi. I Nogreşitu că garda cotiiţenâset, care are 
de misiune a, indeplini locul unorii mercenari ă plătiţi de 

„_poliţiă, câct ast-foliu se califică instituţiunea, prin MOSSA- 
“gi, nu este de natură a ațiţa ambiţiunea Românilor. 
ŞI dea acâstie: instituţiune s'a socotită atât do folosi- | - 
târo spre apărarea drepturilor şi libertailorii publice, 

“cum nu S'a applicatii max alles în acea, parte a Romă- 
i nici, voescă a dice in “Moldova, alle cârcia oraşe. sunt - 

tâte lipsite de garda, cotățenâscă. Instituţiunea, miliţie- 
loră întocmită sub guvernulii trecuti, era destulă ca să 
nu mat pâtă fi trobuință, do aceea a garder cetițenosei, 

câcă legi a miliţieloră, basată pe vechiele datine alleţârre, 
nu mal lăsa locă pentru uă assemene instituţiune ca, a 

„ gardel cotăţenescr. 

XI 

 Messagiulil amintesco tte lipsarile ce există in Orga 
 nisarea justiţier, da assigurână că se va pune capătă ne- . .
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“stabilitâţii in magistratură, şi promite că va; inceta spi- E 

ritulii acella care cerea a face din justiţiă. niz instrut- E 
mentă politicii. Monitorelo ne arrâtă indestulă că, în gura 

„unora, stabilitatea insomn6ză preschimbarea perpetuă. 

Câtul pentr a nu maă fi bănuită justiţia că ne an 
instrumentă politici, este de regretati că messagiulit n 
citati a nume casurile de acestă natură de sub guver- . 

nulă trecuti; în câtil privesce guvernulă de la LL Fe- 
bruariii, că nu voiti cita, de câți destituirea de la Marti a 
primului procurore de Ia, curtea de Cassaţiune intr'u e- 
pocă cândii prima grijă a Gmenilorii de la 11 Februariu 

era, să se potă scăpa de fostii ministri prin darea, lori în | 
judicată. Alte casuri, affară de acesta, voră veni credu | 

in memoria fio-câruia, şi fâră a le mat aminti ei. | 
) 

XIV 

Messagiulti vorbindă despre situaţiunea; financiară a 
ţerrei, s6ti mai bine, despre activul și passivulă tesaurulur 
publici, so rostesce ast-feliă: 7n diua cândă guvernulii 

“actuale a luati cârma Statului, sa rădicatii viluli ce 
acoperea prăpastia în care eramit amenințați a cădt; 

“arrâtă apot activulti şi passivulii Statului, şi în fine spune 
că, la 11 Fobruarii 1866 a constalati ună dofieita de 
55,761,841 1. 

Ca să fiii drepți şi Toal, trebue să rocunniâscon că
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| velulă de care .se vorhesce in messaciii, s'a rădicatu incă 
din luna, lu Decombre trecuti cu occasiunea presentâril 
de câtre ministrului Financeloră la, cameră a hudgetulut 
pe annulă 1866, 6ră max cu sâmă-la presentarea, i in lu- 
“na lut Ianuariă trecută, a. proiectului de lege pentru in- 
prumutulu de 40 milliGne lei, menitii a accopori tote da- 

„doriele trecutului. Atuner s'a depusii pe biuroulit camoter 
| situaţiunea nsstră financiariă, şi S "a demonstrată că sin- 

gurulii migloci pentru a desface aceste datorie ; nu este 
altulă de câtă contractarea, în străinătate a unul iupru- . 
muti care să se liquideze prin anuitâţi ; câcă starea de 
miseriă în care sc află ţârra, in urma anniloră de disetă, 
nu ne 6rtă nici a no găndi de a erea nuoo imposite s6ă a. 
adauge la, celle in ființă.- Totă cu astă occasiune se re- 

„cunnoscea că, contractarea astul imprumută ne ar fi dis- 
pensatii de trista obligaţiune a desființării s6ă a impuci- 
nâril diferitelorii servicie „Publice, rămănând toto: pe a- 
cellaşi Picioni ca. până aci. 

Este cunnoseutil că acestă, imprumutit s'a, votati de 
„cor purile legiuitore, şi că Suvernulii era in ajunul de a 
Jă effectua „tândă a venitu ovenementele dela 11 Februariu. 

“ŞI aci nu mă poti opri do.a face un micii reproşii 
amtoritora lu 11 Februariii, cari, do arii fi mal avutul 
pucină răbdare, şi ară fi max amănată călcarea de la pa- 
lati găseau imprumutul eficetuată, Tesauruli publicul.
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“ax fi eşitii din greutâţile in care se află, ţârra ar fi pro- 

fitatit do vărsarea în circulaţiune a 40 milliâne lex, şi 

creditul Statului sar fi reardicatu cu desăvârşire, A- 

câsta, esto cu atâtă mar maltii de rogretată, ca câtă ca- 

pacitâţile do la 11 Februariă n'aii putută găsi altă mid- 

loci mal nemeriti spre a solda. datoriele trecutului, de 

câtă totii imprumutul, — care până astăgi incă nu s'a 

efiectuată „—şi pe ling ă imprumutii, a “mal impovăratii 

“şi bista ţârră, în crisa, în care ne allâmnii, cu mat multe 

imposite ce predecesorele actualelui ministru de Finance 

a ercatiă, şi din care, unele, acesti din urmă nu S'a cre- 

“dută i în stare a lo applica. | a ” 

Acestui deficitii de 40 millidne, Gră nu de 55, 761, S+1 

le, dupe cum se arrâttă in messagiu, e câci nu trebuca a 

„compta. deficită şi bonurile emise pentru cumpărătârea 

tutunului, — tutunurile fiindă uă marfă ir. magasielo 

Statulut care, desficându-se dilniett,, rostituo cu prisosti 

in cassa Statului banii acellorii bonuri, — acostat deficitit 

de 40 milliâne ler dică, se reproşâză de câtre autorii lut 

11 Februariii totii guvornilul trecuti, Să corcotâail Însă . 

şi să vedemiă până la, ce punti şi acâstă asserţiune ostoade- 

vărată, şi. dâca chiar dintre autoril căleâri! do la palat, 

“fosti ministri in intervalului de 7 annl de domniă a lui” 

Voda- Cuza, au ai şi dinşii partea, lorii do respundere in 

astii deficită. Ă
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- Câtu pentru trecerea, in budgetulti vonituriloră a nori 
cifre îllusorie şi nejustificate, de şi budgotuli annuluy 
1865 nu a 'fostu intoemitu de mine, că insă mă credui 
datorii a intreba la rondulu -meii pe guvernul actuale, 
cari sunt veniturile reală alle annului 1866, câcl până 
astădI nu am pututii vede budgetuli generale allu Statulur 
pe annuli 1866 dată publicităţii, şi acâsta marcu sâmă 
intr” ud epocă doguvernă eminemente constituționale, cându 
trebue să se dea naţiuniI sâmă despre toti? | 

Acesta fiind dissti în trâcătui, să corcotâină cu tâtă 
seriositatea originea, deficitului de 40 milliâne lor; şi spro 
acostu sferşitu vouă incepe investigaţiunile ndstro chiar + 
de la annulă 1859. Vomii av ast-feliă occasiunea, a a 

“minti multe fapte, cari pari a fi cu totulă uitate do 6mo- 
nil de la 11* Februariă, de şi elle ai fosti trecute chiar. 

| prin mânele lorii.' In sfârşită von vodă dâca acesti: 6- - 
menk aă găsitii in cestiunea financiariă uă bună armă ca 
să-şi justifice călcarca de la palată. | 

Plecândă dâră de li amnulă 1859, Siăsesciă în rappor- 
tulii de la 23 Maini 1860 alla ministrului de Finance de 
atunci câtre Domni, rapportii relativa la inchidiarea comp-" 
turiloră țorrei-Romănesci pe annult 1859, şi la, situaţi- | 
unea financiariă pe acollaşi annă, că activului tesaurului 
la 1 Ianuarii 1860 se urca la lei 5,875 „422, 6ră passi- 
vulă la Jer 46,452 „761; „diferenţă, dâră intre activă şi
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“ passivii el 37, 677, 339 ca datorii publică. De vomă 

scăd6 din summa passivului cu aproximaţiune 20 mmil- 

liâne, spre a intra în spiritul monţionatului mar susii 

rapportă care pretinde că uă mare parte din passivil este 

fictivă, total ne lipsea spre acoperirea datoriei vre- uă 

17 milliâne. | | 

De vomă cerceta: assemono şi situaţiunea financiariă a. 

Moldovei, totii Ia finele annului 1859, vomă eăsi în ex- 

- punerea de motive a budgetului po 1862, presentatil adu 

nări, că “datoria în acea parte, a ţârrey se urca, la le! 

10,500,000; totalele dâră allă passivului pentru ambe- | 

le Principate la finitulă lut 1859 cra aprâpe de 28 mil- 

“line. 

„Din acâstă datoriă plătinda- se treptelnicasce pe fie- 

care anni câte uă parte, tesaurulă publici s'a găsită” | 

mereil impovărată cu sumele ce se solda, de vreme ce. . | 

soldarea, lorii se făcea cu din veniturile annual alle bud- 

-getului în detrimentulă cheltueleloru ordinarie budgotare. 

Cercotândă acuma resultatulă anniloni 1860, 1861, 

1862 şi 1863, vedemii din bilanţali datoriei Statului 

depusă pe biuroulii adunărit în sessiunea, annulu 1863 — 

64, că datoria reale în sarcina tesaurulut, ntumal până la: 

Noembre 1863, erâ de 26,612,210 lei. Prin urmare, . 

fâăa mă mal occupa de ciffra, datoriei ce a Lăsatul şi &- 

. xerciţiulu aunului 1864 in povară ; annulut 1865, on.
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cine pote vede că pentru datoria, Statulur nu poti fi dc- 
cusați dmenii gazernauluă trecută. Ă N 

De vomă voi să ne dâmusâma de causeloceaii addusă 
acestă stare de lucruri, vomit fi siliți să admitemil că una 

„din celle principali a fostă lipsa de budgete regulate in- 
tr'ună întei vali de 4 anur.- Nu dâră că ministrir nu lo: 
presentaui, d6rii camerele fiind occupate de cestiuur mai 
importanți, voii Să dicu de Tupte, politice, nu se occu- 
paii de budgete. 

“De la annuli 1960 până la 1865, nu cunnoscil să se 
fi votati ună budsetu de cameră, acella allă annulur 
1860 pentru țârra-Rom: in6scă a fosti votati abia, pe la 
Septembre: 

Pe aunulii 1861 nu s'a votata hudgote ; Sati serviti 
cu acella, ali annuluy 1860. Pe annulă .1962, găseseui 
„presentate camerelor, „de ministrit ambelor țârre, bud- 
gete separate, cari assemene nu s'au votati, Şi de şi u- 
nirea a fostă proclamată la Januari acesti anni, şi ses- - 
siunea adunârilorii intrunite a foști prelungită până la 
Tuniii, dâra nici unu budget nu s'a votată; s'a dati nu- 
mai latitudine gavernului a urma totă due budgetuli 
annului 1860 şi dupe creditele supplementarie ş şi extraor-.. 

 dinarie ce "ŞI aă deschisit dilteritele” ministerie dupe tre- 
buinţă. Ea 

Nu erei insă de' prisos, in cestiuiea de tuia, a nota
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aci cifrele budgeteloru infăcişate pe Principatele separate 

„pe annuliă 1862. Acellaallu ţerrei-Romănosci se inchidia 

la eheltuele şi venituri cu cifra de ler 86,962,917: ve- 

„niturile îns -se complectaui cu vre-uă 19 milliGue pro- Ă 

venite din rămăşiţe, din care mare parte şi astadr, incă 

sunt neimplinite, din reservele de la, ministerul Cultelorii, | 

"din împrumutul de 4. millione şi din alte sume extra- 

- ordinarie, cart n'aă mal putută figura in budgetele anni- 

lori următori. E | | 

Budgetuli Moldovei tota pe 1862 se ura la cheltuela 

la ciffra de 51,010,307 lei, &ră la venitul la summa de 

46,342,436 ler, lăsându ast-feliă ună deficită de lei 

1,668,307, deosebiti uă datoriă câtre fostii proprietari 

al ţiganilorii emanci paţi, capital şi dobândă vro ni S!/2 | 

millisne, ui datoriă flotante de vre ui 5 milione şi 10-.. 

măşiţe asseinene vre uă 5 millidne,, | 

Â diioa causăi a acestel desordine financiare, este in- 

semnatele remăşiţe dupe la contr ibuabili, A6ră mal cu s6mnă 

dupe la cassieil şi perceptori, în urma applicârii nuoulul 

sistemii de comptabilitate şi de percepţiuni, -remăşite, 

cari nu credă a exagora de le voit însemna aci în cifra 

de peste 40 milione. a 

Uă altă causă, din caro a proveniti datoriele de as- 

tăgi alle Statului, a fostă impucinarea şi supprimarea . 

“unora dintre veniturile înserise în bndgetulii annului
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1860 şi cart in aunil 1861, 02 „63, şi 64 n'a may 

“existatii. Ast- felii sunt : reservele Culteloriă şi altorii 
casso publice, productulii intregii allă dreptului de ex- 
porti şi alte venituri. | 

De vomii adauge pe lingă. acestea, “sporirea Succes- 
sivă a cheltuelelori provoeaţe de. nuoele ereăţiuni, 

“ curtea, de Cassaţiune, curtea, de Compturi, corpurile le- 
gislative, precum şi de insemnatele adause făcute mar 
la tste serticiele publice, no vomă explica şi mar bine 
causele cari ai produssi deficitulă in costiune. Ast-felia 
vedemil că serviciului pensiunilor, co la annnlăi 1859 

se urca aproximativ la cifira de ă milliâne ler pen-. 
tru ambele Principate, astădI s'a, induoită; lefele şi 
diurnele s'aă sporită de la 1860 până la 1866, cu a- 
dausele şi creaţiunile celle nuoc, cellii pucină cu vre-uă 
15 milliSno; la, “luerârilo publica s'a adausii vre-uă 7 
milione, la armată vre-uă 20 milliGne, şi în sfărșita Tal 

"tote serviciele publica aă crescuti in acocaai proporțiune. 

Ettă dâră cum se explică deficitului ce ap6ssă assupra 

tesaurului publică. Deca acuma, pe lîngă aceste cause evi- 
denți ce enumeraiă, vor mat fi şi alte oculte: dilapidul şi 
sustragori desumme, sub diferite pretexte, car se vor fi fă- 

cutii în timpulti deşâpte anni de domniă a lui Vodă-Cuza, 

şi cară voră fi contribuiti assemene la crescerea nevoielorii 
financiare în cari ne aflâmii, eii unulă nu voit lua assu-.



_prăt-ns affirmă, nicrcă-aut existatăi assemenr dilapidâni, 
nică că. nu aa existată. E de datoria Gieniloră de la 

11 Febr nări, caul au şi astădr puterea i în mână, şi cal 

affirmă existența unorit assement dilapidân, şi pin ur 

mare trebue să le cunnoscă, cară sunt şi cine sunt auto- - 

Til- oră; e, dicii, de datoria lori, ca să dea totă e faciă. 

Acesta a a ficu atâtii mar multă de dorilui, căci cine nu scie 

că aci e rana caro ne râde pe. no de timpi immemoriali, 

şi că, de şi ea a serviti tobt:d” a-una, de pretextul i în dif- 

„ferite epoce la resturnarea guvernolorit şi Domniloră,. cu 

tsto acestea partitele cart combăteati unii regimă, devenindă 

apptrătorele celle mai căldurâse a dreptăţii şi moralitâţii, 

„şi introbuinţândă tâte midlcele pentr u restur area acel- 

luY regimii, indată ce adj jungeată la scopulti lori şi resturnail 

acellii regină, uitai tote principiele în numele cârora se 

„luptaseră până în ajunulii venirii lori la putere şi înce- 

peaii a păşi cu mai multă turbare po aceeaşi calle pe care 

0 condamnascră cu pucinti timpă mal inainte? | 

- Acâsta, este trista experienţă a trecutului. Şi ea, să ue 

E mărginimă numa! în cor vre-uă 30.de anni din urmă al 

istoriei nâstre, nu vedenni altu do câtă acâstă, nenorocire 

„reproducându-se Sre-cum intrună modă periodică. 

Nu eredă de prisosă, în cestiunea deficitulur ee ne occupă, 

a cita aci cuvintele rostite in cameră de câtre difleriţit 

ministri de Finance, de- câte- oră ei veneaă să câră credite |
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pentru serviciul dobendeloră la imprumuturile ce se sim- 

teai nevoiţi a contracta. Acelle cuvinte ne vor lumină 

şi mar bine. despre starea financiariă în care ne ş 

| simi, şi va dovedi dâeca țerra era în nesoiinit esp s si- 

„ tuaţiunea, financiari. | | 

“Ta 1861 Mai, d. Dimitrie Ghica ministrul de 
Finance. de atunci, cu occasinnea, cârerir la cameră a unui 

imprumută de 4 milli6ne lex, intre altele dicea : «ră 

'"vogii, d-loră, a Ina îndată în desbatere proiectulii de 

lege pentru ast imprumautii câci nu sum la înduoclă 

că şi D-tră sunteţi încredinţaţi, că cu starea în care 

se află astădi vistieria, guvernuli este cu totuliă în îm- 

posibilitate de a conduce lac ârile Statului şi mal la - 

vale, adaugându, dicea «că funcţionarii sunt neplătiţi, 

"soldații Pai indestulare, Volnatilorii în spitale le lip- 
sesce lrana şi altele asseinenă imperidse trebuinţe, » 

„Preşedintele consiliului, reposatuli Barbu Catargiu, 

spre a întări cuvintele colegului scii de la Finance, şi a 

combate 6re-cart intămpinâri făcute de unit deputaţi, se 

exprima, ast-feliă : guzernulă estefalitii de la 1 Ianuariă; . 

cândă vi Sa arrăttatiă că cassieulă înapoia manda- 

tele din lipsă de bani, pentru' că in cassă se aflaii 

numai 4 mii dei, şi irebuia să se respundă îndată 

peste 2 milliâne; cândă vi sa avretlată că soldaţii 

"şi dolnazii mori de fine, se pole găsi ună deputatii 
3
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care să vină a ne spune că nu este uă cesțiune se- 

midsă, că nu e primejdiă? Diră ce cestiune: pote fi 

mai. seridsă «le câtii uă cestiune deondre şi de picţă? 

De ondre fiind că Statulii este în falită,: de zicță 

fiindiă “că Gmenii morii de fâme! + o 53 

La 1862 Pebruariu, acelaşi bărbatii do Stati, repo- 

satulii Barbu Catargiu, preşedintele Consiliului, spre a 

susține legea pentru unu creditii de 400. mir let ce cerea 

spre plata, dobângelor la datoria flotante, dicea «că a: . 

_cestă imprumut este, că Statuli se află în acea posi- 

fiune nenorocită de a cădă sub acea împovărătore. vorbă - 

de falită» şi mal la vale: «că chiar în casulii cânidii tesa- 

„uvulă nostru ar av€ creanţe multă mai mari de câtii 

datorie, totă i se pule applică acestă curentă , dica nu 

este in stare a face ondre ingageamenteloră sâlle, deca - 

nu pote respuude celle mai neapirate cheltucle dilmice, 

| şi sciți D- lori ă ce sunt aceste cheltucle dilnice; e hrana 

soldațiloră în easar me, sunt medicamentele. Volnaviloră 

în spitale; e intreținerea copiiloră în scăle. » | 

„La 1863 Ianuariui, d. Tell ministralit Culteloră de dr 

tunci, venindă în câmeră să susţină, în lipsa ministrului 

„de Finmice ce se afla bolnavă, legea pentru unii eredită de 

600 mii lex pentru serviciulii de dobândă la datoria flo- 

tante, s'a exprimată ast-feliii : « D-lor ze este cunnoscută 

la toți starea tesauruluti publică, acestă strimtorată stare -
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a causati multe sur înțe, suntem la inceputulii anni | 
luă şi încă nu am incepuliă a strînge veniturile, aşa în 

câtii soldaţii sufere de cele «Văntâiă necesități, interna- 
tele su/]ere, stabilimentele clig gidse su/Țere, funcţionarii 

publici sufjere, i în fine totul sufhere. Puteţi deră lesne - 
înțelege pentr a ce ceremi urgenţa acestei creditii. » 

La, 1863, Noembre, d. Stege, ministru de finance dea- 
tanc, ca să susţină cererea pentru unui credită de 1 milli- | 
ouil, totă pentru serviciulă de dobonde Ia datoria flotante 
şi să combată” amănarea. cercetâril proiectului de lege . 

propusă de ună deputati, dicea : D- -zăstră aveți vreme, că 
Răi a tr eme; ut oiii sta nică ani minartiă la nainisteri uit 

cu pr cțulăi de « vad, pe fie-care minuti, venindă credi- 

torii Statului cerând ali se plăti poliţele lori i; na voii 
maă sta cu pr cțalii de a 7oşi pe fie-care minutii inaintea. 
acelloră creditori. | 

- Prin messagiii se mal dice că causele ce ai addusa da- 

toria flotante la ciffra de 24 d6 milliâne lei, oste neminţi- 

nerea diftoriteloră guverne, co s "ai succedatii de la 1362 

încoa, în condiţiunile legilor prin cari li se accorda cre-. 
ditele pentru serviciele dobândelori la datoria flotante» 

şi în privința guvernului trecută se mal adauge că ellă 
ar fi desnaturatu spiritului legi! spre a pute emite. mag 

multe bonurr de tesaurii, de câtă era autorisatui de le- 
sea imprumutului. Aciautorii messagiulul fact uă errore .
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confundândui uă măssură administrativ cu legi prin care 

so autorisa imprumutulă ; şi 6ttă pentru: ce: mai toți 

arendaşii Statului ne putându., din pricina, criser agri- 

cole co exista, de al mulţi annă, plăti Ja termenile fi- 

sate prin contracte, arendele lori, Spro a se întimpina 

marile greutâţi ce încerca tesaurulă publică în plata da- 

torieloril selle, printr”'ună jurnală all consiliului de Mi- 

nistri, ministruli de Finance a fostu autorisatu a con- : - 

tracta imprumuturi cu procente in'socotâla arendaşiloril. 

Nu vâdii în ce s'a, ingreuiatu tesaurulă publicii cu acâstă 

messură, de vreme ce procentele acestorii imprumuturi | 

s'a plăţita cu. prisosil de câtre arendaşă, dupe cum se 

arătă chiară în messagiă; şi cred că ministrulă Finan-, 

celorit de la 11 Februariit ar fi urmatit aceeaşi messură, 

ca ui inlesnire prorisoriă spre desfacerea creanțelorii - 

Statului, dâca, creditul guvernului nu se afla isbitil i în 

uima, erenimentelori de la 11 Februarii. 

Dupe mine, nemănţinerea differ ietră gi guverne in li-. 

mitele legilorii prin care Li se accorda credite pentru ser- 

viciulă dobândelorii Ia, datoria flotante, nu pote fi consi- 

derată de câtil ca eftectulă nevoelorii. şi greutăților in 

care s "ai aflati acelle guverne, 6ră niel-cum ca causă: 

„Acell6şI nevoie şi greutâţă, credit că urmeză să fi silită 

atâtăi pe d. ministru de Finance actuale, cândă se afla oc- 

cupândii aceeaşi posiţiune in Moldora la 1861 ,câtu şi
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„pe reposatulă Panu, ca preşedinte allă consiliului totă 

in acea epocă, a contracta imprumuturi în condițiuni 

forte onerdse pentru Statii; şi acesta intr'uă stare do 

lucruri mat puginu dificile do câtil accea in care s'a gă- 

situ guvernului la 1865. 

Şi de vomit vr6 să luânni cunnostință şi do condiţiunile 

a numo cu care aceste imprumuturi s'aii oftectuatu, vonuă 

ved6 că ună imprumutat în cifira de ler 2,6£5,000 con- 

tractatu în annulă 1860, no putondu:se plăti la seă- 

"-denţă, ministrit de max susti, la Martiu 1861, făcu uă 

convenţiuue cu: banchierii ca să prelungâscă plata la 
Mail, şi le accordă L0 la sută dobândă; şi unt escomptul de 

1/4 pentru termenului prelungitu. Imprumutulu no pu- 

tându-se desfaco nică la lana lur Mai, so prelungesce 

pân“ la Augustu, dobânda se fix6ză Grăşi 10%/0, 6ră es- 

- comptulă se-sporesce de la 174 la 5. In sforşită guver- 

nulti se vede nevoită la Lunii 1861 a face uă nucă COn- 

venţiune pentru. uni imprumut de 2 milliâne lei, cu 

“termenii de 15 lune şi cu condiţiuul ca, dobânda de 10%/0 

să se plătescă, la, sferşitula fic-câreia lune, să se reţină 

„de câtre banchieri din astă imprumutul lor 7 sute mil ce 

aveail a priimi din imprumutul de mar inainte, împreună 

„cu procentele de 1500, să se ptiimâscă in locă de nu- 

merariui,. 600 mi let, capete şi dobendă,-in bonuri de 
“ Ţigani, cu totul despreţuite —— căci elle se scomptaă
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cu dumt&tate preţului — Şi in, contra legil. care prescria 

| modului dosfacerir acestori” bonuri. 

Ceea ce insă nu se cade a trece sub.tăcere, este că » 

„5te aceste imprumutuni ş'ai făcută eu simple inchiăieni 

alle consiliului do Ministri , fără nic uă âutorisaţiune 

legislativă, Sa | 
Acum noi nu von strig ga căi acello guverne aă săpată 

gropa viitorul, Vom dice că imprumuturile in cestiune, 

effectuate i in assemenl grele condițiuni și fâră autorisa- 
țiunea, camerei, s'a făcută do-acelle guverne pentru că 

in facia novoclorii financiare în cart s'au săsit, n'ail pu- 

tutal face alt-felu. 

D.eili 

Să incetânni deră de a ne mai încrimina, unil pe alţi 
şi să appreţiânu adevăratele cause cari a produssti situ- . 
aţiunea nostra financiară, câcă numal cu chipuli acesta, 

Gmenil cari portă ună adeveratit înteresă binelui publici, 
pot găsi midloce ca să pună “mal currândui s6i mal tăr- 
dit ordine, în finance, i 

Reformele introdusse în. țârră, cată să Spunem ade- | 
vârulă, at provocată, cole mal multe -cheltuele cu cany 

s'a ingreuiatul pudgotele n6skre, Dsca aceste reforme 
- sun bune, sc „rele, timpulit 0 va demonstra. Elle, a
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fostă reclamate de toţi, şi toţi urmeză a sufteri greutâ- 

ţile ce aul addussul. Reulă inst, nu este aci; roulă este in 

" desordinea şi confusiunea, ce s'a introdussti în finance prin 

viciosa applicare a nuoului sistenni de comptabilitate şi 

de percoperi. | 

Li mol mal toți agenţii fiscului, unil din rea credinţă, - 

6ră, alţii din ignoronţă, st află re incureați în comptabi- 

litatea lori. Eta prima causă a remăşiţelorii cari, dupe 

cum am arătată mal susil, aă contribuită nu pucină a 

mărirea deficitulut : remăşiţele insemnate, nu provin 

atâta din eausă că contribuabilit nu s'a aquitatil do da- 

rile loră câtre Stată, ci pentru că parte din aceste dâr! 

se păsescii până adi in mâna verceptoriloră şi a casieri- 

“oră; cel iusărcinaţi cu controlulii, m'ail fostu in stare a 

păstra în astă privinţă uăproveghiare seri6să pentru a opri 

roulu, | . 

“'Tocinal pentru a pune capttii astul flagele, dupe În- 

trarea mea la ministeriulii de Finance în annulii trecutii, 

m'am grăbitii şi am desfiinţată cassierii de plâşă; şi spre a, 

aptra fisculu pe viitorii de assoimoul perdeii, precuu şi 

pentru a simplifica pe câtă se pâte administraţiunea, fi- 

nancelorii, au cerutii şi an dobândit. de la corpurile le- 

giuitore legea prin cara se lăssa, assupra communelorii 

“sarcina de a aduna iupositele şi a lo xersa in cassa Sta- 

tului. Acestă lege, care urma, a se pune in applicaro la
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1 Juli trecutii, s s'a iolăturata de cer ce ati luatii puterea, 

la ll Februariu, de şi ea era, resultatulă. „experienţel, şi 

hine approţiată de totă țerra,. 

Sistema regiolori, introdussă la nor de câți-va anni, 

ma avuti altă resultatu de câtu a immulţi acea neno- 

rocită, classe a impiegaţiloră ; ort ce-ar put dice cinovași 

in astă privinţă, cată să mărturimut că la nor, cunnos- “ 

cinţele administrative, 6ră mal cu sâmă moralitatea pu- 

blică, nu. sunt adjunse la acellui gradii, in câtă guver- 

nulă prin agenţii se să pâtă “exploata cu folosii bunu- 

rile selle. Pentru acestă motivu, şi pentru a, simplifica ad- 
ministraţiunea financelori propusesemii asemene la cameră 

ase da în intreprisă la companie priv ate difieritele venituri 

ce se caută astagi in regiă. Cu acâsta Statulii s'ar găsi | 
"- uşuratil de acea, grămadă de funcţionari cark ingreuescii pe -- 

totii annulu paragrafulit pensiuniloră, ar av6 totit-d'a-una 

in budgetulii sâi cifre de venituri reali, şis'ar pune in po- 

'siţiune de anni so malimputa incuragiarea prevaricârilori. 

| XIV 
. Ă . 

Legea monopolului tutunului prin messagiă esto cali- 

ficată de uă cursă. Sum novoittt a face nă scurtă espu- 

here acestel. lucrâri spre a se ved5 dâca şi acestă appre- 

, țiare are intr” adl6verii vre-uă valore. | 

La 1864, ministrului Financeloră . de atunot. pre-
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occupatil de nevoiele în cari se afla tesauriultt publică, a 

căutat a crea unt nuoăi venită, şi a propusi monopolulti 

tutunului care, făcândă obiectul une! 'legiuini speciale, . 

în virtutea statutulul de la'2 Maiu, acea legiuire s'a şi 

promulgată, puindu-se termenulă pentru applicarea. et, 

de 1 Maii 1865. Când am fostul chiămată la admini- 

“strarea ministeriului Pinauceloră, la 14 Tuniui 1865, am 

găsit acestă lege ne applicată, de şi prodecesorele meti 

luase mai multa disposiţiunt şi făcuse mat multe cheltuele 

pentru acestă sfărşitut; deră ellă intempinându greutâți 

cari negreșită nu puteau fi evitate la aplicarea unel as- 

„semenea legi, a ceruti la, adunare, pe la inceputulă lux 

Lunii, amniinarea applicâril el la 1 Maiu 1866 şi a pro- 

pusi pentru annuli 1865 altă proiectă de lege prin caro 
să înființa taxe assupra tutunurilori aflate in ț6rră, A 

cesti proiectil de lege a rădicatil în totă ţerra, uă mare 
nemiulţămire; cu tote acestea, ellii a, fostă votată de adu- 
nare, insă cu uă forte mică majoritate şi acesta mai, 
multit ca să se dea, uă desfidere nemalţămiriloră ivite in 

„Capitală prin. nisce manifestaţiuni imprudenţi, 

La venirea mea la ministeriti, am găsitti proiectul de | 
lege pentru taxe pe hiuroulă senatului, şi impreună cu din- . 

sulă-mal multe petiţiuni in contra- IV; corpurile legiuitore 

ai fostii inchise fâră ca disulit proiectul de lege să fi a- 

pucată a, fi cercetati şi de senatul,
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aia dâră situaţiunea i in care an gasiti eă legea m0- 

opolulur tutunalui : Uă lună şi dumttate trecută peste 

termenulii hotârită de lego pentru a, se applica astii în0- 

nopoliă, şi ollii incă no applicati;, disposiţiunt şi cheltuele 

„ma! multe făcute pentru punerea lut in executare; şi in 

fine propunerea de a se amăna applicarea lui la l-iti 

Mai 1866, inlocuindu-se până atunel cu taxe. 

Avândii dâră în vedere imposibilitatea de a: so ap- 

plica taxele pentru cuventă că commereiulii tutunului fi- 

îndă forte. întinsă, sigilarea, numa! şi desigilarea tatunu- 

riloră po Ia particulari do câtre agenţii fiscului, de-câte- 

ouă ar fi cerută trebuinţa a so scâte dintr'insulu spre 

“vendare, no putându-se face cu cerută exactitate, ar fi 

presentastii ne cuviinţe şi greutâţă atâtă pentru particulari 

„câtă şi pentru guvernă, deosebită de pagube la cart s'ar 

fi espusă fisculii, avândă în vedere că greutăţile intămpi-. 

nate de predecesorelo meii la applicarea monopolului, erat 

să se reproducă, nu mar tărdiu decâtt peste câte-va, Lune: 

avendii in vedere generalea nomulţămire rădicâtă în con- 

„tra taxelorii; și în sfârşită, avândă in vedere că principala 

greutate a applicârit monopolului consta in impachotarea 

tutunuriloră, cu consiliuli do Ministri şi avisulii consiliului 

de Statui de la Iuliu, în virtutea Art. 3 din statută, au 

amănată mal la urmă punerea în lucrare a impachetârii, 

şi am pusti in oxocutare legea,
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Nu este aci locul a spune difficultâţile ce am încer- 
catii, munca şi truda co a trebuităi să-m! dai pentru a- 

cesta. E destulă a spune că ett am applicatui monopolulă * 

tutunului şi ox-cino pste vede, din sitaţiunca, co ami de- 
pusă pe biuroulii camerei, că pe timpulii câtă anni fosta 

la ministeriă, acesti monopol a, Lăssatii tesaurului pu- 

blicu, pe fie-care lună, unii beneficii netit de vre-uă cinci 

până la şâse- sute mil ler,- de şi se presupune că în pre- 

vederea applicăril astel legi, fie-care consomatorii, făcon- 

du-şI 6re-caro provisiune, văndarea de câtre rogi nu 
„putea fi la inceput de câtit fârte rostrinsă, şi prin ur- 
mare ca trebuoa să mârgă crescendă. | 

Legea, uă- dată applicată, an futa appelii la companie 
atâtu în ţârră câtu şi in străinătate spre. a lua monopo- 
luli în introprisă, câci precum ami avutul oceasiune a o 
spune mai susă, pentru mal multe motive, anii fost totă- 
(a-una în contra regielorii la no. | 
-Uă companiă străină s'a şi presentatiu şi am inchiziata 

“cu dinsa uă convenţiune provisoriă, alle câreia base prin- 
cipali erau : monopolul să li se dea pe termenă de 24 | 
anni; să priimâscă tâte tutunurile din magasielo Statului 
şi să plătâscă la termenii bonurile emise de tosaură pen: | 
tru cun părătorea lori ; să dea guvernului pe fie-care annit - 
câte 7 milione ler pe primil 6 anni, câte 8!/2 milliâno 
„pe cel de allă duoilea 6 anni, câte 91/2 pe cer de allă
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treilea, şi câte 101/2 milliâne po cel de all patrulea 
6 anut; şi in sfărşitil să clădâscă patru depouri şi ma- 
gasio de'uă valore minimum de patru 4 milliâne, care 
să română, fâră nică uă despăgubire, pe sâma Statului la, 
finitulă convenţiunii. Acestă „convenţiune provisoriă am 

găsită cn calle a o suppune appreţiărit adunării, Şi am 
presentat” 0 impreună cu alte duo propuneri din partea a, 
duo societăţi ce s "ai constituita pentru acellaşi sforşită 
in țerră; negreşitul că aste: duo din urmă propuneal crai 
de natură a deschide uă insemnată concurronţă in favo- 
rală Statului. 

Acâsta era sitnaţianea. monopolului tutunului la 11 
“ Febrnariă. De este bunu sâil râă monopolului, nu este aci 

" locului a, cerceta; destul este a spune că'eă am găsitil 
uălege şi am applicat'o; că acestă lege, cu tste greutăţile - 
şi inconvenienţele ce presenta applicarea e, a. produssil 

„Statului beneficie insemnate până la 11 Februariă „şi că 
companiele co se presontascri olfereail avantagie mari, 
Ce s'a făcutu insă cu acesti monopol de atunci încoa? 
Uă assemene intrebare sum in drepti a o face capaci- 
tâţilorii de la, 11 Februariu. o 

„Dăea monopolulii era.-reil, pentru co: nu s'a desfiuţata, 
inlocuindu-se cu alte disposiţiuni ma! nemerite? Deca s'a 
pestratii, cum de nu s'aă luată intr'unu intervală de atâta, 
timpă messure pentru exploatarea, lur? să se dea în în-
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ireprisă dâca guvernul era, de astă opiniune; să se iea 
messare pentru inimediata lut impachetare, dâca, guver- 
mulii se pronuncia, pentru exploatarea, lui în regii, 

Nimie din tote acestea. Statulu, din pricina lipser de 
ort-ce combinare în administrarea astur venită insemnat, 
negreşitu că nu pote de câtii să pârda, pe câtă vremo chiar 
messurele dictate de lege sunt lăssate i în paralisiă. 

Ore vendătorii de tutunuri ÎŞI procură astădI marfa, 
loră din depositele, Statulur? mă induoescit fârte multi. 

Dâră ce să may dicemil de bieţir cultivatori Car, in 
"crisa, cea mare în care ne afiâuu, ascoptaal cu nerăbdare 
să vâdă guvernulă pronunciându-se li unii felii? Astadi 

„et staul, cu productuli lori din 1865, inchisă în magasix 
şi secuestrațil Gre-cuim; „Câci, ce să-lă facă? Guvernului 
care aria, conformă legi! monopolului, să-l iea «pe 
S6ma regiet şi să-l plătâscă, fie şi în bonuu, refusă în 
sfărşită a-lu lua şi amână şi plata bonuriloră emise 
pentru tutunarile luate i în annulă trecuti, Ettă aderă- 
rata cursă despre.care se vorhesce în messagitl. 

XVI 

Trebue a ne opri unii minută spre a cerceta dăca, grava 
împutaro ce se face guvernulur trecuti, că a căleatu le- 

gile cândă a data concessiunea, bancel şi a drumului de 
ferrii de la Bucuresci la Giurgiă, este seriosăi, - |
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Nu este de prisosă a aminti că mai tâte. camerele de 

la 1559 incoa, demonstra în tâte chipurile necossitatea 

instituirii de bance fonciare şi de scomptii şi circulaţiune, 

făra scocen Ipainsă do a realissa aste instituţiuni, cândă din 

membri Sel adjungeau la gurernă. Trebuinţa, institute- 

lori de creditui în ori-ce ţârra, este simțită ŞI Tecunnos- 

cută de toţi. La nor ea devenise nă necessitate publică, 

Dupe crisele annilorii din urnă, commereiult şi t6te tran- 
sacţiunile, au adjunsu i in mâna câtoril-va speculatori CAI), 
profitândii de nevoelă i in cari se găsesco creditulă în ţârră, 

“ exploatză trebuinţele publice şi particulare intr”unui chipă 

forte onerosă pentru commereiă. Iustituirea unei bance 
de scomptă şi de circulaţiune este menită, prin stabilirea | 
creditului şi prin reducerea procentului baniloră, aadduce 

celle mal mart servicie ţârrel. | | 
Câţii pentru drumulă de ferri, mal este 6ro trebuinţa 

a vorbi aci despre minunatele resultate ce ati produssil 
în tâte ţârrele acestui puternieu agente civilisatoră? La 

„NOI, drumurile de ferră sunt uz costiune de viţă sâui de 
anârte, Nu este sacrificiul care n'ar trebui să facomiă pen- 

tru a lo av6 cu uă oră mal currândă Drumurile de ferră 

singure al a no seste din miseria in caro ne aflâm. Era 
“ună timpu, pe cându productele pământului nostru'ne e-" 

rai de unii mare ădjutoră. Astăgr uu mai putem ţine 
concurență: cu ţârrele vecine, Elle "şi. aă imbunstăţita
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midlocele loră de communicaţiune; no suntemil incă în 
timpil primitivi. “Caile ferrăte Tant are în Toni 4 mi) 
triplu avantagiii: vor rădiea, agricultura şi o vorii face 
să inflorâseă; voril fi ni diversiune la inteligenţă a cârcia 
activitate va, fi inrebuințată în commereiu şi industrii, | 
ce elle voră desrolta; şi în sfârşită, prin muncă all câ- 
TOI gustii se va introduce ast- felia i In ț6rră, classile S0- 
cietâţir nostre se vorii moralisa, 

Pentru aceste puternice cuvinte: şi spro a incepe uă- 
dată a no pune pe aderărata, calle a progressului, acellu 
„Suvernă, care, cată s'o spunii, avea consciinţa missiunil 
sil, in virtutea, art. 3 din. statulii, a inchiziată conven- 
țiunea, relativă la instituirea, unor bance de scomptui şi de 
cireulațiune în Romănia, şi a dati concessiunea, construe- 
ţiunii pe sâma Statului a drumului de feri de la, Bucu- 
Tescl la, Giurgit. | , 

Atâta camera, catu şi senatulă, dupe celle mar întins6 
desbaterr urmate în privința art. 3 din statutu, aă ad- 
misăi interpretarea acestul art. ast-feliă cum îl inţel- 
lessese guvernul şi i ai mulţămitui pentru crearea acestori 
instituţiunt; şi 6ttă chipulu ca care se esprimaă COrpu- 

rile leginităre in respunsurile la discursul tronului. 
Senatului dicea : : | 

« Senatulii a augdilă cu cea mnaă visă plăcere ename- 
< raţiunea instituţiuniloră şi « luerâriloră publice ce 

  

   

4
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« ăi ase implănta în pământul Romăniei, şi împre- 

«ană cu Măria- Vostră se bucură dea vede aşedându-se 

«la noi capitaluri străine, în condiţiună folositâre pen- 

« tru țerră. Concessizinea unei bance naţionale, era 

+ pene acum obiectuli dorinţeloră nostre cellorii mai 

« viue, Senatulii speră că avantagiele ce vorii decurge 

« pentru proprietate nu voră fi mă pucină insemnătdre 

„« de câtii acelle pentru commerciii, şi că banca-va ojJeri 

« proprielarilorii vesurse car) le voră permite de a scăpa, 

« fâră mari diffcultâţă, din greutăţile transitorie ce 

„« fâră înduotlă trebue să adducă dupe sine applicaţi- 

«unea legii rurale. a 
« Drumurile de feră concedate sii date in exploatare 

« zorii transporta râpede şi cu cheltuele ne însemnate , 

« productele nostre pe piecele de esportațiane.» 

ră camera, se esprima, în modul următoră 

_ « Concessiumea bancei. de scomptii şi de circulaţiune,- 

- « datorită inițiativei Inălţimii- Vostre, a fostă priimită 

« de ţerră cu uă satisfacţiune generale. Uni stavili- 

« mentă de credită, aşedată pe lase atâtii de puternice, 

«va exercita uă fericită înriurire assupra lransacțiu- 

« nilorii, generală şi mai allesă, assupra comnmerciului, 

«şi tolă țerra va simţi fâră induoclă Dine-facerile a: 

« cestei folositore înstituţiuni. | 

« Inălţimea- Vostră - aţi enumerată cu uă legitimă
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« mulțămire întreprinderile puse pe calea de executave.. 
« Adunarea impărtăşindi mulţămirea Măricy- Postre, 
«vă adrossiză sincere felicitaţiună pentru ene "gica 
« inițiativă ce ați luată în acestă împregiurave. Adu- 
« narea n'a uitată că drumulă de feri de la Bucu- 
«vesci la Giurgiu a fustă admisi de tăte secţiunile în 
* Sessiunea convocată estraordinarii;: acum tine rân- 

« dulă că a mulțămi guvernului Alărieă Telle, că a con- 
« cedatii acâstă liniă Car*unii preț may scădutii de cătii 
« cellii admisă de secțiunile că.» 

Concessionari! banceă în urma, acestora ai luati tote 
disposiținnile ca, la termenul de 20 Febriuarit 4 Mar-. 
tiă, fisati prin convenţiune, banca să inc6pă a funcţiona, 
assemene și guvernului trecată a numiti : comimissari! 
coruți prin convențiuue, 6ră guvernul de la 11 Febru- 
ariă a procedatui, la termenul fixati, la deschidea bancel, 3 

Dupe călcarea, de la palată s'a, provocat uă petițiune 
la senatii, prin care. se cerea annularea concessiuni! 

“bancel. Nu seiti sub ce impressiune, nu seiii sub care ame- 
ninţân, niet cu ce intențiune, senatuli a reveniti assupra 
votului solemnele dati mar inainte în astă privință. Coca 
ce so scie este, că şeful cabinetului eşitii din nâptea de 

10 spre 11 Fehruariu, şi totu-d'nă-dată unulu din. commi- 
sari! din partea concessionariloră bancer, convocândă sena- 
tult în şedinţă secretă, a pusă stăruință a nu ma! reveni: 

4
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assnpra, votul prin care senatuli incuviințasso infiinţa- . 

rea, bancel, sprijinindu argumeataţiunea sa, pe nisce note 

alle consulilorii, precum și pe uă correspundenţă a secre- 

tarul privată allă fostului Domni, correspundență care 

nu “putea să aibe in cestiuno nici locă, nici vre-uă in- 

semnătate, - | | 
“Totu cu chipului acesta a procedatil guvernul şi în 

privinţa drumului de ferrii de la Bucurescl la Giurgiu, 

inaintea, camerel, convocată și Co: 6răşi iîn' şedinţă se- 

cretă, . Ea i 
„ D&ea senatulă şi camera, au urmată bingannulându-și 

singure voturile dato in acellâşi cestiunt și intr'unu intor- 
valu atâtă de scurti, cer ceai procedatii ast-feliil rentâne S 

a-ŞI da s6ma; câti pentru cer ce au participată la. fon- 

darea Dantei,. la concessiunea drumului de ferră, e ai: 

făcut'o cu intima convicținne că intempink nisce adoră- 

„rate trebuințe obscesci şi că eraii in drepti a procede ast- 

felii în virtutea art. 3 din statută, | | 

Nol am dotatu țerra cu bancă şi ca diuinu de ferrii, pentru 

că sunt folositâre Românier; cel ce ai veniti dupe noy a 

„procedati la; deschiderea, baneer, aăi lăsat'o să funcţioneze 

şi a annulată concesșiunea drumului de feri. Nu scimil 

cine va căstiga din astă procedare care putemit assigura, 

că nu va fi,favorabile târrel. Să fimu mulțămiti d6ca nu va 

adduce dupe sine perderi insemnate; - |
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Nu mt poti opri, cu occasiunea cercelărilacester cestiunl, 
de a observa adevărata rătăcire în care a, cădutii la uoispi- 
ritele celle mal luminate. Intr adeverit, care este preocu- 
pațiunea Smenilorii nostri politier? Cum să institue garda, 
ceotățondsă, cum să, intrâducă in țârră constituțiunile Sta- 
telor celloră marinaintate, fără să-I dea mai îinteiă s6mii 

d6ea, assement instituţiunY sunt applicabilt Ia mor în con- 
diţiunile de instrucţiune şi de moralitate publică în care 
se ailă astădi Principatele. EI nu vâdui miseria in care so. 
allă, terra, CI nu vâdii că nor suntentă lipsiti de tote : 
chiar de lucrurile celle mai elomenţarie la visța unul po- 
pori, ” | | 

XVII 

. , 

Voini vorbi ini irâcăta pentru (iu do 2 Augustu 1865, 
„atât do multi imputată guvernului trecuti. Celle pe- 
trecute in acea di s'au justiticatii prin călearea do la pa- 
lati : 3 Augustit a fostii uă cereare (1); atunei armata şi 

(1). Duo dille inainte de 3 August, unulit din principalii 
autori ai lui 11 Pebruariii, venind să mă găsscă, la ministeriă, 
pentru afiaceri alle selle particularie, l'am intrebati: 

— D-le A*, 6re facă şi d-ta parte din societatea secretă ce 
auii că s'a instituită in Bucurescă? |
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a făcută dătoria ș 11 Februarii a fostii ishânda: Dâca 

guvernulă şi armata sevărşescii uă crimă cândă năbuşescil 

resedla dupe uliţe, apol cum se va, califica purtarea SU 

vernulii de la 11 Februariă in evenementele de la Iassy? 

Este de prisosti a, nat urmări pe autorii mossagiulul 

in lunga critică co facil totorti actelorii guvernului tre- 

cută. Este destulă a spune că nimica n'a, fost bin : că în . 

alministraţiunoa vâmeloră şi a domenilori, era desordine, 

că la saline se applica ună sistemul viciosii, că monopolul 

tutunului era ui cursă, că secularisarea: monastiriloră a 

fostii râu făcută, că veniturile din hudgoie erai illusorie, 

că mu ora bine numa! 3 ministri ci trebuia 7, cărei 

era organisată armata, că rea a fostii organisaţiunea ins- 

trucţiunii publice, etc. ete. Dupe uă critică atâtil de vio- 

lente, nu suntenul în drepti a intreba: co al făcută capa- 

citățile de la 11 Febrarii, mat cu sână câodă prin vos- 

titulu messagiti se dau promissiunilo cele. mal brillanţi 

şi cele mal assigurătâre? TI 

— Nu, 'mi a respunsti; "mi ait propusi şi mie, deră nam 
priimitii-să facit parte dintr însa. 

— Dâră, spune'mi mă rogii, care este scopulii societăţii ? 

— EA vorii săvă restârne pe voi şi să proclame deşeanta lui - 

„Cuza, îmi vespunse d. A% dâră nu stai ințellessii incă assupra 

cestranii de aduoagi. Acum, să vedemii, — îmi mai adause,— 
oră ei pe voi, ori voipe &. : o
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„XVIII 
Tun . 

ea,     Am luati-uă parte activă în afacerile publice alle ţerră 

nostre; am participat la tâto actele carl aveati de scopii 

a reorganisa ţerra şi a, o.rădica acolo unde esto menită &: 

fi prin posiţiunea,sa şi prin aspiraţiile selle; am conlucratii 

la, desrobirea, classit de josăi, şi la reintrarea in possessiunea, j 

ţerrei a unet porțiuni insemnate a teritoriului română, usur 

pati de călugherii greci. Tăte acesteă au [030 criticate şi - 

defăimate, am socotiti oblisatil a intămpina calomniele 

"ce s'aă arnncată cu atâta violenţă assupra, une! adminis- 

trațiuni plină de celle mar marrdifficultăţi. Era cu atătii 
„mal multă datorii a face'acâsta, pentru că menit lead şi cu 
bunii simți, care n'aut lipsiti nicr-nă-dată in ţârra, nâstră, 

voră appreţui acum și vorii judica pe fie-care. Câtă pentru 

“mine, căi de multă m'am deprinsă a nu căuta altă, satis- 

facțiune de câtă aceea, ce o dă uă consciință pură, N'amă 

: redută, şinu voit crede nici-uă-dată, că calea resturnârilorii 

" este calea cea, mai nemerită carerădică uă naţiune şi inles- 
nesce mersul er spre progressă; doresc caimpregiurările să 

nu justifice şi miar multi convicțiunile mele în acâsta. 
| e Îmea, 

Dica am mânţinatu şi am dati totii sprijinul Si c0E | 
cursul meti regimului trecuti, de şi ellti putea să presente >. 
mai multe defectuositâţi, a fostă că ani vrutii să măn- j Y 

ceai



St 
ro 

(nu autoritatea legiloră, săcombatii anarchia şi să nt: lasă 

    

| să cadă țârra, in luptele şi passiunilo partitelori estreme. + 

“ Doreseni ca cer'ce ai cugetatii alt-feliă să aibe dreptate, 

şi acâsta pontru binele: nostru commiunii, şi pentru OXis- 

(tonţa patriei şi a autonomiei sâlle. a 
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