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| PRECUVENTARE . 

   IEtela meu _'mi îneredinţă co- 
pr respondenţa. ce avuseseîn tinip -. 

3225 de yo 40 de: ani, cu, per- ap. 

“sâne' politice din ţară şi din strei- 
nătate. ot. de: uă da tă îmi “dete şi. 

    

câte-va: documentele istorice co avea : 
" „spre a le pune în Ordine, şi a începe - 

publicar ca lor sub dir ecţiunea sea. 
Din nenorocire aceste hârtii, care 

” fusese. ascunse în:fimpul exilului său, 
şi întj jhpul conspirațiunelor din 1866, 
spre a scăpa de perchisiţiuarile do- 
miciliar e, ce în diverse zînduri se 
făcu' părintelui meu, aceste hârtii, 

- erati într'uă mare desordine,. unele. 
vestejite de timp, altele incomplecte. 

5 jam pe la: anul 1888, părin -



6 Ă , AMINTIRI ISCORICE «e * 

. 

Po lângă acesta trebuia adesea 
-s& cer -desluşiri cari făcură “că lu- 

. 

"_crarea nu .putu fi terminată când- 
isbueni incendiul din 188%, care dis-. 
tr use vedacţiunea - Românul ŞI casa. 

în care - locuiam. 
"Marea parte a: acestor. doemniente 

istorice tu distrusă . de flacări şi pu- 
ţinele care mai remăseseră fară re-- 
duse întiuă stare „care -adesea le 

„ tace 'indescifrabile pentru persone 
caro n'gi- avut “cunoscinţă de ele. 

:0. A. Rosetti hotărt atunci ca 

ele să fie imediat; tipărite. şi, în 2” 
volume, întruni parte din scrierile 

- sâle din. juneţe şi din esiliu: Mor- 
tea sea, întrerupse lugrarea începută. 

“ Voind a o urma publicai î în 1887 
serierâa. sea asupra usiei şi câte-va, 
fascicule eu proclamaţiuni din 1548. 

Luptele politice. în care -fui silit * 
„se intru-şi dificultăţile ce înţimpinai, 
matriialicesce Şi moralicesce me si- 
liră se întrerup din not lucrarea 

Ne voihd însă ca, puţinele note 
ce am şi documentetele ce voi mai 
putea adiuia să-se perdă, m'am ho- 
tărit s6 le public, ast-fel -cum le gă- 
„sese, ahotânilu-le şi dând lănniririle
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pe cate am fost pus- în posiţiune să. -. 
“le am, pent u ca ciţitorii să înţe-. 
l6gă mai bine.scrierile ce se publică. 
Ps viitor ele voi putea fi puse în- . 

„tuă. ordină mai bună, şi redactate 
de nă , pană mai competinte. 

a SI E „ Baitorolo, 

«



DR LA. 

PARIS LA- STÂMBUL” 

CALATORIE FACUTA IN 1853. Mi 

de 

| “e A, “Rose i Coose şi IN Dalia: 

"C.A." Rosetti ne Spunea că îl s'a- 
duc laude pentru :fapte, pe care le-a 
făcut : fără. cel ma! niic sacrificiu, iar 

fapte „pentru. care a suferit ma! mult, 
. au trecut fără: a fi obseryată, s6i. 

nimeni nu ține semă.. de ele.” ... 

"Unul din” aceste fapte, pe. care “el. 

n amintea adesea, era următârea că- 

„lătorie pe care 0 intreprinse | în 1855, 

a. 
a



10 , „DE LA PARIS IL A SPAMBUL _ 
  

u Ştefan şi Alesandru Golescu şi cu 

a. Dumilru Brătianu: . , 

Scopul acelei călătorii era da pro- 
fita “de resbelul Crimeei, şi a res- 
cula ţsra spre a dobendi „indepen- 

___dința Româniel. : - . 
. Din aceste. câte-va note: ce ne au." 

răinas, scrise” de C. A. Rosetti, chiar 
în anul 1853, se va vedea pedicele 
ce întâmpină î în acea, călătorie de trer. 
luni de dile, şi care erai aspira țiunile . 
bătrânilor "democrați român). ȘI Sa - 
crificiile cari erai gata să „le facă 

„pentru mărirea. țărel. 

- Notele ce găsim. privitâre la acesta 
călătorie încep la 24 Novemhre 1853 
ȘI sunt datate din Marsilia. . 
Ele presintând . și” un. interes isto- 

ric şi aducând „Sre-cari luminy asupra 
- “caracterului pers6nelor care au ju- - 

cat roluri importante in istoria nOstră,; - 
credem , că este nemerit' a le” pune” 
aqi supt ochii publiculur-ast-fel î cum - 

“au fost: scrise, i - cu U gi, de. C, A,. 
Rosetti. ” De A 

Ei



îi ! Di AMINTIRI ISTORICE n 
Tz . 
  

o. - Marsilia, 24 Novembre, 1853. 

Am . “plecat din Paris la. 21 Novembre 

“1853, Lum la 9 ore ale serel. 

Acesta: plecare era “durerâsă, „pentru 

mine, din doua puncte de. vedere: “ 

.- Primo: Unde me duc? Turcii nu ne. 
vor. 'Larcii” voesce a laa'uă domnie deplina. 

“asupra rilor „nostre; şi: chiâr d'ar voi să, 

faca ceva: bun pentru teră, "Turcii or) să. 

'slujese cu boeri! sâui, cel mal mult cu .con- 
stituționali!. ca Ion Ghica. A lucra der cu 

Turcii este prin neputinţă. Spre a lucra 

” fara denşii şi a-l silia se purla cu omenie. 

şa ne da ce'ni.se cuvine, este un singur 

mijloc: a scula tera 'ş'a ne „făce uă putere: 

“Cred că (âra s'ar scula, d6r pentru acâsta * 

îmi trebuie arme şi bani, Şi, amendoue a- 

„ceste ne lipsesc. . 5 . 

Am plecat “der cu inima închisă pentru 

câ-na. vâd nimic sigur,- ba înca mal nimic 

probabil pentru mine, adecă . pentru cre- 

'dința mea, dâr .am. plecat Qind-că me simt 

dator. în asemenea împrejurări, a” "me afla 

: în jurul ţerel -. . . 

A „doua, durere ests ca las pe socia mea' 

„ “singură, cu -trel prunci, fâră mijloce ă'a. 

„trăi şi în' neodina cea mal âmară asupra 

sortel ce me âşteptă. o E 
A venit cu noi la drumul! de fer șia 

Pi . | . a PI .: 

* 

- 

-
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J „DE LA PARIS LA STAMBUL 
  

fost sublimă, pâtrunsă de durere, dsr to 
d'uâ 'dală pâtrunsă de datoria mea, ma 

, îmbrățișat plină de emoție, der fară cea ma!” 

. 

mică seenă, fără lacrămi chiar; nu putea . 

plânge. stu nu.voia ? Nu scia, cea ce scia 

"este:c'a fost sublimă, + - 

„Dupe informaţiunile ce luase Ştefan) | 

- trebuia s6 “fim la Marsilia lă 24, ci: să ple- 
„câm d'ati la 25 diminâla. Der venind aci 

vedurăm câ : “nu putem pleca « de cât la 26 

n6piea. ” . - 

= Aşa stam aci“trei dile, în deşert şi fara . 

s& putem avea cel puţin uă scrisore dela 
"Paris. - 

- ... “ 

Calatoria stra n'a fosi rea ; ; n'am fost . 

trișu pentru că este-în natură mea ş'a lui 

” ., Dumitru'2) a glumi;. dâr. suntem departe - 
“da fi veseli; suntem toți amoriiţt - 

. 

PRE „Malta 30 Noeniure "1853 

- Ne- -am.imbarcat la '96, la 9, ore sâra ; 
am plecat dimin€ta la 27, la .8 ore juma- 
tate, ş'ajunserâm aci pe “la 9 ore ale di: 
minetei. N'am trecut. dile Și hopți mai mMi- _ 
Serabile ca acestea în viața mea. Starea. 
  

1) Ştefan Golesca.- | a” i 

2) Damifru Brătianu. . 
- | .    
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n. timp de-9 ani, ne 

- . . . Ec . : 

ghimiilor era cu mult « mal placută, 1) eăcl 
cel puţin: eram sănătoși, der acum pe lânga - 

" amosfera cea- molipsit a 'câbinei, pe lânga . 

„murdalicul şi pl6ia ce pica pe mine, apol- 

'sunten bolnavi Și nepustiţi, o 

Ear starea lul Stefan este .și mai tristă, el 
a fost necurinat “bolnav ast-fel în-cât dicea ă 

_că mal bibe voia temniţa, austriacă. P- 

se „mişcă casă cu mine ca cum -aşi fi 

pe batel, „dr nu sunt râu ; şi vederea C6- - 

. rulur senin, şi câldura 'ni€ fac sg. renase. 

Pentru, întâiașI daia ca: eram mulțaniit 

„ca: nu era cu noi „Maria. _dâr. acum “ce 

n'aş da s6 fie cu mine se vadaşi ea acest 

cer, şi. se resufle şi ea acest, aer călduros. 
- 

. 

d = Malta 3 Decebre 
- 

“Cana. vedârâm că se deschide resbel 
voirăm, sad. mai bine, ne credurăm datori 

. 

2) Rosetti face alusiune la &himiile *turcesci în 
cară a călătorit, când în 1848 a fost arestat de 

e AMINTIRI ISFORICE D 13 . 

“Turci şi pornit în esiliu. In acea ci: ilătorie, ca și - 
în acâsta, el "Și păstrase caracterul sii cel ve- 
sel, “Când soldații TureL împinseră pe cel arestaţi. 
în ghimie și le arătară ghiulelele, pe carertrebuia, . 
să so'cutec, Rosetti fu. cel d'ântâiii care se întinse. 
pe ele şi: adresându- -se. către” tovarășii lui de în- 
chisâre le dise ridând; nDomnilor tâte corpurile 
sunt elastice, - - 

Se- scie că-mai în urmă 'cei arestați fură scă- 
păţi de pe Bhimiă, de către d-na Maria Rosetti . 

- şi plecară în Francia unde rămaseră „esilaţi În e 
. 

- . . Da 
- .. . - , -
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14 DE LA PARIS TA SPAMBULE 

a merge și no! pe hotarele ţerel. Der 'unde 

„şi cum se merg! ?... fie unde, fiind-ca Turci! 

-nu ne vor ca şi mușcalii; și cr “fiind-că 

n'avâm nici uă lâseae. Eu n'am credut şi, 

- qiceam la al noşiri, “că nu: cred că în starea 

„ lucrurilor: vom putea dobânâi ceva de -la: 

“urel.; cea ce! se pâte, le diceam, este se 

ne'aflâm p'acolea când. va fi se tr&ca “Turcii 

- Dunătea. Aiunel se pâțe “ca: Omer pașa, 

piin taină, nefiind sigur de biruință, se ne 

dea ceva arme. :D&r cum am dis m'aveam : 

nimeni nici uă păra: Pe d'âltă parte; cată 
s'o mărturisesc c'atunci, ca şi.acum, n'a- - 

veam tragere de inimă pentru acestă spe-, 

„diție ; câcr .d'aşi fi avut a'şi fi gasit eu bani 

ş'aşi fi plecat, Voiam a: merge ca uă datori ie, 

ca st mă împac Gre-cum cu .cugetul meu 

„ca s6 nu'mi pot dice: „Cine scie!: pote: 
c'am fi smuls ceva de la Ture. - 

" “Der” voinţa mea fiind slaba, 'pedicile ce: 
aveam îm! plăcea Gre-cum, sâu cel puțin 
le primeam. ca un fel de jatalitate, ş și nu 

„le sădrobeam. .,  . - 

In. sfârşit veniră Golescil, și încet încet, 
-le_gâsil 5. mil ftanci împrumut de la amicul 

“- meu Bataillară şi plecarăm. 
Der mai aveam încă uă greutate, pe unde. 

prin “Austria, am voit și ei tot: aşa, “Dâr- 

- 

_s8 mergem ? Stefan: voia se mergem ascunși |.



* o * 

nu găseam patru sau treL paşaportuil- bune. 

Amicii şi chiar Polonil ne Qiceai mereu 

- să nu facem acestă, nebunie şi s8 mergem 

„AMINTIRI ÎSTONICE 13 . 

prin Orient ;.mal bine diceau el, se întâr- 
iati vr'uă dece dile şi S'ajingeţi. de cât 

se fiți in „pericol a cădea în temnijile aus- 

triace..! - . 

In fine nu sei cum, Stefan se muiă și 

dise. se -venim prin.Orient.: Eu aci ca şi la. 

plecare, fiind, mâie, nu m'am Qpus. Stefan 
a cercetat la “agenţia batelului engles şa * 

“ Inat informaţiunile cele. mal positive, că pu- 

- tem pleca la 25 de la Marsilia ; că la .30 | 

plâca. de la Malta un batel.pentru Corfu, 
-- şi ca „prin urmate la 2" Decembrie vom 

putea pleca. pe uscat de la Corfu şiîn 7" 

san 8 qile cu vai, cu chiu, vom fi-la Belgrad. 

„Deci la 21 sera plecarâm de -la Paris. - 
- _ Der. la Marsilia nu găsirâm batelul care se 

ne aducă aci, stâturâm der. până la 27 di- 

„ minâta, când .pornirâm cu ua batel engles 
-Vectis: carele ne luă 80).'de feanei. | 

- Ajungâna aci vădurăm ca nu este batel. 

carele s& mârgă la Corlu și iata-ne siliți a 

sta aci până la 5, ş'apol s& mergem la E 

Syra și d'acolo st revenim la Corfu, ș'apoi 
se “luam drumul pe uscât. Perdere de timp 

forte mare şi scurgere de ban!,. ast-fel în 

cât de ne vor ajunge banil'ce avem, der 

.
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16. DE LA PARIS LA STAMRUL 

este de sigut câ vom ajunge, la. Belgrad: 

fără “nici 'uă lăscaie. | 

-Avurâm aci deşbateri; de nu va fi mat i 

"bine s6.mergem la” Stambul. Eu m "am îm- 

potrivit, dicâna că Turcii sunt. în“ stare a 

ne propri, acolo. “Ast- “fel furam siliți a lua 

” iarăşi calea ce qiseia. , : . 

. Aci.la. Malta 'găsirâm pe -iin amie al lui 

Tosit 1): anume Emilio- Scaluras ; acest om 

este t6rte dulce şi bun pentru nol.- Mai 

 gasirâm, încă 'p'un 'general Polon Milawitz,. 

“cu ei trecurâm. aceste qile. - 

.Polonul nu: este niare sculă “şi cred câ A 

cunoscința liy nu va sluji la nimic. alt de 

„cât la perderea. a 20 frane! 'ce a costat un = 

„prând ce îl âm dat. Alaltăeri şi eri dimi- 

“nâţă. am scris. Marier “starea în “care ne a- 
flam. Ca Români, ca călători .şi ca 6meni.. 

- este tristă: inimele nostre „sunt închise ; 

“cu tote acestea” avem. un capital de veselie 

care ne susţine. Suntem în acel pelerinagia” | 

Stefan şi, frate- -seu Alexandru, i Dimitrie şi 

u; Be m - . . 

PA Malta, Sâmbătă 1 Doeraebre' 1853 . 

" “<Astă qi am fost mai: trist de cât în cele 
alte dile; am cilit: pulin, apoi: am- eşit ca 

" Probabil al lut Mazini, 
2). Stefan și  Acexandru” Golescu şi “Dumitru. 

Brătianu 7 3
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se ne vizat pașaportele, am intrat: şi am 

€şit, Ta, asemenea posiţiune critică, .ca TO-. 

“ mân. ŞI ca om fară mijl6ce: d'a lucra pen- 

-tru' ţ6ra mea, ȘI. fără 'mijlocs q'a ne hrâni 

. nostră din batel. fu maiestosă, 

chiar, a sta cu bratele încă: incrucișale, se 

_- înţelege că trebue 's6 fiă' trist. Acum: sunt ” 

8 ore.jumâtate, m€ "due s& me& puiu în pat 

și să m& silesc a citi ceva. 

usii şi “decepţii. A .fost “ cu . neputinţă 

„se mergem la -Corlu. A venit. la no! Manz-. 

Caligati, 17 Decembrie» 1853 n. 

zoni, fostul ministru” de finanțe .la Roma, . | 
şi ne-a” spus “ea el carele. a fost la Corfu, . 

” scie că nu- putem “urma calea 'n6stră pe. 

, uscat fiind-ca' pentru un nasture de. alamă 

te omrâ” ca sâţil ia; pe apă” asemenea - 

nu „putem: merge fiind că nu este batel cu 

„vapor. Am: putea „merge, ne dise el, “cu 

“batel cu. pânze, der -atuncl putem face 15 

şi 20 de qile până la Suutari, de nu.vafi 
“vint.  Ast-fel fură. siliţi 'ă. veni. 'pen&' la 
-Galipoli, 'siguri fiind că. de aci: "cel puţin o 

vom; putea urma drumul. nostru spre Ser- -. 

bia, pe, uscat.: Ast-fel la 6 ale : lunei cu- 
- rentei, plecarăm de la” Malta. find câ-ba- - 

“telul a fost în întârdiere cu 24 de ore. A- 

„bi “la 14, la 4.ore, ajunserâm aci.- Eşirea 
într? uă 

“9 
. - 

DCI < 

. 

po
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- bare a â unui brick de resbel, -irances; cu. 

„12. veslașt marinari. D6r cum puserâm pi- 

“ciorul” pe pâmâni, - începură neajunsurile. . 

Căpitanul a dis, uă vorbă de rocoman 

dațiune pentru NO), unut agent al” lui, 

- Pandreas: şi prin el:avurâm * barcă aceia. 

Veni şi.el.cu altă barcă dupe no! şi ne * 

fete un Ture. cu-s& ne ducă la un hai, „- 

” gicendu-ne că peste- puțin, va veni se ne 

“vadă, d&, n'a venit până er... 

Casa în. care ne- am. dus, este curat un 

han: turcese şi când: am intrat mi s'a “în- 

.  chis inima. Acum m'am obicinuit şi găsesc 

camera “nostră: bunicica, PIN . 

“In adevăr. este forte. mică: 2 sofale a-- 

"copetite. cu uă saltea “d'un deget de grOză ; 

der. este nouă, şi destul 'de curată pentru 

un han tuteăse. Der când 'ne'am dus se 
mâncăm a. fost mult mal răi; un birt tur 
cesc, murdar cu. deplinătate şi nu erâ de. 
mâncat de cât un ţilaf forte'prost,un iaurt |. 
și dâte-va ouă Vechi. Am: înâncat, der cu. 
desgust,-m'ană” întors a casă - bolnav ; ;n6p- 
tea patul tare, perna şi. mal tare, şi frigul 

„pe d'alta contribuiră la bâla mea, „? 
_A doua di tâtă Qiua am zăcut “cu du-, 

” „rere de cap şi greață. „Acum cu patul m'am 
"deprins ; frig nu. “mi mat este - fiind că :a-: 
vem nisce dile de “Aprile “şi nisce nopţi 

[eee . - - - .
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. pe LA PABIS LA STAMDUL . Ju 

cum : n'am -vedu ma! fruinose. Der cu mân-. , 

carea .0 ducem tot râu. - 
Albu 1):s'a dus: drept la “Stambul, „Și la” 

„16 primirăm scris6re “de la, el şi dela Ne- 

-gru 2). El ne dice că suntem smintiţi s8 
. plecâm: patru inși spre-a veni aci” fără: 

banl—şi că facem un -lucru nepriincios ; 

-- “ca Turcii sunt gata a da uâ-amnistie, câ .. 

sunt bine dispuși şi g'am putea' lace ceva 

„cu dânşii, der „că "diplomaţia nu îl lasă ;. 

că englesul umblă -2u dinadinsul“ a face 

_ armistițiă “şi începe tratările diplomatice, și : 

- că toț.engl6sul-au lasa pe. Turel se ne în- 

trebuințeze. fiind câ îi e frică de “revolu- 

ție; că pe mine şi pe Brătianu %) nu ne -- 

„Vor nici cum Turcii, şi-că nu ne vor lăsa, 

s6 ne, ducem pe marginea: Dubărei, că 

Ghica 4) a compuș uă: proclatăaţiune care 

cu puţine. “modificări - s'a primit de Portă 

„şi s'a trimis lul Omer Pașa c'a s'o “sub- 

_* serie şi. s'o publice. Acum speră că “Tur- - 

cil vor da*un manifest: prin care vor pro- 

„'clama autonomia principatelor; “câ- este 

Să 14). 160 Ghica Dic 

gata. manifestul, că Tell a venit singur 

„offrir ses „Services, şi că Tutcir îl au dis peli 

  

> Mesandra C, Golesca. a 
-* 2)” Aleşgandra, G. Golesca, . Si ÎN 
--39. Dumitru N me



fară v voie speciala. 

pp AMINTIRI ISTORICE . 

der ca a humit a doua di pe fiul lut 

Sturza pașă şi comandant al trupelor ro- 

mâne; că Maghierulul îl ai scris Turci! se 

ie la Stambul ;.ca Ghica are mare înflu- 
en!a; că soldaţii români; dupe lângă Du- 

năre desertă” de când-va; şi în fine câ noi 

să mal stam, aci pâna ne vor mal scrie er 

“de la Stambul, fiind câ dupe poruncile. date 
nimeni nu. pote merge în părţile locului . 

Galipoli, Marţi 20 Decembres E 

“Am mai “priniit ua scrisâre de la: Negru, 
în” care ca și în cea- -4' ântâiv, ne certă că 

venim aci; ca compromitem lucrările di- 

plomaţiei ;- că B. 1) ze se întârca.- la Lon-- 
dra, fiind trebuincios acolo ; eu la: Paris. 
și Ştefan se mârga la - Stambul. Am fost. . 
forte trist . vegena "că. diplomaţia iar în- 

„cepe trataţiile, , că Turcia . este nemernică- 
şi în agonia morței “precum am crequt! 0, 
şi. că chiar al noștri sunt înfaşați în 'scu-- 

- ticele diplomaţiei. Am suferit așa în cât - 
dâcă a'şi fi avut! bani, m'aşi fi întors, la. 
Paris; Caci ce pâle fi mal amar de câta . 
lasa tot şa pleca la ua espeaiţiă plina de - 
neajunsuri felurite, de mil de greutaţt şi de 

>) D. Brătianu” - i - 

-



DE LA PARIS LA STAMBUI, 21 
  

primejdii, ş'apol s6. veg că „Chiar a! ze ” 

nu te: vor. 

| Desbatura - amânăoni și mal că hotă-+ 
- viîra  s8 mârgă la Stambul. „In sfârşit în 

urmă. hotăriră să mârgă drept la Andria-. 

nopoli, și acum stăm în acâstă hotărire. 

| » Puserăm plecarea n6stră pentru mâne 

după sosirea batelului, în speranţă că pote. 

„* Pleşoianu- seu alt român. din: Paris va fi. 

pe batel ca s6 ne. spuie ceva : despre Iancu? 2) 

şi despre Maria mea. Biata „Maria cât va 
fi suferind acum! şi de ce? ca să viu în: 

„„Galipoli, s& mi chinuese trupul, s&mi amă- 

răse sufletul, să, mânâne! baânil + Golescului . 

| şi sei nu fac, să nu.pot face. nimic,. Caal 

acum chiar. de vom isbuţi cu va! “şi cu- 

“chiă s'ajungem în "Serbia, ce vom. face ? 
Diplomaţia are ta puterea în mână,: :ne- 

- gociază .şi ne persecută . şi n'avem nimic 
"şi nici măcar un capital, fie „cât de mie ca ” 

"se traim şi să putem - înjehieba ceva. Ia 

adever am făcut râu: de am plecat. Dâ& 

"acum ce. se fac! mi “se” pare că fiina c'am,. 

plecat trebuia” sc merg - înainte pâne unde 

se-va: putea: a. . - 
.. . . 

. -. > 
  

„1 Ştefan Golescu şi ». Brătianu |. i 
FDI I6n Brătianu , De a] 

“e . ăi Pi
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. “ Galipali Joi 22 Decembre 1853 - 

- Nu, puturăm” pleca. ieri. De diminâtă d. 

d' Andreas ne duse la Caimacam. ca's€ ne 

luăm tescherelele. Acolo cu cafele, ciubu- 

cele şi șocpetul turcesc, cu dus și venit, 

" berdurâmmaf-2 ore. .: -. 
. El seră chiemărăm: pe hahgia să vie se. 

_-* “plătim, veni, intra,- şi dupe el: unul cu ciu- - 

“ bucul în gură şi altul cu nerghel&ua. Şe- 

dură. E! cât îți suntem'daţori ?.  .: 

* — Nu-sciu ; ce vreți. e - 

„a — Câlg catele ?. Cu 
__— Nu scid, n'am. scris. ._- A 

» — Cat odăile pe qi?.. i - 

„— Cât veți voi. , i a 

In. sferşii prin ajutorul: acâloz.. doui : ar- 
*-  bitrii „cari înterven6u, făcurăm uă apre- 

ciatie -aprocsimativă şi îl plătirăm. o 
"Fuserăm apol. la d. D' Anareas.. 

„- Acolo. avurâm: uă “surprindere plăcută ; el 

„carele îngâna ceva piano. ne îngână . un . 
cântec românesc, .« - ..- “ ă 

"Acest om, deși nu n6. scia “pier măcar. 
numele „Şi nu ÎL farăm recomandaţi de cât 

” priutr'un siugur cuvânt al căpitanului lui - 
- Evirota, a fost destul ds amabil tu noi, 

ne-a ajutat, ne-a înlesnit gasireă cailor, . 
tescherelel . ete, ete... 
- Tr sunt. dator Ore-care recunoscință şi
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ași voi se pot sâ-l trimit într'ua di un mie : 
-. “suvenir. Acum sunt 6. ore jumetate, Aş . 

teptărn- diua Şi cabasil ca se plecăm. Ă 
- 

AR -Obichăn ze. Caşhan; Viperi- 2 23 Dizembte! "s5, o 

- Suntem aci. într'uă . câmera pe -trui sal- 

teluțe. dun deget - de grose, aşternute' pe -- 

- 305,-si'ml pare un .loc civilisat ş'uă ca- : 

„îmeră comodă în . comparaţiune ' cu 'asâră. - 
“Am plecat eri la 8 şi jum. de dimineţă, - 

noi. trei, un arap care măt” "ducea un cal . 

cu. giamabtanăle dostre. şi “un cas. 
„Şaile iz"tre ruină ca tot ce este „ture. 

cesc, cail. glâbe de cels “mar broste şi noi, 

eu“cel, puţin, de 16 sâu 17 ani: de cân& - 

n'am” ma! _încălicat.- * . 
".Adaogă apoi că. nenorocitii noştri de cal 

:au un pas f6rte mic, ast-fel încât Ia, fie-.! 
care, 4 sâă „5 minute erâm silit” a,merge ..: 

. în trapăt un „niiniăt, e a se ajung. BP: Cavas. E i 

şi pe arap carl. mergeau înainte. - 
pa” lânga. acesta aveam şi uă cismă care - 
îmi strângea tare -negul. Ast- fel, peste trei - 

- Ore după plecare, pe langă un guturai din' 

cele. mai strasnice, me € durea. „şedutul, pu 

„Pele şi negul. a 

In sfârşit pe la'4 şi jumatate ajtinserăm 

la un 'sat- turcesc Și, conductoril se opriră + ” 

aci. . - tu - - 

.



ap i AMISLIRI ISTUVRICE - . 

Intrebăm. de este uă' cameră pentru no! 

şi ne" spun forte .bine: Până una alta ne pu- 
'serăm pe. laviţa -d'afara.a. cafenelel. Co- 

“ mândarâm-să ne friză uă gâină, şi să ne 

“aduca 'ceva! 6u8 şi. bâurăm câte uă .cafea. - 
- Peste ua oră venirăs€ ne spună că este 
gala camera. M'am dus eu întâia sto văd. 

La uşa unul grâjd, un alt grajd. Adică 
-“patru ziduri fară fer6stră, în. care ra stră-. —. 
“batut sârele nici .uă daia, ş'uă rogojină - 

ascernută pe pământ; Am: chemat pe tova- 

“ răşil” mel cari s6 odihniră şi el, și între- 

baram apoi de nu va; fi prin putință s& ne 

culce alt -unde-va, căci acold pe pământ 
gol ne temem. Dupe& mat multă sfaturi ne 

 diseră că-de voim se ne culcăm în cafe 
neâ; dâr că. trebue să aşteptăm pâna se * 
fugă musafirii, car fumanu şi “beau. cafea. |. 

„* Intrarăm în” coşar şi până! s& ne vie 
"găina, eu ferbeam . apă, Dumitru se. vâita 

„ şi Ştefan “dormea. In Sfârşit pe la 7-ore, 
-  mânearâm. Ștefan se culcă iarăşi. și eu luai: 

cartea (Souv, du 2. par de Flotte) 1) si 
  

1; Probabil la <Souverainete du.peup e: de Fiotte 
fost ofiţer de marină, omorit în 19360,, în lupta de 
1a Salano, comandând un- corp .garibaldian. E jacă,: 
un mare rol politic:şi scrise cartea citată în 1850 . 
pe când era deputat In 1448 Joi vă parte activă la . 
revoluţia din Febraarie'şi fu -unul din ce mat dia- 

"tinşi oratori ai clubului presidat; de Blanqui 'şi al's0- 
cietăţilor populare. o [ pf 

.
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citit. pâne la nove ore. când -venira se ne | 
” spue că putem merge, E 

„Ne duserâm îndată, . comă. ce se: 3 veqi 9 

„înlocăd'a fi gola," cum. ne "“diseră, era sală. - 

„comună ; cămilarii, cavaşii, negru. ete. „Ne. 

culcarăm mat îmbrăcaţi. , 

“Guturaiul,: „durerile trupului“ şi sgomotul 

ne deşteptară- adesea, căcl la “ fie-care. oră 

s6u 2 ore'şe scula câte unul, doi, beau 
câte wă cafea şi iar se culcau. In fine la: 
6 ore mă. sculaii şi eu; guturaiul” eră tot 

„tare şi “durerea moaschilor şi mal tare. As-. 

„stă-Q1 plecarâm la 8 şi jumetate și merse-, 

răm până la' 1, farăa 'sta. Mâncarăm nisce - 

. . 

“serăm aci, prăpaditi, spetiţi. . 

PR iojuncepri, 25, Derembre. * 

“Asta- -QI se. împlinesce 9 ani de câna” per: 

dui pe: maica mea'1).. Cum ger petreci a- 

căsta aniversare |: 

“ In adever, în'am gândit riejncetat la” dân- 

“sa, am suspinat, dr nu mal avul durerea ! 

-şi focul acela din anil' “trecuţi: Astă- qi fu 

şi întâia, gi de iarnă ce. avuia „În anul a-. 
- 

cesta. e 
  

5) Durerea pe care 0 resiuţi Rosetti, la n6rtea 
niameă s6le, remase atât de vie în, cat. până la mr- 
tea sea, dina de Crăciun în uă di de durere! entra, 
dă. sul, i .
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- De la Malta, afară- a6 vr ua! doiue e aie, 
tâte cele- Valte fură dile de primăvară s6a 

de tomnă, "dile calde şi nopti -lumin6se.: - 

- Eri plecarăm - pe la 8 și jumetate;. dia 

- era norosă dr .nu era frig; pe la 12 a- 

junserâm la un sat şi: cum intrarâm “în 

grajd sau cafenea, (tot! una esie pe aci 
începură tunete şi: plo€ mare ; eu insistaiui . 

a pleca; der cavasul nu voia și tovarășii 

ine! tâcean ; tăcuia atunci şi eu şi ne în- 
torserâm la” coşarul “grecului, unde şedu- 

„_răm în, întuneric . pâna adi la 8 şi „jum: - 
„tate, când plecarăm. . - 

Aqi avurân frig şi poleiă' până la orele 

ai: “Picidrele 'mi erai degerate ;. sâra: la 

4 şi jumetate sosirâm aci în conac la an ..- 
Ture. “Voia „se re. „culce în cafenea, der pPro- 

| testaiu,. Atunci, veni într'uă ruină d'asupra —? 

„grajdului, aşternu rogojihe și tre! salteluțe 
Şi iat'o transforinată” în hotel, La 5. şi.Ju- 

-- mâtate intrarăm.- Stefan adormi,  Dumitru.- 
„stă culcat şi e scriseia Mariel. * - 
- Acum, așteptând cina, voiu sti. a. 

- 

. a - * Anărianopoli, 29 Decembre, 

Am ajuns la 26 sera pe la 7 ore. Mu- 
ream de durere, de: cap şi -nu: găsit. de. 
cât iar un coșar' -grajă. „Am cădut” pe uă 

„velinia aşternută ve jos “şi: am” adormit: 
- . . 

e 

- 

„-
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- Ebibz6, 30 Decembre, 5*şi trai afertură sera, . 

„Am. pornit pe la 8 ore şi am ajuns aci 

la 3 şi un sfert: Diua'a fost frumâsă, s6- 
rele eşia în adevâr din când în când nu- 

"mai, dâr nu era nicr cum frig. , 
Dumitru era” bine 'astă- L-dI și vesel, Şte- 

fan asemenea cânta, ș'acum se plimbă prin 
* casă recitind tragedii! şi din Lamartine, Eu | 

făra a -fi trist, n'am fost nici cum Vesel şi - 

-din pricină că calul meu nu merge nic' . 

“acesta de.cât în trăpişor, avâm dureri: Cu: 
tâte acestea aă fost minute în câre vederea 

"câmpului, care s6mană forte cu cel româ- 

nesc, îm! adulta mulțămire., Aci . găsirâm: 
ua casă care este nouă, nesfârșita' şi rui- -: 

„nată; puserâm indata la ferestre doue io-: 
“gojini; „aşternurăm alte dou€, uă vVelincidta 

„şi uă pătură ce a cumpărat acuin Stefan, 

_şi ast=fel iatâ-ne aședaţi. pentru ngptea a- 

"cesta, Şi, În raport cu starea ț&re!, suntem 

* bine, . -. 
Acum ciharăm şi la cină băuram, câteși ” 

“trei,.un pahar-de vin în sănătatea” mamei 

Goleseilor, al cărui. nume este. ăsta-qi- D: 
“ Este pe d'uâ parte deprinderea, der Or - 
  

.*) Aceste” note fiind datate ca stilal oii, dina de .- 
, care vorbesce Rosetti era .18 Decembro «stil cehii, 

sdică Sfânta Zoe, dina_anomantică a d-noi '1ve_Go: 
lescu, mana d-ler Ştefan, Nicolae, A Alecsandru şi Rada 
Gote:cu, a...
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şi- cum aci. suntem mal- bine. de cât'în 

“alte .pârţi; este mat: curaţ;. pe jos scânduri 

și avem şi foc în valra turcsca. Peste pu- 

tin ne vom culca căci trebue s& ne scu-. 

lam pe la 4 ore, der nu 'mi-e somn. Aş 

„voi să citese ca s& me matdistrez Gr ral 
bine s& mă silese s'adorm."”. . 

Filipopoli, 3 Ianuare, 1854. 

„Abea “asâră pe la 5 5 şi jumetate ajuuise- 

_râm aci. Starea - n6stra a fost tristă; nin- - 

s6re, frig și frig mat cu s6mă noptea! Ca- 

“lea acâsta o făcuram în 8 qile „şi de şi 
timpul a fost reu, de şi eram nedeprinşi 
cu .caleria şi .aveam- un cai incarcat cu 

- geamantanele n6stre, totuşi am fi putut prea 
bine se 'facem acest drum în 5 dile. De 
ce" nu -l'am fâcut-?..., In sfârşit se vedem 
in viitor, * . . 

--Mâne - „plecăm pentru Sofia, 32 de ore 
cale, 

Astă-QI- nu ne putem -imbrăca din causa 
visitelor. Venea câna hangiul, când nu ma! 

__Sciu ce: ciorbagia ca st ne privâscă şi s& 
afle și noutaţi. Sătenii, negustori), toțI:su- 
feră, toţi se plâng de Turc!,:de guvern şi 
de stirile. sele. Suferințele sunt mari și 
feluri, e î.a:
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In aceste: dile merserăm ma! iute: La 9 

lanuare ajunserâm la Alecsinaţi, unde fă-: 
curâm carantină 24 de ore; . - 

Belgrad, 14: Ianure 1854.) . 

La 10 lanuare plecarâm şi. la 13 stra, 

la 6 ore, furăm aci în otel. - 

, _ Belgrad, 20 Tanuire 1854. 

- Mâne, pe la 10: ore, sper că vom pleca. 
Acum m6 due „cu inima . plină pentru, câ 

dupa 'scirile ce avem (de vor fi adeverate) 

„Curcan 2) seafla la Calafat: cu 1000 de Râ-. 
“mâni armaţi. Am deci asigurarea că void 
intra în (6ra mea şi Zăvoi putea face ce-va, . 

Ca se fin cu deplin fericit 'mi lipsesce: " 
1. Asigurarea acestel sciri, 2. uă seri: 

s6re.de la Maria, prin care se aflu câ sunt - 
toți bine, 3). scirea că Ion este. achitat 3) 

- şi &, se am tovaraşi cari să vrea să mârgă 

- matiute.. » *: a. 
  

1) Kotelă dn Sofia lipsesc cu deserârgre, arem 
numai- câte-va mici acotări în*care spune că de la . 
Filipopoli la Sofia a pus 32 de ore, de la Sofia la, 
Nisa 34 şi da la Nisa la Be'grud 42 da ore. 5 

2) lon . Pilipesca, cărnia 1 se” dăduse porecla de” 
Curcan. . ! 
-%. D. lon Brătianu. era atunci dat judecății, în 

-Francia, pentra atent-tul de la Hipodrom," contra , 
vieţei lui Napoleon Lil. La, aces” proces face alasiune - 

„ Ro:etti, care spera că d.'1. Brătianu .va fi achitat, El 
fu însă osândit, după cum se- scie, la 3 ani de în- 
chi-6re. -- a . e
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.- “On şi“cum âns€ sunt de 50 de orl mai 

vâios de cât când am plecat. 
Aci nu făcurâm nimic. 
-Sârbii s'au purtat destul de' râu cu n6I; 

- pot 'qice. că nici unul: n'a voit se fie cu 

noi niel chiar ospitalier, Ce să le faci! pe 

d'uă parte nu. cred că putem, și pe -d'alta 

le, este fricăâ-s& aiba aface ca noi ca.să 
nu se comprorăită. . [ , 

- ” Be'grad, 21 Iannare. 

” “Spălatorâsa nu ne-a adus rufele de cât 

la 1 oră dup€ 12 şi prin urmare n'am fi? 

” putut pleca .de cât la 2 şi jumâtate. De - 

- Dumitru nu voi să plece dicând. că nu se 

simte în stare a merge “în trapât, şi “în pas 

nu mal era timp, qise, s& ajungem la poştă. 

Aşa der râmăseiăm peniru mâine; cai: sunt 

- comandaţi pentru 6 ore dimin6ța, deci eşte 
de 'sperat că vom fi plecaţi“ la 7 şi. ju- 

- mătâte, - o. 
.. . „0 Vidin, 1Pebruare 1854." 

Abia lă 28 Ianuariu ajunseram-aci. Pri- 
cina -intârdierel“a fost, antâiu ghiața ŞI a- 

„munţii şi apol Dumitra, carele nu voia s'o 
ia în trapât..: - a - - 

Când intrarăm în . Turcia ni se dete- uă. 
” escortă de trei 6meni, Carl nu ne mai lă- 

sară pene nu ne: duseră la Paşa... Ei nu 
ne-a, primit rea, pentru un A Ture; dâr a- 

-



“ ne dicea un săţean aștă- “AI: 

- -- - „ e 

a DELLA PĂRIS LA STAMUL 7? 2 

“fara din. “vacalâm nu - aobendiram nimic . 

âncă. - : .. E 

a Er am. fost la Calafat, "După 5 ani şi. 4: 
„luni am călcat în fine” “pe pământul maichi 
mele! .- Ă .- . 

Der în ce stare Van vedut! a 

Vidin 20 Bebtare 1854 

N am Tacut - nimie de: când. sunt aci Şi 

„mici n'am mal insemnat nimic: Asta- -dI ânsă 

ani ce însemna. Asta: Ar am scuipat sânge.. 

Şi astă s6ră . seuiparea” este d6să şi sân- 
_ gele mal-mult de cât la: 1849, Biata. Maia . 
„ Şi bieţii pruncii mel. Ea numal 0 se plângă cu. 

“amar şi el numat o se piardă prin lipsa mea . 

Cat: „pentru! ț6ra, mea în acest minut, ce. 

„să “mat "die mal bine de. cât cuvintele, „ce 

- 

„«Ne „uităm pe. Dunăre până ni. se svânta 

ochit.» N e , - 
. . 

i . . . . . .:._.... . ft. . "1... . e. 

. . 
. 

“Am citit. asta. qi” în Piesă, de: la: 16 Fe. 
„bruare aceste cuvinte.:: 

- «Un. ordin de di al generalului Gorcia- 
„.koff opresce trupele cantoiate în Valachia 

mică d'a se depârta mai niult cu-uă mie 
„paşi de bivoacul lor şi se întreţie, Tapor- 
tur. cu: locuitorii perfid.» - 

- 

-
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“Iar mal vequi umbra morțel.: La 21 E Fe- - 

bruare de dimin6ţă, iar am scuipat sânge - 

şi a' ţinut pene. la .24 Februare. - -Diua a- 

cesta ca şi cea din: 1848 a fost-uă di de 

viață; fiă ca acum se nu. fie amagitâre ca 

atunce ). 

- Coiistăaţiaopel, 17 aprilie 1854. 

- Fără a a sci bine de ce-am. plecat de la 
Vidin la 5 Aprile la 16 am ajuns aci. -: - 

Starea nostră €ta cum :sta:: Voiram a 

trece Dunărea cu Ye'ua sută de-săteni .ce 

puteam avea “la Vidin şi apucând spre 

Cerna” se sculăm, “Poporul: şi se . „mergem .. 
la Munti. . a” 

- Pentru acâsta ne. “trebuia arme și Tacit 

de, aci, -de și ne. fagăduira 3000 de „pusci, . 
„se cam. codeau €Ensa de a ni le da. 

„* Hotarirăm: dâr a trămite pe Ștefan "Go- 
- lescu'la Omer Pașa ca.s€ câra arme. S'ă 

dus la £. Februarie: şi Pam așteptat “pene | 
acum, din septamână. în seplamana, - fară 
"ca s6 'mai vie. 

" Stefan la Șumla a „găsit pe. “Tell: Şi pe 
Eliad. Acolo Omer cerea. împăciuirea tu- 
turor cu Eliad “2), şi apoi: le fagăduise arme. 
  

1) Rosetti face alusiune la R voluţianea din: “Fran.. 
ca si lu „Proclainarea: -Republicei din 74 Februara , 
1 

„2) Se scie. că, democraţii. romani erati -certaţi cu: 
- EI ad din causa intrigelor sele din 1848
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“ten a "facut împăciuirea şi n'a dobândit | 
 nimie. -- - - 

__ În fine după doua luni de felurite min- 
ciuni, le-a 'qis să plece la Stambul, şi ple- AR 
„cară toti rămâind numai Eliad la: Șumla | 

” carele" în: aparentă j6ca un rol important 

E fiind ca primesce tot ce vor Turci! şi nu - | 
cere nimic. 

. Purtarea !ul Ghica aci, spun tou, ca. a 
fost forte rea. Vic ca el elimineză pe toți | 
fiind. singurul carele este “introdus la: amba- 
sadori şi fiind ca voesce a ajunge la domnie. 
Ghica mi-a. scris uă scrisore . prin care” 
îmi propune stindardul național -şi'ml. dice. - 
a veni aci. Scris6rea în. adever era 'veche . . 
der ea am venit. Nu de alt-cevă, ci fiind 

câ: nu iar aveam ce face la Vidin,. mi se 
urise și voiam s6 ved prin mine însumi - 

ce om este Ghica, și deca n'aşt. putea se 

prolit. ceva: m | 

Am sosit, dâr Ghica. este “trimis la Sa- 

mosca se împaciuâsea. revolta. 

Ast-fel am. fost silit a îl scrie uă scri-. 

" sore forte sinceră, prin care ii spul ce se . 

"spune de dânsul şi pe ce cale şi pâne 
unde pot merge cu dânsul. 

. Acum sunt . silit. a sta „aci șa aştepla, 

“ Gre-care - -schimbare, s6u perderea totala .a: 

micei speranțe ce sunt silit a' mal avea. ; 
. : 3
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18 „aprile, 

" Astă- a am fost s6 fac uă. visila .unui 

Polon: Groppler. Sotia lui ne-a cântat câte- 

“va hore : Românesel,. apoI cel-l-ali - s'au - 
dus să se: plimbe, „şi eu am venit deasă Şi E 

- am 'seris Mariel. 

Sera am. stat acasă. apoi ve niră cel trei 

Golesci, Sergiescu, Maghieru fiul D şi 'stă- 

"tură până la 11 ore. . 

Timpul. perdut în „deşert, vorpita : fara . 

nic! un folos. Ie 

4 Mai 1854 

“Prin: scrisârea lul. Langldis. 5) am cu: 
"“moseut:pe'un Polon Coheski, carele este | 
“bine cu. Napoleon IV. Am facut : un memo- 

„riă şi uă hârtie, -Am «hiemat pe Magheru Nu 

şi îi am citit'o fata cu mai! mulți. A 'a- 

Ei probat. cele ce. spuneam,dâr qi cere alte ! 
schimbari. "Prin urmare trebuie se - mârgă 

- la. Napoleon 2) din non cu hâitia. Am' 
dis se mergă. Nicolae: Golescu şi: Mali- 
nescu. Malinescu nu voesce dicend ca se -- 

1) “Generalul Magheru.- - 
.*) Un amic al. lui Rosetti, deputat al st ângei. în - 

maj multe rînduri, laă. uă parte activă - în "resbelal. 
- Franciei dm 1870: ca colonel * 

>) Prinţul Napoleon: (Plota-Plora) care “se afla a> 
taneă la Gonstantinopnl,
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* DE LA PARIS'LA STAMBUL * NE 

nu-i șe impule că s'amestecă . în; trebile: 
m6stre. Acum 'vom vedea cin€ "va merge | 

„site Vom alege.: Nimic! Der suntem da-. 
| tori a'ne face datoria... - | . . 

, 
-. 

. ” . Mato 
"Ad aflu ea" muscalit s'ai tras! din Va-: E 

'lachia “mica, ca Turci „au * înaintat până 
„ la-.Craiova şi ea Eliad este numit: de 0-,. 

"„. mer Paşa guvernaror al Vălachiei mici 1): 
- Fi - , 

. a... ." . . . . . , - . . Pa .. . - . . . . „. - . « . . - , . - . a. 
. A . . . 

. . î - - . . . d * . 
. * . _ . 

 <———— . -. 7 Di . 
“ . . 
* . . Ă . . - . . . s. ” * . . 

. LR , . . . 
MI Ei . p . e . . , . , - . 

; * e e , - . 
. + .. 

. . . , . 
. . ; * , 

. . . . . 

, 7 * . ' . e : . 
. 

N Di . . . . , , * . - . . i , . 
. . . . 

. . . . 
. - . . î.. 

. . . . . . 
  

"+ 1) Demersarile pe care le făcară democraţii români - 
pe lângă Napoleon n'arură „nici un resaltat. Uă parte 
din ei fară goniţi din Turcia 6r cei Walţi nevoiţi st 
reia drumul esilalui,: urde rtmaseră până în 1857 , + .. 

:* Împtând pentru causa Românii: ,-. a. 
. E E E .. .” LINCI „ . . o .
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în ajunul alegerilor pentru Divanul | 

: adhoc, C. A. Rosetti şi esilații din 
1848, cari nu dobândise încă voe. 

fe se vie în tară, se hotărâră s6,,     
încerce s&+ reintre în "România, 

--* ELvoiau s6 ia uă parte activa la acea 
"lupta electorala, care avea uâ. importanţă 

eu totul excepțională, pentru viitorul Ro- 

 mânil.! a a 

Fură - nevoiţi însa: 58 se „oprâseă la 

Rusciuc căci” intrarea le: fu interdisa. 'D-ua | 

Maria. Rosetti veni: în Bacuresci spre a 

stârui pe: “lângă autorităţile nâstre şi . pe 

lângă agenţii, puterilor streine ca să» dea 

voe esilaţilor s8 reintre în “ţară, 'Intr'uă! 

 serisore pe: care dânsa: o trimise în acea - 
.
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E epocă . (Martie 1857) la d - A. Bosetii, 

„care 'se afla ia Rusciuc, şi într'altă tri- 
misă unei famice „din Francia, la. 5 Au- 

gust "1857. sunt. descrise * demersurile” ce . 

facu şi modul “cum s'a primit esilaţii la, 

Giirgia şi pe câmpnl. Libertatii, i 

Aceste pagine fiind singurele pe care le 

"avem privitote la acea di, reproducem în, 

întregul lor acele done: scrisori : 
. 7 

" Maria Rosetti, luă Q. A. Rosetti, . 

” la Rusciuc. * 

Ţe ; 

, Bucuresci; Vineri 8 Martie 1857 

? 

„Rose al mei 1) AI 

Şi Dâcă n'așr avea curagiul s6u e- 
nergia „trebuicisă, scrisorile t6le şi” 
“amorul tăi ar fi: de ajuns spre a-mi 
da" și unul și alta, Decă resimţ uă 
vie durere (căci "mă pun în locul: 
vostru) sunt îndoit - “fericită, căci în: 

„mijlocul durerel 'care te sfâşie şi al 
indignărel .care colcâie în pieptul 
țăă cel leal, din Causa acelor ne- 
  

1) Soricgrea este. scrisă * în, limba francesă, Rose 
| este diminativul "lui Rosetti, 

€ 
»”* 

.
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| drepiaţi ale căror victime” sunteți, mal 
găsesc! încă cuvinte de iubire spre: 

“a mângâia pe: s&rmana. ta” prietenă. | 

--Sunţ fericită: pentru că am: fă- 
„cat deja 'de două dile- tot cea ce'mI 
spul să fac adi Giininâţă ; Căcr am - 
Ptiunit cele dou&.scrisori ale tele, una 
"după alta, şi adoua m'a găsit făcând 

. cea ce "mi spunea cea d'ânlâiu. .. . 
" Chiar-Marţi am scris Prințului!) tot 
cea ce tu "im! spal.. Mercuri am fost -. 
primită în audiență, ŞI am. obținut asi- : 

gurarea că în cas când pașaportele vâs- -. 
” tre ar fi: cu: destinaţiunea Bucuresci şi 
semnate de ambasadorul Turcesc, - 
lucrurile: ar -merge'strună. . L 

- El fu [6rte afabil. Plecat mânghâiată 
i.ş şi vă trimisel. chiar. îndată „prima de-. 
"peşă, 

„tea, -alergăl. din .nuoii la Palat. Pui - 
primită cât se: pote de bine: şi "mr 
„spuse “Prinţul, să mă ' liniştesc, € căcr 

" aşieptă numar paşapârtele.”. N 
AqI dimin6ţă primind. 'scrisârea . 

vostră pentr el, alergat dini nuoi ja | 

„Palat. 
a e a a me e 

Li 

IS) suna Ghica . 

„Ieri diminăţii, primind - telegrama.
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Intrarea "mi fu: interdisă de un 
“âghiotant care ?mi spuse că aqi este. 

cu neputinţă, fiind diua jălbelor. A- 
lergai la. fratele mei, spre a-mi -es- 

i plica el ce-este giua ălbelor- 
„M&8 hotării se : merg la 4 ore îm-.- 

_preună, cu cei-l-alțI. jălbaşi, der cău-.. 
tai un mijloc” spre a' face ca. scri- 
s6rea.. vâstră să-l parvie. „mal cu. 
rând. 

„In. sfârşit găsi un om care are in- 
" trările libere (Prințul G, M. Ghica), Se Ş 

apropie de mine. îmi vorbi” de vol etc. 
şi. îmr făgădui că va! da îndată scri-! 

.- s6rea, chiar el însu-şi, în mânele Prin- 
:ţului. I-o încreâinţay, rugându-l s&'mi 
“aducă un respuns..In timpul absenței 
„s6le primii a doua scrisâre a ta. 

Iubirea, “ta îmi umple inima. de fe- 
ricire şi: de speranţă.. 
„Trimisul, meii se. reintârse de . la: . 

Principe şi îmi spuse'că acesta îla_ 
arătat: paşaportele. .v6stre, visatepen- .. 

“tru Valachia prin Constantinopoli: lată 
“un cuvânt care e prea mult, un cuvent A 

de care vă veţi: împedica. 
| Bl spune că nu' mai. pote: nimic, | 

trebue. să: aștepte pe Saalet Pașa care. 3 
sosesce „mâine.
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„ Prusianul 1) a. sosit adi, dar Benzi 2 
“şi Talleyrand 2). nu vor -sosi de; cât 

„ Mercurea-viitore. - . - .. | 

„Fi. sigur, Rose, că. nu. dorră şi. | 

că - n'am 'nicl: de cum dorința să . 

"fii cuminte 2). Acesţa n'a fost nică uă- 
dată 'dorinţa mea şi pe viitor ea va-fi. . : 
încă. și mal'puţin.: Der 'nu vad. de - 

cât. oamenY' cumânță ! Aa . 

„. Veqi că am: fost de. 3. or. în “rex i 

dile,. la- Prinţ "5, căi, care “credeam - 

“că nu. voiii călca nică: uă dată pragul: . 
„unui palat! -- | 5 

Am cerut ai dirainistă v uă audiență 

“ai Bulwer. 9 Mi-a respuns că aqI . 

i și: mâine nu mi pote: ficsa, „Rică uă 

  

Si IS Comisarul Prusiei.” 

2 Comisarul Italiei, ; 

2) Comisarul, Franciei. E . 

1) Rosetti se „plângea. adesea că Mimea Tara acea, - 

“epocă, ca și adi, era prea prudinte, prea cuminte. 

„-că tinerii " erati- prea positivă, “că maveaii “acele 

| imprudinţe generose ale intusiasmului seii, care 

--făceaii-pe mulţi se-i qicănd că: este. nebun, când 

vorbea de aspiraţiuriile sele, La acesta. face” alu- 

_siuie” „domna: Rosetti spuindui că. nu yă fi cu 

minte. ca Gei cari o incomjuraii, “adecă ca cei: 

“cari nu voiaii a face” nici un: saciificiii pentru țeră, 

.3)-Prinţul A. Ghica e 

25 Comisarul Engliterei, Na
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oră,. d& că va încerca . s6 vie la, 
mine în - timpul 'dilel. 

Nu vă am. trimes: telegramă adi, 
căci de ce folos ar fi fost? N'avem - 

“nimic, bin 85 vă spun! -- 
Acum, amicii mer, daţi-mal or- 

' dinele vâstie. şi fi sigur că le voia! 
urma întocmat,. sfătuindu- -m& numai 

"că inspirațiunile “mele.. AşI dori să 
'vEd și pe alţii lucrând. . Cine: scie! 
pâte o: fi. făcând acâsta în. tâină!!. 
Der. toțr ai. devenit. atât . de ciminţă - 

și aşa de puţin - comunicalivi, încât: 

fratele mei 1), afară de Philipescu 2 
este. cel care: vorbesce mal tare şi 

„spune mai mult ce "cugelă. | 
Am vădut pe un om carea prân- 

„ Qit cu' comisarul, cu: consulil * Și cu . 
marii. [rel EL ne încredințâză (deși 

-acâsta n'a .fost subiectul. oficial), 'că - 
- „intiarea vâstră în- țâră nu va: putea 

să fie întârdiată mar.mult ca. 8 dile. | 
Totul se aruncă pe: spihârea! Tur- : 

cula! şi Turcul nu: va putea să re- 
„siste „caci „comisăril” Vor î „pentru 

: D: Er Grant, . i a. 
) L. Filipeseu Curcan... 
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„VOI, In. cât. priveste pe Print, el jcă 
după cum îl cântă comisarii. 

S&rmanul mei. Rose !, Ininia mi se“ 
sfâşie . când „Mă, gândesc: la posiţiu- 

. 4 

„nea ta -şi când vEd, neputința mea.: 
Cât despre iubirea'ni, scii bine că | 

acesta este. viaţa mea. De" uă mie: de 
„or:pe qi.voesc 'sg plec la: Rusciuc, 
dâr tot. atâtea ori 'ml spun că tie-, 
-bue să rămân la: postul, ine. Apoi 
am visuri de aur. V&d că intrați toţi - 

"în ţără, “că acâsta "m o datoraţi mie.. 
“Ei. semnez ordinul “alături “de iscăli- 
tura 'caimacanului, M& simţ mândră 
pentru .că mie "mi datoriţi Patria şi 

binecuvintez suferințele căre s'au 
„sfârșit ast-fel., Der vai! nu- ast- lel se 

„__* sfârșesc. lucrurile ! 
Fratele mei "ți va. aduce acestă 

seris6re. Și ein r&mân! 
„Toţi. plecă afară de mine. “Philipe- 

_-scu spune că o să plece și el. Am, 
lăsat pe.fratele mei să înţelegă că 
aşi dori să ia pe, unul 'din copil cu - 
el,. der acâsta: paie că'l sperie. 
"Ce. plăcere. (i-ar fi făcut să poli 

_avea* pe unul acolo lângă line! Dâr 
nici acesta fericire nu poţi săo al! 

„ A! sunt momente, Rose în care. 
. 
.
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". am mare trebuință să'mi aduc'aminte - 
cea ce esci spre anu blăstema u- 

, „nele lucruri sfinte!  - 
- Te iubesc. din' suilet şi din: inimă 

şi nici sufletul, nicI inima (nu sunt: 
6re același - lucru ?) nu :sunt slabe 
nică reci, cu tâte acestea: sunt mo- 
mente în care văd că nu pot fi de: 
“cât uă femeiă slabă, or! ce, ași face. 
Ecă, numai ideia. d'a merge la un 
Prinţ m& revoltă, mal mult de cât. 
ași vrea, gândindu-mă că: sunt soția 
tea. In fie-care dală, când mă duc 
m& indignez în contră'mi. Acus edu- . 
caţiunea mea, slăbiciunea mea, inima 
mea chiar, şi'mi dic: «trebuie să a! 
curagii ! scil „că prețuescăi mar mult 
de cât el toți, de uă miă de orr- may 
mult ca el, arată-le bine cine esci, . 

“adu'ți aminte că porți numele luz/> 
Și ridic capul şi privirea sus, dâr 

. pulsul?mi bate ca'în acele momente: 
“când aşteptam doctorul. In sfârșit "mi 
stăpânesc emoţiunea, ea nu se vede - 

“pe fața mea şi mE liniștesc., Der 
când intru în acele sal6ne, 'mi aduc 
aminte de «Fracul metil» d secuhdele 

1 D-na Roseti facu alusiane la versarila” armă-
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may: par ore şi “ay tepet : , 

“Eu nu stai în saafară> 1, Ta. 
zadar caut s&mi aduc aminte .cea. 
„ce vin să fac acolo, să Tny spun - că 

  

tore din poesia «Fratul meii“ făcută î în 1843 de Cc: A „ 

Rosetti : 

“ La an -boer prea mare.mt duc acum îndată” 

N Şi mâne şi. Poimâne, şi on fruc it mi-am făcut. 

Plecai et merg, ce & &ns$' împins de topita, 
Pe la a mea Eienă să trec puţin am vrut ; 

„Der ce, a'mi dise: âragă, şi ta în astă stare, . 

Si tu: ca: haina Carţei, şi tu rac ţia tăcut 2. 

" 0a.vis de sălucire, cur pere tate în Taxe; - 

“-Zădarnica "mi manărie îndată a trecot! . , 
| s am dis: :- de cat ist <dragă“, nn vo;ă' ei ant 

- : „ n. nume, - 

Xa roiii 8 palat; rang, aur, şi fradăl Pam vândat, 

» Alusiune la - mmăt6rele versuri “dinte'uă astă po-. 

esie a lni 0. As Rosetti, intitulată „Faceţi işi 
voi aşa: Ci DN DO - 

"0 sean văd sergital “vicţei, - 

Fără B'am' nic uă para: Ei 

Ca să mu ve calce hoţii - - e: 
= Faceţi dă şi col aşa Ii 

- Eă.na "stati în sal “afară . 

“La miristru să pândesc; 

um suit eii nici pă scară. 

„Rang şi slujbe: să e- rgesc,!
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„* Vin numar. spre a căuta dreptate, ” 
„găsesc că sunt : f6rie” prâstă să vin 
“să o-'caut, acolo. - 

In sfârșit, Rose; nu sunt de : cât 

uă sărmană. femeie, şi: drept putere. 
mă „tem, f6rte, că . nu votă "putea, 

avea alta: de cât aceia, care o are 
cea mal mare „parte din acele; care ii 
iubesc. : 
„MB, port une- -orp ca şi: când aȘI fi 

tare; der nu mă amăgesc asupra mea, 
Şi tu, iubiveț-mă mal puţin din câusa | 

” acestor proşlii care ţi le spusei, cu -- 
„nenorocitul. mei de obicei d'a spune 
totul? „- 

A Rose !. " iubesce- mă -. îu tot: a! a- 
„una, Căcr fără: de. acesta! naș putea , 
să trăesc,. 

„= Nu: scită: decă fac un „ce: crimirial - 
şi “decă Dumnezeti "my va certa 'a- 

"cesta, der m'am  gândil „adesea, de' 
când -ne-am despărţit că chiar Copii! 

„mel nu m'ar 'puteă face .să țin la -. 
a viată, -dâcă n'a! maj fi: ta; + 

S&rmane și scumpe ființe inocente 
Și dulce, le : “părăsesc auesea.: spre. a 
ne gândi numai la tine. .,:-- . 

„Ce egoiști suntem !: Der în | mângâii, 

Li 

. 

+
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-apol cu. pasiune . și le, cer iertare 
când „dorm - 

„ Ce frumoşi şuui, Rose copi “ta | 
„ce cuminţi sunt!. | 

Cantacuzino ?) a venit spre a. mg 
lua. lă el. N'am "voit să plec până ce. 
voii fi vorbit cu: Bulwer. . 

Am primit dulcea.: tea 'scris6re din - 
.. Saint- Quentin împreună cu'a lul A-" 
„r&ne 2) şi te-am bine- cuvântat; Rose. 
"Chiar -în, ora în: care. 'mY scria! - 
“căutam un midloc d'aţi uimite un, 
“cuvânt prin trenul,care mergea să te. 
ia: a5), „der. nu isbutil.. i 
„A! “cum urmărea inima mea p “acel - 
“tren care mergea. spre ! tine; ; decă aşi -: 

fir cutâzat |... SE: 
“După cum 'spul, singura, ; ; nenoro-, . 
„cire este morlea, der Vo adăoga. că * 
"cea ce îl -semănă mai mult, este des- 
“"părțirea. Nu, nimic nu me va îrapăca 
cu  despărțivea, i nici. chiar datoria: Nu 

« 

. ), c. Cantăcazino- Rifoveana. a | 

2) Un vrofesor teances, care, atonct se. afla la . 

Belgiad im . Sa a 
) D-na Rosetti “venise în Românii înaintea “at 

Rosetti spre a face ' demersurile necesare. -Acum Ro. Aa 

” setti se decisese'a pleca şi acâsta; 0 0 anunţa prin seri- 

. s6rea dia Saint Qnentin. . 

.
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"'ml-a plăcut nici uă dată acest cu-- 
veni. El a fost tot-dâ-una rostit pen- 
„bu ca să ne despărțim, începend - 
prin acea di în care strigam, fără a. - - 
sci cât de adevărată. era profeția ce 
faceam : Datorie, fi-va acesta cuven-. 
tul destinului meii ! 

A, nu! sâi cel puțin nu este sin- 
-gurul, căci mal am altă stea care 
"conduce destinul mei şi ea se nu- 

mesce amor, şi: ea va învinge datoria 
“mal bine de cât să fie-invinsă de . 
dânsa.. Vel incrunta pâte sprâncenile, - 
dragă Rose; a! le 'ași descrunta 
lesne dâcă ași-putea:să mă arunc. 
cu: ambele brațe în jurul gâtului tău, 
şi să năbușesc grâsnicul cuvânt pe 
care. al vrea: să mi'l da! drept îdol 1). 

Nu'mi place datoria al: auqit dom- 
nule Rose? : Şi nu 'voesc nick uă dată -. 

„să 'o iubesc. Voi putea să mă ser-" 
„vesc:. de ea ca de un 'satelit' al scum- 
pei. mele stele, să o pun la serviciul . 
său, der să o iubesc... mică 00000dată. . 

Copii! fac fel de fel de proiecte . 
spre a Ie aduce „pe. ascuns. „AqI di- 
  

21) Cusental ndatoriez, cuvânt la care. Rosetti ar- 
bordona tote acţianele sele, din care făcuse an idol,



- 

. REISTRAREA ESILAȚILOR IN ROMANIA 9, 

-min6ţă Biche 1) vine: alergâna și i fonte 
veselă. şi'mi spune că dânsa și Mir?) . 

„au. găsit un midloc ca să vil în țâră, 

că, trebue. să “te îmbraci în femeie 
- turcă şi că ast-fel ti 'se- va ascunde 

barba. Sărmanil copil! „Mătușa tea?) . 
„ este” fârte .bine. Fa pare a fi mândră 

“de copiii tăi, şi spune că nici unul - 
nu.este al mei, că toţi aparţin fa- - 
milie! tele. A vorbit- uă: dată Prin- 

țului, în privința vâsiră și pare dis-. 
pusă s& mal vorbescă, der nu cred 
că va -folosi -muli.. . 
-" Magheru . va :merge. dilele âcâsteai 
la Giurgiu. şi va- sta acolo până veți 
putea să reintrați. în *ț6ră. 

Prinţul spune că are voia pentru. 

” Golesci, d&r. cu re cari. condițiună, 
“care nu-i s'a 'spus. încă. A arătat - 

„Toi Radut) depeșa ur Aristarchi. 

- între. în România: fără Rosetti 

E! - Amicii mel, veți îndura încă 
multe neajunsuri, der veţi veni pesle.. 
puțin, şi trebuia să “trecem pe. acolo, 

“may bine să suferiţi aici la Rusciuc de: 

cât Îă Stambul;, „e mal aprope d de no. 
  

» Dâmra Korn6 care avea atunci 9 ani... 
"2, Mircea Rosetti care avea atunci 7 +ni. 

. Dâmna Cirnescu. . 
2; Radu Golescu Fraţii Golesci Ernst. viusară să 

... 

4
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„Da, trebue săte văd, Roseal mei; - - 
* “caută: deci un.midloc. Eu fac pio- 

ecte“tot atât: de absurde ca -şi ale. 
“copiilor! Nu may dorm. „Trebue să... 
„Vi, ver: veni. Di SD 

a: 

————— 

- . ” > -. ? 

Mavia- Rosetti către domna X. la Paris 

-Rifov lângă Ploeşci, 5 August "1857. 

- * Despre Rose şi despre. „Duzaitru E 
| Brătiani ce să'ți spun ? al aflat.t6ie - 

| - amănuntele privitore la traiul s&rima-, .. 
„nilor noștri esilaţi. din Ruşciuk. Ă 

"AT înțeles cât a -irebuit să sufer, . 
aer ceia . ce nu scil, este cât m'a . 
costat. plecarea mea silită, din: Bucu- . 

“resci. După ce -am încercat tot ce 
„ „era cu”pulință sprea 6bține liberta.- 

"tea lor, a trebuit:să. vii aci la. ve-. 
„> “Chil noştri prieteni Cp, 

- Acestă plecare din Bucuresci îmi” - 
se „ stăşiă inima în- modul „cel mar du- 
  

1 Constantin Cantacuzino Rifoveanu
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mei şi pentru mine; -- - 

-Incipuesce-ţi că subt aci la uă depăr: ia 
„-tare'de Rusciuc, de qece ore, cu tră- - 

sură decă, ea ar merge destul deiute. 

„BI bine, afară de! uă - - depeşt electrică ” 
“care ne-a costat 18 frânci, când sim- 

“ țeara: bebuinţă -de 18 solde,. şi un. 
espres, n'am. primit de cât scrisori» 
trimise cu uă lună înainte. 

„avut. Nici scrisoul;-nici diare din Bu- 
curescr. să -dih altă parte. şi 'nu vă- 

_QuI nicI-uă persână care. să AL: potă.- 

o. Teros,. căci nui se. părea că” pără- 

“ese: der nu' sciam atunci 'care vor: 
"fi grelele “consecințe.” pentru hose al: 

„spune. un. cuvent. privitor la, ceia ce 
-mă preocupa pe mine singură... 

„ Noteză că afară de acâsta, tăind 
la: nisce.. prieteni, trebuie” "să opresc, 

ca “întristarea mea-să se reverse. ȘI 

-“asupra lor. Decr. înghiţeam ” tâte şi 
trebuia în, “tot-d'a- una. să fiu cuvă 
toaletă morală: . - 

-Nu plângeră, -RiCI ui “dată,. - ceia, ce. 
ne ușureză pe.nol femeile în suferin- 

„tele nâstre.: . .- Se 
In sfârşit la 7 Tulie (nu voii uita: 

„nică uă dată, acestă dată) ajunsesem . 

"Cât a ţinut: despărţirea nâstră n'am . -
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că într'uă stare fisică şi taorală din cele : 
“mai de nesuferit. M& închisei în o- .. - 
"daia mea, mă întreba! dâcă este un 
 Duninedei. Da, vă .mărturesc,. ajun-" 

“ sesem la acesta. M& hotării se nu. 
mai îndur sârla mea făiă s6 lupt şi. 

| începul a găsi că furtul pole fi'scu- .. 
zabil. 1), adică împrumutul. fără-a -. 
avea speranța d'a putea plăti, fiindcă : . 
numai lipsa de bani mă oprea să 

"fiu cu dânsul, d'a seci cel puţin că 
- trăesce. Der nu putul să rămân mult 
timp fărăa. crede în Dumnedei, a: 

. veam prea mare” -trebuință s& cred 
în ceva. Atunci începu! 'a 'm&'ruga 

"cu foc; pentru ca acâstă'- stare- de 
„lucruri să se sfârşescă. .M& rugam 
pentru el, pentru: copir :: mel. Voiam 
„SE. mor, era pote un păcat, pâte uă 
- lipsă de iubiie pentru el; pentru el, 
era uă faptă laşă şi 'egoistă,: . 

- Inţeleser. acâsta și începul să plâng, 
„cum: n'âm. plâns de ma! mulți any, 
cerând ertare . Dumnedeuluy despre 
esistența căruia m& îndoisem........ 

  

3), 'Dâmna Rosetti face “alusiune la Făclia sea, 
căci ne mai având bani, fusese reroilă să se retragă 

“la moşia d- lui Cantaauz no şi să plece din Bacaresci. .
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 Plânsel, mult izap. Acele acri 
me uşurară. ia 

“A doua di ful. deşteptată la. 5 ore -- 
dimincţă prin sosirea.unel telegrame : i 

» Braă liberi ! * 
La. debarcarea lor A Giuigiu fură 

"primiţi cu entusiasm. Mulțimea alerga: - . - 
din tâte „părțile spre. a îl. felicita. 

Deputaţiunile tuturor corporaţiun! 
“ deteră năvală la prefectură, : unde se 

"“coborise Rose. şi Golesci (căci prefec- - 
. tul fu forte” amabil). . 

- : Prefectul voia să" reție la - dejun 

>-şi se opunea maiorului Drăgulinescu, 
„care În .tristul timp cât: aă stat la 
"Rusciuc, fusese, forte devotat. EI se 
“hotăriră să mârgă la maiorul - Drăgu- : 
linescu: care este: un camarad de. 0ş- 

“ tire a tuel "dintre. dânşii. . , 
Acolo! se succedară - deputaţiunile - 

negustorilor. „ale . tinerimel, "preoții, 

sățenil; acestora Rose le respunse. 

+ In tot timpul călătorii lor Ii. se- făcu 
„ovaţiuni. şi “la bariera  Bucurescilor - .. 
uă mare, mulţime. îl aştepta, cu ti- 

nerimea, șcâlelor. în cap, le aruncau . 

- buchete de flori; căruța lor fu transfor- Da 

mată. înt”un car triumfal.. Pa 

Mal departe, la câmpul Lider văii
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=> (acuma Filaret) chiar în locul de unda. 
| “acum 9 ant, fură “duși în -lungul-lor | 

„esil, drapelul tricolor, singurul vestigii A 
Stă din 11848; salută „venirea lor. - 

: S'a instalat uă grădină—catenza, EX . 
„fură siliți să se scobâre din nui. 

“Amicil,. rudele, care „ni fusese - la: „o 

barieră, îi aştepta. - = 
Aci, acea. nobilă și: sublimă. mamă, 

“care a suferit atât de. mult: prizoi pe” 
„fiii să, pe Golescil.: - - 
. Mulținiea -era- compusă | din tâte SI 

„ “ elementele. societățer: » *Tinerimea'tot - - 
- în fruntea lor. Boeril erati. şi el. Bo-- 

“gatul, săracul, săteanul, toți. inlideaii, . 
mânele s6ă. buzele . lor.: 

„72. Un ţigan, odibidră rob, chiamă pe”. 
unul dintr: Enşii pe numele săi, şi se, 

_- aruncă în braţele sele. 

- Sau dus câteși patru la" dârana, 
". Golescu în a cărei” casă se da nă- 

vală până târdiu în nopte.: SE 
+ Aiă- fost- în sfârşit: resplătițr, ce. 

“ câri ai fost 9 ar. fără patrie;.... și 
ei “lipsean!... Rose a -stat -a."doua.: 

. Qi: cu“ amicii săr ain-Bucurescr și s6ra -.- 
„a -plecat la  monăstirea Pasărea. 
“unde sunt înmormântați tatăl, mama 
Și îratele s8U.- S-a reîntors, a facut 

-
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visitele oficiale de rigore “şi nâptea a-- 
„plecat spre a veni aci. Diminâţa la: 

. 7 ore era în bratele n6stre. 
“ Vay, a trebuit îndată, să. plece. din 

nuoii spre a vedea cum: stâm și ce 
trebue să facem." 
A, regulat cu “fratele neta afacerile 

'sâle comerciale. Fratele meii.1). a fost - 
în” adevăr frate și. afacerea a. fost. 

  

iute. e regulată. N rc. . 

” . : . 

> D-nul E Grant o. “ ..



- . 

  

VĂ SCRISOARE 
. cătra „ . 

D. IOAN. GEICA 

  

n. calatoria de la Paris da Stam=: 
url desacrisa de C.A. Rosetti, sa. - :- 

vădut că el face alusiune la uâ, 

|  scrisore pe carea trimis'o în1854. . 

In “a-l Ion Ghica. o : 

” - Rosetti, care lucra în tot d&una pe fața 

Şi în mod leal, îndată ce a aflat eâ se spune a 

că-4. Îon Ghica lucreza cu Turcii pentru - 

„ca să vie la "domnie, n'a şovăit un mMo- 

ment. şi a 'seris d-lut Ghica: “tot- ce se 

- spune despre el, spre a avea un r&spuns* 

categoric. 
a 

- = Acea serisore facând s&.- reiasă sinceri-: 

tatea cu .care” lucrau: bătrânit liberali, 0 pu- 

nem supt ochii. genaraţiunel actuale “care . 

- adeseă se “sfiesce a spune pe fața cea ce. „ 

cugeta :  



- 
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. ” Di . Ă 

5 „Vidin, Martie 1854. 

„Am primit .în sfârşit epistola la - 
şi iatăm& r&spundânduţi cu aceași 
sinceritate .cu care' "m! vorbesci. 
„Scris6rea ta; din nenorocire,-a ră-" 

- tăcil. forte. Ai scris'o la 30 Ianuarie - 
şi- timbrul poşter-este de la 15 Fe-- 
bruarie. Apoi ar trimis'o la Paris și 

„.„ abea la 25 Mattie ajunse la mine 
la Vidin. Etă -pentu ce: răspunsul - 

“mei vine. atât: de târqiu. - . 
__ Mia" părut tot dâuna ră, am su- 
ferit şi ta român şi ca“om, când. 

: am 'vădut că de Şi avem aceași țintă, 

suntem siliţi a merge despărțiți şi - 
pe 'căl osebile. Am suferit ca ro- - 
mân, primo, fiind-că lipsit de ajuto: 
rul tei, eram  negreşit pe jumătate 
mal slab; 'secundo, fiind-că cel ce 

. 

- apucă -pe osebite cât, de şi-la ple- ” 
“care au. acelașr scop, ajung adesea -. 
fără voie- le şi fără a sci chiar, a se 
"despărți cu totul. Am suferit „Şi: ca-. 
om, fiind-că am doril *totdeuna a: 
iubi şi-a fi iubit d'un om ca. tine. 

- Scir că -no) amândoy n'ayurăm o- 
„” casia a trăi șa lucra ; mal mult tirăp 

* _ - Ei
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împreună, astfel în cât S'ajungem a 
ne. cunâsce cu deplinătate. Câteva. 

-Junt- în Paris şi câteva lan! în Ba-' 
“curescI "naintea înviere! 'de la "1848, 
“fură. singurele. qile ce trăirăm îm- 

i preună, -D Şapol furăm. d'uă - dată .- 
despărțiți; -tu. în Stambul - şi ei în. - 

- Francia ; tu “în societatea diplomaţi-. 
“lor. şi eu în a desculţilor. Pe lângă 

" acestă tristă despărțire mai veni uă. 

stavilă și-mar-tristă ; încetarăm d'a 
al vorbi: şi prin scrisori şi—mă” 

cred dator aţi spună tot adeyărul-— 
începul' şi "eii încetul, încetul, de şi 
muia crede, dâr a bănui că pote să 
fie adevăr cea ce. "mi spuneaiă unil 

„ȘI. alţir. “de tine. Adică, că, ținta, ta cea 

__ mal de căpeteniă: este da ajunge. 
. 

„prin- Turci la domniă. a a 
  

3 Rosetti cunosca pe ton Ghica la Pa: îs- pe, când 

“studiati şi lacră cu dânsul în societatea literară fon- 

„ dată pe Js: 1846 Ja care lnară parte între alţii a- ni. 

Maior Voenescn ÎI, Asachi, Aaron, N. Bălcezcu, “.. 

” Coăreai, Laurian, I. C. “Brăţianu, St Go'esez, A, G6- 

- lesco, K. Boliac.: |. E Florescu, Negulici, tâte lacră-. 

“vilă și o anuscrisele, acelei sorietăţi le am în origi- 

- mal, cu semnăturile pe-s6nelor care jucară un rol im 

. portant. în” literatura sâă- în luptele nâstre politice. * 

Le voii da în curând pab icităţii, fiind de un mă-e 

, interes pentea istoria literatarei nâstre, - 
_- - 

. _ - .. . E 
- . . . - -
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Sci bine. că sunt ei vinovat, 'căcr. 

" trebue. să 'te întreb cu 'sinceritate de 

este adevăr s6u nu cea ce se dice ; PR 

o sciii şi nu voesce nici de cum să. 

'mi ascunz vina. | 

Tot ce pot dice, nu ca s:0: micşo- . 

rez ci fiind un adevăr, este că sciind 

că credința ta - este în diplomaţie. Și 

ei ne sperând nimic de la dânsa, şi 
vădând c'a încetat cu totul relațiile - 
între noj, am socotit.că numai am . 
“nici un drept a "ț cere socolâlă de 

- cea, ce speri, de cea ce, cred, de 
cea ce voesci, - 

De la 1852 evenimentele veniră 
unul după altul în favorul ideilor tele 

“şi în. contra credințelur mele până ce 
lepădarea.. ultimatului. Mentcicoff a- 

- duse. şi mal -bine şi ma! îă deplină- 
- tate lucrurile! pe tărimul t&i, pe. tăre- - 

mul diplomațir.:. 
__ Atuner am. voit de mat multă Oră - 
a" scrie,. a te întreba ce speri, ce? 

credi şi ce-ai de gând s8 facr: şgați . 
spune: tot de uă dată până unde şi.: 

„cum pot merge şi eti.cu tine. - 
Aşa se cuvenea, n'am. făcut'o, 

„„decr. “i-o mal repet, vina, este: a 
"mea. aa
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Der "a scris Dumitru Brătianu 

şi nu: "1-a răspuns, și în urmă veni 
Şi pustia acea: de carte. ce publicași, . 

„ca 58 .ne* confirme; și mal. bine în . - 
“nenorocitele-mi bănueli. : - 

“Iată, frate Ioane, tot.ce am au 
spune -pentru trecut ca răspuns la: - 

. întâia. parte a. scrisorel. -tele.! Acum: 
88 venim la a doua parte: 
“Indată: ce am putut, am venit aci - 

ia Vidin cu speranță că pâte, să do- 
bândesc -dou&-trer- mil de pusci de la - 
Turci ş'apol să intiu în țeră ridicând 
stindardul naţional, s&- scol ţera. în 

" contra Ruşilor. Credeam. şi' cred și . 

acum,.. că „e»te lesne a scula, țera ;- 

credeam “şi cred încă că numal prin- 
“t”uă manifestare mare şi seri6să, 

„om putea dobândi. ce-va mal. bun 

„de la Impăraţi, fiind- că filosofia di-- 
plomatică, dice: «Se bat, deci sunt». 

- .Cea.de care mă îndoiam este că, Tur- 

ciL ne vor da'arme şi din nenoro- 

“cire am avut 'drepiate a ne. îndoi... 

Turcii nu voiră să ne dea „BIC. uă 

„puşculiță. - 
Programul “ce. may propul » mr. 
  a. 

n) Am avut 'acest p-ograw, - “dâr in „urma. incen= . 

-dialul a cispirot. El a fost sustras, cnm,s'a întm- - 

„* plat cn -multe alte hârtii, s6ii.a ars, 

a.
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place, şi tăiă a cere nicr' ud re-!. . 
tractaţie, primesc a lucra cu tine. Peste E 
uă .di s6ii două plec .d'aci şi venind - | 

" „acolo D, sper că ne vom înţelege şi 
mai bine'şi că vom isbuti -a ne face” - 

“cel mal! puţin datoria nostri de Ro- . 
i mâni. 

  

- . . ” . ” . - ii ” - 

. . . - A . - - . 

_ = - 

” - ” a. Li - 

a. 

. 

5 La Constautinopoli: - -



„ADRESA. ȘCOLARILOR: 
ii in 1957 „2 ' 

  

. 7 
„. -. . . 

. > « . 

a -reintrarea esilatilor'i in t&ra,, la 7 

Tulie 1857, s'a: vedut din .seris6rea - 

ja "d-nei . Maria Rosetti,: că uă dele- 

SE galiune'a. scolurilor eşiuăd la Câm- 

pul, Libertaţii, a presintat. lui Rosetti ua a -. 

    

, dresă prin care îl urâ bufă venire. -. ., 

Eta continutul acelei , adrese, al Garu 
- original "1 poscd- -ânca : Ă Pc 

. 
Dommade, . a Bu 

. Scolari. români. din Bucuresci, vii - 
în persâna nâstră să I esprime tstă., - 

fericirea ce simpt „vădendute în fine. 
redat patriei n6stre. în 

" “Suntem” prea junY ca să te “fi pu: 
tut cunsce, der. cu 'tte astea: scim - 

“tot ce ar. făcut spre scăparea Şi li- 
berarea - mumel nâstre . coniune, „Și 

- 

Pi [n g
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dorul nostru te-a însoțit pretulindeni 
în lungul esiliu ce suferişi. 

Adi, când dorinţele -n6stre se în-, 
_-deplinesc şi când în fine. România. SI 
revEdupe unul din fiii săr cet ma! demni 
şi mal glorioşi, junimea română vine 
SEI mulțămâscă de marele esemplu - 
ce”! dedeşi. Ea scie bine. că singura 

„ resplată ce al dori - pentru alâteă su: 
ferințe, ar fi, s'o ver urmând pe. 
"calea devotamentului pâlriolic ce'T al 
„însemnat, ajulată de esperiența şi 

" consiliile d-tele. 
Er bine! ea'ţi: promite a'ŞI. pune . 

t6te străduinţele spre a fi demnă de - 
patrioții din 1848. 

Trăiască patrioţi Români, "din 

Şcolarii Români din n Ducureşet.”
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nătate spre a lupta pentru recu- 

EI” noascerea drepturilor Românii. 
"După ce a încercat. sa faca ca Francia se 

intervie 'sa. nu 'ni se ia Basarabia, de 

congresul de la Berlin, a mers în Francia 

„spre. a. 'starui ca să ni se recunoască In- 

. dependinţa,. lucru „care întâmpina mari 

"greutăți, din causa "cestiunei Israeliţilor din 

România. După uă, vie discuţiune' ce avu 

cu d. Waddington, ministru afacerilor streine, 

“Rosetti: plecă în Italia unde întâmpina a- 
"celeaşi dificultați.. Vegând că lialia trime- 

„ sese scrisori de acreditare ministrului et din 

România, de că printe” uâ telegrama "1 oprise 
5  
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. 
- d'a se servi dă ele, C. A. Rosetti părăsi I- 

talia adresând ua scrisoare câtre regele Um- 
” „berto prin care îl amintea trecutul nostru, 

luptele ce îndurarâm şi cum la începutul 
"* - domniellui Cuza, se înțelesese cu Napoleon 

şi, cu Victor Emanuel pentru: ca Româ-. 
nia să 'ia parte la resbelul contra * Aus- 
triel pentru care * îl 'se va reda Transilvania. 

Indata ce oştirele noastre ar fi trecut în 

Austria, Napoleon III trebuia sa intre în 
- Halia şi în înțelegere. cu Victor Emanuel, 
să treacă in" Austria, - , 

-Se scie că” domnul” Cuza. şi Camerile 
„noastre n'au voit. să înțeleagă pe Rosetti, 
care nu putea să le divulge “intelegerea 
noastră cu Francia și Italia şi ast-fel am 
perdut ocasia d'a redobândi provinciile 

„române de sub dominațiunea” Austro- Un- 
garie!. Scrisoarea în cestiune a fost tri- 
misă în:1879 prin luva lui Febr. arie, dupa . 
cât "ml aduc aminte, căcl pe ea nu este 
pusă nic! ua dată, 

„Dupa ce 0 “trimise, Rosetti” pleca la 
Neapoli, unde se afla doamna Rosetti, der: 

- îndată fu rechemat de regele Umberto, 
care se arată mult. mal favorabil, pen- - 
tru nol. - : 

Etă. acea scrisoare: | 

. 

.
.
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Sire; - 

“Copilul plânge spre a vesti pe i | 
„zinti de. suferinţele . s6le. Si 

De aceia am culezat să adresez . 
ML. V. „ plângerea, | unei întregi na- E 
țiuni. - 

Doi dintre cer'mar înţelepţi Tm. 

părți Romani, Trajan și Marcu Au- 
reliii, au cregut că cea mal bună po-. . 

* litică pentru Imperii este acea d'a 
- dobândi puterea: în Orient ; de unde 
"?şI a luat naştere” colonisarea Da-. . 
cie! făcută pe uă scară mal întinsă 

de cât. aiurea, A 
„ Republicele italiene. din veacul de 
_-mijloc, Genua, Venezia, au urmat - 
aceiași “politică. | 

Incă. azi ma! avem pe: Dunăre 0- 
raşe ca Giurgii (Banco din San - 
Giorgio), Calafat (porto dei Calafa- :. 
tai), c care aii fost fondate de geno- 
ves]. , 
„Pe. litoralul maritina al Basarabiei | 
orașul român Celatea Albă, cunos- . 
cut în' Europa supt denumirea tătă- 
rească. de Ackerman, nu este altul
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de cât portul fandăt: de. Genovesi! şi 
numit de: a Moncâstro. 

S'a. constatat adr că îndată ce s'a . 
părăsit. politica; care 'consistă în â N 
avea un picior 'stabil în - Orient, im- 

-periul Roman ca şi: repuiblicele ita- - 
"- liene! ai fost în decădere... 

In timp. de lungi veacuri “Italia, a . 
suferit, România a:suferit. | DRE 

_*"Si-una şi alta. au avut să lupte i 
“ contra numeroaselor invasiuni, „- 

” T6te cetele - barbare, care ati nă-. 
. valit ca grămezi -ciclopeene ' asupra: _ 
Italiel, nu se .ciocniră: 6re mâl ântâiă - 
în Valea. Dunărei de jos.cu puternica - 
„colonie romană, ? | 

“Fură numeroase. legiuinile pe' care. : 
“le oprirăm în cale. Dâr "eram: unul. 

" contra.a _ş6se, unul contra: a uă sută, 
E și furăm nevoiti,. Ii. cele: din. urmă - 

să. ne dăm “în Jătury spre. a lăsa să - 
treacă - valurile năvălitoare. - A ! 
A! dacă s'ar - fi întărit: antegarda | 

pusă: la gurile. marelui fluviu, impe 
riul Roman ar exista încă ! 

"Sic, volierunt fata ! a 
: “Latinr. de. la, .. Dunăre, Latin“ din 

patria: mamă am îndurat: toate ne-.- 
norocirile ! Di ,
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"Aia fost reduși în îtagmente şi păr. ! 
„ticele de provincie... . - | 

'Siliți să _ng plecăm nu taram nici. 
uă dată. învinşi. *: ” 

«Şi lumea, fu. uimită când. a ara E 
- tarăm! că nici. uă. puteră omenească . 

„n'a. putut să distrugă colonia lui 
„ Traian.» . | 

Cer may “mari sciiton - şi histozici 
" actuall,. printre cari Michelet, Quinet, . 

" Henri. Martin, Correnti, Vegezzi: Rus- 
"„calla, a. dovedit cea ce pentru toți. 
«a .părut uă. minune, că cetățenul Ro- .: 
mân de la Dunăre este încă aq i-:-:. 

- dentic în 'tdte cu legionarul Roman, 
din anul 101. 

Românii aii tritaes uă deputațiune 
ur Napoleon I--al- cărul fiii fusese 
decorat ' cu "titlu de rege al Romel,; 

„Spre a. îl cere protecțiunea“ sea. 
Nu obținurăm nimic. 

Se vorbi chiar la Tilsit. d'a se 
anecsa imperiilor vecine Principatele 
române rămase autonome până . a 

tunci.. * . | 

Der piCI unul dintre nor n'a. perdut SI 
încrederea în acea ante- gardă a Rome! . 
care se “află pe malurile Dunăre). -.. 
«Nu pere Românulit» - 4 o 

. 
Li 

1
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Acesta este cregul poporulur nostru. 
In 1821, când fu uă mișcare în 

mal multe puncte ele- Europei, Ro- 
mânil .luără armele spre a redobândi 

ş independinţa desăverșită.. și unitatea: 
- naţională, EI nu isbutiră nici de astă. .- 
„dată, cum nu isbutiră „în' ale Tân- 
duri. 

In 1848, Românii ridicarii din. noă * 

 stindardele. naționalităților şi al mari-- 
lor. principiură moderne, Şi-nu. per- 

"dură causa. lor de cât când acelaş .. 
stindard fu învins în Francia, la Roma; 

| și la Venezia. 
Esilatii români lucrară de la 1848 . 

“Bana după 1857 împreună cu marit 
patrioți italieny printre care voii: cita, 
M._V. numar pe Manin și -Cavur. 
Din” nenorocire Camerile din Bu-i 
curesci și, din Iași, și Domnul ales 
atunci 1), sia înțeleseră.... şi | 
Sciură să săverșescă cea ce ne în-. 
țelesesem cu -Napoleon III şi cu Ca- 

vur, adecă să trecem Carpaţi cu uă 
. 

  
, 

D Atunci, adecă în 1859 „când isbucai resbelul 
Fraieciei si Italică „contra Austriei, când sc urcă 
„Alexandru I pe tron, și aveam încă 2 „Camere. 

: una la Bucuresci, alta la Iași. 

4



|. „ga 

ASTORIA ISNDEPE SDENŢEL “NOASTRE "1? 
  

“sută: de. -mil de soldați român, unde 

.. 

„trebuia să "mar găsim - încă - atâlia - 
“din Transilvania, Batat şi Bucovina— 

5 în care timp Francia trebuia să trecă 
„Alpil.: 

Românii tăcură uă mare aresălă 
ne Îndepiinând acest legământ ;; uă . 

 greşela care ne pricinui “mari -nen9- 
TOCIrI. » - 

Der :M.. V. scie că poporele nu în: 
ţeleg- de cât cu mare anevoinţă ideile 
abstracte. . 

Domnitorul „mei. de atunci nu era 
de talia regilor pe cari casa Savoia 

„ÎI a dat Italie, şi.nouă ne era opril,: 
din. toate punctele de vedere, se di- 

- vulgăm pactul încheiat cu Napolen IN 
şi cu 'Victor Emanuel prin interme- 
diarea. lui Cavur. 

In fine, după numetrâse lupte; am . 
isbutit—ne dândune în lături înain- 
tea nici:unul sacrificii—în 1877. şi 
1878, să.ne apropiăm de idealul nos- 

„tru, să arătăm că şi cu arma în. 
_ mână, astă-Ql. încă suntem .demnii 
descedenți al cuceritorilor .lumei. 

- Este un fapt care se as6mănă cu 
"vă minune; der patriotismul și! înte- 
„liginţa M. V.:vor înțelege că acesta 

$ «
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este nurha efectul natural-al împreu- - 
nări! causelor care fac că din Roma: 
să se reverse în (ste sensurile influenţa 
cea 'may eficace asupra tutor regiu- 
nelor ocupate; .de Latini;. şi. acest 
fapt face ca. România să cadă când 

- Iialia slăbesce şi “colonia +vâstră de 
Ja Dunăre să se ridice îndată, ce Italia, |. 
ŞI redobândesce mărirea sea. » 
„Acum. ne „Spunem: toți, habemus 
imperuitorenu, âvem nu nurhal pe deul 
latinilor în ceruri, dâr avem şi . pe 

 împeratul nostru pe pământ. 
„Căci, Sire, pentru Români, M. V... 

” este „și -rege al: Italienilor şi împărat 
al Latinilor. , 

Şi cu tote acestea.ce 5 a întâmplat? 
— La congres s'â cerut, să ni se 

smulgă una din câstele nâstre, Ba- 
_Sarabia.  , - ! 

Aveam „pentru “not dreptul, căci 
Basarabia nu ni sa luase de Ruşia 
cu arma în.mână. :. 

„Imperiul Sultanilor o daduse i în dar 
Rusie! și Turcia; după tractatele uOs- 
tre cu 'd&âsa, n'avea acest drept. * 

* Aveam pentru NOI convențiune în- 
'".cheiată cu Husia.la 16 Aprile 1874, . 
prin. care Țarul Alesahdru se lega ca 

* . 

..
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. . . 3 Ye o . Ls 

in nici un cas's6 nu permită s&'se 

* 

ia un deget din -tevitoriul nostru. ; .. 
Mal. avem în favârea n6stră, fap- 

tul-că, fără a. fi siliți, la chiămarea 
Țarului, _am alergat în ajutorul lar 
şi. lumea, a: vedul « ce am facut „JA 
Plevna. . . 

“ Iţalia” a trebuit, max mult ca or 
" cine, să fie mândră de: purtarea fii- | 
lor săi de la- Dunăre. 

Congresul:) s'a întrunit şi nici uă 
"voce nu s'a ridicat în, favorea n6s- 
tra! | : . 

Sa cerut la congres : suprimarea 
ânt. 7 din Constituţiunsa n6stră care, 

oprea pe cel necreştini să devie. ce- 
“tăţeni români. . ” 

Acestă prohibiţiune * nu. se stabi- 
lise la nor. pentru un. motiv reli- 
gios. ț PE 

In veăcul de imidloc. chiar tole-" 
ranta cea "mal mare a domnit în Ro- 
mânia. . . . 

"Nu era altă cestiune' la noi, de cât 
aceta d'a se opune „une! rari inva- 
siunI a unel poi »alaţiuni. imorale și 
corumpătâre Şi. cdre constitue insiru- 

  

. Cougresal de Ia Berlin. pu aaa SR
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mentul cel inal eficice al Germa- 
_„DISărel, i 
“Bucovina, provincie răpită acum 
100 de ani. Româniel, este api6pe 
yermanisată graţie invasiunel evrei- 

lor polonesi. 
4 

Fie-m! permis:a vă aminti cuvin- | 
tele următâre ale unul 'dislins scriitor. 
itălian, unul: din miniştri! dinastiei. 

«Propugnare per. gli Ebrei 'che in-, 
“vadano la Romania, € propugnare. 
per Pintedescamonto di : guello stato 
Latino, di quel paese che 6 un 'alira 
Italia». Î, ; 

Inscrisesem acel articol în Consii- 
tuțiunea n6siră, pentru că credem, 

“pote fără drept, că acesta ne va “a- 
'juta să oprim emigrarea, care devenea 
din ce în mal mare, a' evreilor po- 

„lonezI. ! 
“Ia fine disposiţiunea ” tratatului de! 

la Berlin, care ţintesce un punct din 
statutul nostru, a'fost adoptată. ca un 
principiu şi Români! au primit'o şi 
el ca un principii, i a 

  

1) A lapta' penteu Evreii cari fac învasiune în Ro- 
inânia, ese a Impta pentru germanisarea ac lui stat , 
latin, acelei ţări care este'uă a dona Maliă. 

„d : 

.
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*... Corpurile nâstre legislative at. „NO- 

“tat uă dată că primesc 'tratatul.. 
„.. Au votat -.pentru a doua. Sră, în 
unanimitate, că primesc, în principii, 

"să ştergă articolul 7 din Constilu- 
"țiune. 
„De curând, comisitinile celor douz 

camere ai. presintat raportul prin Sa 

care cer, lot cu unanimitate, să se 

ştergă articolul, şi chiar în acestă 
;* săptămână se va proceda la prima 

votare. a; : lege. , 
Rusia, Austria şi chiar Turcia aa 

acreditat la Bucuresc! trimiși estra- * 
'ordinari şi. miniştri! plenipotenţiari. 

Italia, a trimis scrisorile de* acre- 
ditare, dâr printr'uă- telegramă a sus- 
pendat întrebuințarea lor. '* . 

" Românii s'au: simţit forte lovită, 
ai suferit şi suferă încă de acestă 
lovire care le a venit din Roma.! 

Sire, inima, vâstră. de Italian, Sim- .! 
țimintele vâstre de rege: şi de fi al 
lui Victor Emanuel, înțeleg durerea . 
a celor dece: mili6ne de Latin. 
„După 18 veacuri de încercări gros- . 

nice, România liberă devine indepen- 
'dentă prin sacrificiul sângelui săi, 
însărcinâză pentru prima 6ră pe un
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“ taimmis al ei; pă “preşedintele Canmie- : 

„Tel. deputaţilor. 1). să mergă să sa- 
- lute. pe: regele. Patriex-mame . și să-l 

„spuie: ă 
«Imperator, ecce colonia tua 1 Jana” 

. libera ; est hodie quod semper .fuit!:. 
Accipe eam sicut Romae filiam! 2) 

: Şi ce răspund miniștrir M-v?, 
«Roma liberă te va recunşce.când 

tâte. cele l'alte puleri: te vor: Î "re- 
cunoscut. > 

: Domnul Preşedinte . al Consiliuluy 
ne a. arătat și ne: arată: cea mal, fră- 
țEscă şi: sinceră: simpatiă. 
„Dâr de ce re. trebue ca, el să se. 

puie în partea celor “trei puteri care : 
nu ne ali recunoscut, in loc d'a se 

pune în “partea: celor | trei căre! ne a. 
recunoscut ? !.- ” 

Şi acești din urmă .nu se trag din 
sângele nostru, n'aii fost tot de- -una 
amici pentru nor! 

De sigur că acâsta este uă poli- 
tică drept, | îneleptă, naţională ! 

Li 

1),0. A. Rosetti era atuăci ment al Camerei 
n6stre , ! 

:2) Imvărate, 6tă' Colonia ta! E Tibănă, şi asthdi - 
este cea -ce a "fost tot de-una ! Primescezo ca pe fia 

Romei. * | Si 
. Mă - . * .
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"Dă eu fran de la Dunare, - ne 
putână, să mă ridic la uă asenienea, 
înălțime spre a înțelege acea politică, 

“mu am alt de făcut de' cât să mă 
înclin “înaintea: M. V..şi a M. Sele: 
Reginei :şi să plec: imediat: cu inima 

“sdrobită, de durere, căci numa) acest. 
fapt, ne isbândă; ar spune Romanilor, 
de la Dunăre, cari m'au' trimis : pe 
lângă cel care domnesce asupra glo- 
'riâsel „cetăţi a lumel.: 

«Roma ne respingea. ! 

N Sunt, cu cel mal profund respect, , 

Sire, 5 i E Ă - 

, al Maiestăţei Vostre. | 
prea supus și dev otat serv itor 

Op 
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- 

upă ce isbucni revoluțiunea Ro- 

|, mâna âin 1848, democraţii Ro- 

7. mâni, cari „aveai strânse legă- 

iezz Zi turi cu membrii puterei ese- 

cutive din” Francia, le trimiseră următârea 

„adresă, - -a .cărel copie o găsii printre hârtiile 

“lui C. A: Rosetţi: i . 

  

   
    

Domnilor membră ai ; Putere ese- 

» : cutive la Puris. 
j + (Oficială) 

SE “Domnilor, a 
* 

„Acum că opera de regenerare s0- 
cială care se realiseză printre noi: 

'ŞI urmăresce. desvoltarea sea . paci- 
fică.. și regulată, că concertul unanim. 

-
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, 

al delibeaţiunelor nostre, spiritul de : 

moderaţitine' care a presidat la, ac= 

- tiunele n6stre, scrupulul pus pentru 

"și pâte un.titlu la protecțiunea er ;. 
„acum că 'am dovedit le,itimitatea 0- 

pere „n6stre prin chiar acea operă, NI 
credem că este .bine, amintindu-vă 

telegrama nâstră către ministrul afa- 
cerilor străine al Republicer Francese, 
se yă facem.să pătrundeţi mal adânc 

| îndeplinirea fagăduelilor” nostre, Sim- 
patiile ce întâlnim în jurul". nostru, | 

- sunt atâtea garanţii oferite Europei: 

în amănuntele şi în spiritul: Revo- 
luţiunei n6stre. .* . 

Sguduitura dată de piciorul Fran: ! 
„ciel solului Europei. s'a resimţit până : 
„la nol, Acest. pământ nenorocit, der 
„care "șI aduce aminte de origina sea, 
resimţi uă vie "plăcere, der. păstră 

„tăcerea, așteptând: un mâre eveni- 
ment. Ora sosise. La 11 (23) Iunie 
uă proclamaţiune (pe care vă oală- 

„principelui spre a o semna. 
Principele semnă actul de suvera- 

nitate al Poporului şi părea că intră 
o 

turăm aci), prin care se declară drep-! 
„„ turile cetățenilor şi “se aruncă basele 
„unei nuol organisațiuni, fu presiutată a
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cu bună -crediiță în “mişcarea care, 
"1 târea fără voiă-l; atât de mult 
acestă -revoluțiune săvârșită în linişte, 
într'uă oră, fără sfişiert, . esercita un 

prestigiul . chiar asupra celor câri se 
arătase până aci adversari af spiri- 

tului ex. Noua stare de lucruri trium- 
fă chiar acolo, unde era. de temut 
că va avea să lupte. ” 

“+ Increderea renăscea. Der la 12 (24) 
Iunie ministrul Rusil protestă şi- se -- 
"retrase - amenințându-ne. 'Amenință- 

rile sele se perd în.mijlocul aclama- 

țiunelor Poporului, “pe când nuoul gu-, 
vern având prin instinct presimți- 

"rea unei primejdii, se strânse cu mal - 

multă tărie în jurul şefului săi, spre” 

a *] linisci şi la trebuință spre a 1. 

. apără, Atunci Principele Bibescu prin- . 

„__twuna din acele hotăriri 6rbe pe care 

le dă Providența celor pc cari vo- 

_esce să-I perdă, speriat de „primejdia 

situaţiunel,: demisionedă de uă dată, 

din funcțiunile sâle și fuge i în streini 

tate. El. lasă țera fără şer. (A doua di 

după uă revoluţiune) fără organisare. i 

" “xegulată în: năuntru, şi ameninţată, - 

“de evenimentele, care puteau” dintr'un' 

moment în altul să se nască în afară. - 
. „6
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Situaţiunea, era Critică, der uă na-. 

țiune gener6să, care voesce cu tărie : 
“.. libertatea, găsesce leac char în sinulel. 

Un guvern .provisoriu, având în 
| frunte-l pe Mitropolitul, capul: bise- 
- zicer, se constitui îndată şi v&du. în 

curând. întrega naţiune alergând spre 
„dânsul, şi aducându-] * laude. pentru 

că n'a desperat de. salvarea Patriel. 

-: Guvernul provisoriă "ŞI .a îndepli- 

E nit. datoria: și n'a stat în puterea sa - 
ca opera de mântuire începută. alât. 

de bine, să se sfârşescă în acelaş 
mod,. fără să fi'curs uă lacrimă, fară 
să se fi vărsat uă picătură de sânge. 

Acâsta 6nsă nu îla fost:dat; Căci, 
-orx, unde este uă operă, umană, ins- 

_ trumentul este neperlect. Voința Lui - 
 Dumnedei presidă acţiunea nostră, 
” der mâna omului :0 săvârșise..  . - 

La 19 Iunie. (1 Iulie). uă tentativă 
„de: contra, revoluțiune şe făcu. . 

Setul milițiilor (ministrul de resbel) 
colonelul regimentului! al 3-lea, era în 
capul. mișcărei.. El comandă - Solda:. 
ților să să tragă... asupra poporului 

Li! se, aresteze, pe toți. membrit -. -gu-. 
vernuluy. provisoriu. Să 

- Poporul era - fără “arme, guvernul 
.
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" “ţinea, consilii, fară sfială, în mijlocul 
“tumultului, ue | 

o. “Câte: va focuri se traseră. Şi 7 6: 
ment cădură. Acesta fu prima văr- 
sare de sânge. care a "pătat revolu- 
țiunea, n6stră şi va fi cea din urmă. | 

 Augind sgomotul. detunăturilor şi al: - 
- corpurilor fraţilor lor : care cădeai, 

„Soldaţii un . moment rătăciţi: de vo- 
cea - şefului lor se deşteptară ca -din- - 

"tun vis, luară - stegul lor, alergară 
“la palatul guvernului unde reînoiră 
“jurământul de credinţă “Constituţiu- 
„nel, pe când autori! acestui atentat. 

„“ odios, arestaţi “îndată, fură puşi la: 
disposițiunea autorităților. | . 
„Vă comisiune s'a numit spre a-l 
judeca. _Pedâpsa, “cu mortea fiind: 

- Ştersă din codul nostru, el vor. scăpa 
de supliciul pe care Vaii meritat: 
'remușcarea, lor va răsbuna Patria.: 
„Acâsta . este, domnilor, relatarea e-: 
„sactă a faptelor. petrecute până aq. 
. Guvernul .provisoriii a încercat s& 
“aibă raporturi cu statele cari 7] în- 
“conjdră şi . aşteptână . ca eşistența 
politică -a Valahiei să: fie recunos- 
cultă, după cum .este dreptul săi, 

" de :către cabinetele. europene, el ia -
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„tote măsurile niecesare spre. a asi- 
gura Jliniscea în (&ră * şi spre a. 0: 

“arma în: cas da a avea un. resbel în 

afară, Din: nenorocire - “administraţia. - 

precedentă mal dispusă a se supune 
poruncilor Rusii, de cât să. ia” mă- . 

“suri pentru : trebuințile Și apărarea! 
i _ţărei, a' lăsat'o_întiruă stare de. de- 

- Sorganisare. complectă, fără soldați, 
aprâpe fără bani, despoiată;. desar- “- 
mată în fața unei navaliri streine, 
fără altă putere de -cât acea pe care. | 

Dă putea să i-o dea desperarea - sea. 
-Până acum Rusia s'a mărginit ă 

"ne ameninţa, dr ceace o'reține nu . : 
-.. este nici respectul dreptului nostru, .. | 

-pe care Pa călcat tot-dâ:una în pici6re; : , 
"nici respectul tratatelorpe care caută să- - 
le tălmăcâscă î în favorea el: cum face 

- “cu articolul 5 al tratatului de la Adria- - 
.nopoil, şi- cu “tratatele: din ' 1393 - şi” 
din 1460 care garantegă Principatu-. 

--luy dreptul -de a se guverna prin pro- 
“priile sâle .legi; nu o reţine -nici ” a- 

” cea pretinsă. amiciţie pentru poporul 
„român, lucru care-am dori să "1 ve- 
- dem “mal. puţin: în . vorbele * s6le Şi: - 
"mal mult în faptele er. “Nu este tre- Dă 

- buinţă: să „Cunosci. mult: Rusia . „că a
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să scil că ea va interveni îndată e ce. va ! 

crede că ya putea să. facă acesta SE 
“ fără a fi împedicată.. . 

"  Care-vor fi. consecinţele probabile 
__ale acestel intervențiuni ?.In cât pri-... 
„_Vesce... Valachia, lăsată în. voia în- ” 
„ tEmplăriy, ea- va peri ca popor, căci : - 

nicr un român nu va voi să supra- - 

: vieţu6sce - robirel țărei s6le, . der va. 
rămâne ca pământ și . va -mări imei- 

'sele. domeniuri ale Țarului. Moldova” 
* va'avea „aceaşi sârtă; căci destinul“ 

„ambelor provincil 'sunt de acum îna- ” 
inte nedespărțite şi Rusia. va: fi făcut. 

- *uh pas mal. mult. spre Constanti-” ” 
nepoli.'. - 

- avem: trebuinţă. să “atragem RI 
- _tenţitinea “vâstră, d-lor, asupra gra- -.. 

-vităţei unor asemenea - “eventualităţi, E 

dâcă,:- din nenorocire, ele” s'ar. rea- - 

„“lisa... Nu numay calea către Constan-! 

- “ihopoli ar” fi deschisă -. Rusiei, der. 
“-uă dată. stabilită în - Principate, - de 

“unde ar întinde mâna populaţiunilor. 

„slave. cate ne înconjoră, ea-ar apăsa . . 
“cu may mare greutate asupra aface- 
-rilor Europei, .care :ar întâlni-o-pretu- . SN 
tindenI ca un obstacol pentru planurile .. . 
sele; și cine scie ce:ar, deveni Po-- .. 

.
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lodia; Ungâria.. Şi. “tâte acele popore _ | 
care se ridică din tâte părţile pen-'-. 
tru drepturile și pentru libertatea lor ? | 

„* “Când” destiriul 'ţărer-.n6stre va fi 
-. hotărit:pe câmpul de resbel, nu nu: 
"mal ţera nostră va fi. în primejdie, AR 

ci. Europa întregă, opera de regene-. : 
- răre politică la. care Francia a degat 
riumele. său... -, 
 Ecă itlurile ce avem pânira a „cete: ă 
sprijinul. el. Si - 

1 *- "De sigur că Francia va fi destul' de - 
„tare spre a scăpa, pe sine și liberta- - 
_tea' el. Der şi nor: suntem uă' păr- 

ticică a 'mare! familii, părticică ne! * 
- norocită, pote prea. mult timp uitată ; 
de ce re Francia ne ar'lăsa să pe- . 
rim, când'un Singur cuvânt al.6i ne.. : 

- pote scăpa 2. 
„" Spună. deci acel cuveni : 
„= «In numele: Europer- şi--al umani-” 
tății, Poporul Frances ia sub scutul . 

-- săi pe Poporul: Român. Acesta: va” - 
fi de ajuns pentru ca. Rusia. să re- 

tragă pe soldaţii s8%, pentru ca Porta 
- să recunâscă independenţa n6stră.>: 

Independenţă. în administraţiunea” - 
„internă, 6că ceea “ce ne garantâză” 

- tratatele ȘI nu cerem. „nimic alta:
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“ Plătim” un tribut Porţei, vom urma 
„săl plătim la epocile ficsate, “chiar 
înainte de termen, după cum am fă- 

_cut pentru ultimul trimestru. Cele-. 
„alte obligaţiuni le vom îndeplini . a- 

- semenea. .Ce ni se -pâte ' cere mal 
mult ?. 

Am respins tot-d” a-una ! protecţiu- 

nea Rusier ; cerem sprijinul Franciei, 

şi vom fi mândri. d'al primi. 

Intinqă-ne mâna “nouă, cari ne-am 

ridicat la vocea e!, ajută-ne spre a 

„ne ridica. Mal târdiii când. vom fi 

- trecut. primele dificultăți, vom umbla 

singuri: pe calea n6stră. Nu. îl cerem 

nici un săcrificiă, nici. de Gmeni, 

nici bânesc, e destul s& vorbescă- 

Europei - pentru no! : şi să se declare 

-gata a: respinge prin arme, ori-ce in-: 

tervențiune armată; . Acestă, declara- 

"ţiune va fi de ajuns, spre a asigura 

recundscerea şi “menţinerea  dreptu- 

+ 

rilor nostre.  Ostendat - belhum pacen. 

" habebimus. . -



  

“SCRISOAREA! * 

LAMARTINE 

  

. fara de scrisârea precedenta,. pe. 

"care guvernul “vremelnicese “ din 

"1848 o trimise Puterel . esecutive 
ZE “3 din Francia, el ma! trimise; uă scri- 

s6re particulară câtre” Lamartine, carele 

-era atunci membru al putere esecutive din 

„Francia și ministru de esterne, - 

La acea “adresă Lamartine respunse prin. 

urmâtorea scris6re datata: din Paris, 1848, 

- aprope uâ lună după ce. e se retrasese - 

din guvernul provisoriu : e 

: Domnilor membrii: aă guverriuliiă 

- . ” . - 

 Dommnilăr, . de 

Epistola. - -d-vâstă mergeâ către anul 
din. șefil guvernulur- “interimar. al Re- 

A provisoriă al României, la Bucuresci..
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publicer; și a găsit numai pe un 
„Simplu cetățean, carele nu are altă : 
“putere .de cât votul şi cuvântul săi 
de. representant al poporului. 

"Acesta, domnilor,-:vă qice îndestul .. 
că schimbarea. posiţiei, a trebuit să 

„modifice * şi. caracterul, Xespunsului, ” 
mei. RE 

„- Acum uă lună: de dile. aş fi putut 
să vă dai, dâcă nu angagiamente cel 
puţin presimţimân tele politice ale Fran- 

“ciel .privitâre la naționalitatea a. cărey.. i 
reconstrucțiune, a'ţI. întreprins'o.: „cu 
atâta curagiu și patriotism. . 

- Astă-dI ânsă nu vă mal pot adresa “ 
de cât urări şi. speranţe. | 

__ Mi-a fost dat s& vorbesc pentru: 
ântâiași dată Europe în numele Re- - 
publicei, printr'un manifest care a 
dirigiat cele d'ântâiii acte și a țin- - 

„tuit cea  d'ântâiă atitudine a politi-! - 
“cei străine. Acest manifest mi-a. fost 

" 6re-cum dictat de glasul unanim âl 
opinie! publice. EI este,. cutez a o 
dice, promulgarea oficială - â simţi- 

- mintelor -de . „pace, de. prudenţă, de: 
moderație, âns& este. simpatia frăa- 

- țescă pentru tte' drepirurile 'şi tâte 
- desrobirile legitime: : ce însuflețesc
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„voinţa. şi inima Francier., Cu acest: 
titlu cred că vă pot făgădui că l- 
nia 'politicer- democratice trasă de. 

. dânsul nu'se va schimba în mâ- 

" nele nuoului guvern, și că. limbagiul 

- ce mi Pa însuflat gândirea cea libe- 
rală, şi generâsă.. a grei. mele, nu” 

„va fi denegat de succesorii mel. 

_. Cât despre mine, . domnilor, cu-- 

n6sceţi câtă simpatie am pentru | 

“causa ce apărați, şi-a vă reînoi es- 

- presiunea el, este a vă asigura câtă 

fericire. aşi, avea dâcă ași putea să 

-0o slujesc; ... . 

Primiţi, 'd-lor, asigurarea, celei măy 

mari consideraţiună. - 
. - 

- 

Lamartine,



  e it i 

  

Bă „LOCUINŢA SEA 

FR « ovarâş a. „murit! a 

Cel pe care din copilărie me de 

Et i prinsesem “a'l numi tovarăş, sa - 

    

ci 

Sa ZI stins la Krintzendorf lângă Viena, 

“1â-. 14. (26) Maiu 1889 în al: 82 lea £ an al 

„etațit sele. =. 

- Tovarăş al lui GC: A. Rosetti a fost a - 

în tinerețea sea, tovarăș „îl a fost ca li- . 

„brar, tovarăş ca tipograf, toyarăş ca re- ă 

dactor al Prunculuă Român, tovarăș. la | 

“Românulă, tovarăşi în conspirațiun! şi în 

esiliu, tovarăș de durere şi de fericire. 

'Tovarâş a fost pentru soţia lui Rosetti, - 

tovaraş a“ rămas. pâne la. mârte pentru 

noi. toți. : ”
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„Când resimțeam uă durere stu uă feri ” 

” cire, gândul- îndată ni se îndrepta câtre 
-  Tovarăş, și el la rândul sa, când uă ne- ' 

'norocire ne isbea, prima gândire ce avea. 

"era acea '4'a ne trimite uă mângâere spre 

a alina durerea nostra. « 

” Zovarăş pentru noi, Enric WPinterhalder 
“pentru! cel-l-alţi, „Contimporanul pentru ci-.. 

titorii. Românului, el a remas un amic de- | 

- ” votat, un bun român, un colaborator cre- 

" dincios. a - 

_„Lacrâmile m6 încă, 'm! scria el aflând 

“mârtea lui C.: A. “Rosetti, nu mai pot con- 

„tinua, Crede-me âns;, iubite Vintila, că câte | 
gile vora mai avea nu .voiu înceta d'a te 

. iubi», Şi s'a tinut de vorbă, ne a: iubit pe 

toți, a iubit” Românulii. 

Rolul. -care Ya jucat t Winterhalder: în li- 

'„. teratura şi în' afacerile nostre * naționale, 
. 'nej face a- consacra ua. pagina din aceste 

amintiri: acestui amic, acestui Român. a. 
L'am revequt pentru ultima Gră în 1887 

când me duse la.Viena. :* 
EI locuia atunci la Kritzendorf,. de unde 

-supt pseudoriimul Contimporanul trimetea 
„BRomânulu “corespondințe, : traduceri, . 'cro- 

- nice; din care unele. ap&rură supt pseudo- 
E nimă JVinterhalăer a mai scris în Ro ,



VINTERHALDER - A. 

mânrilăi sup“ pseudoninul Iernescu şi a. 

“publicat alte multe scrieri fâră nici ua sem- 

nâturâ. , 

Voiu reaminti ad urmetârele renduri, cs 

scrisel atunci, privitâre: la vizita ce îl facu: 

„Indata ce sosii la Viena însciinta! pe 
 văchiul prieten al Românuluy despre sosi- 

rea mea şi esprima! dorința de al; vedea. . 

_<Me' pregâteam s8 plec la gară spre -a 

me. îndrepta câtre Kritzendorf, când ? pri- 

mil: urmatorea. telegramă. j 

IKritzendorf 25 August: - 

Mâine, Vineri, dup$ 9 ore, voi veni să te văd la ho- 

- tel, aducână tabloul 

- YVinterhalder. 

«Vineri, la 9 ore dimineța, ni se deschise 

"uşa şi Contimporanul având un tabloa supt 

brat intra în odaia mea. Tabloul era -lu- ai 

crat de Rosenthal, acel martir .al. revolu- 

__ Hunel române, care a fost ucis în chinuri 

pentru ea, de câtre. Austriacil.» : 

«EL a fost lucrat pe la 1850. Rosenthal * , 

îmbracat într'uă blusă: verde. stă în. fund : 

fumând uă lulea:; la âr6pta stă peun scaun 

roşiă C. A. Rosetti, având . în- brațe pe fe-: 

tița sea în vârstă de 2 ani, ear "la. slânga. 

dâmna.: Rosetti ţinână în. braţe- pe fiul el 

Mircea, care abea avea câteva luni ; da-
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. 

supra lor este tabloul libertăţii .cel - legat 

prin testament de“ Rosetti, Museului Naţio-" 

. Bal. Rosetti de şi forte tânâr sâmână mult 

cu. fotografiile din timpul din urmă,. şi ori 
Cine "1 pâte recunâsce. | 

| «După. ce vorbirăm mult. de trecut ş şi de . 

- bresent o pocnirăm împreună spre Krit 
- zendort. 

«Drumul esie dintre cele. mal frumâse 

şi posiţiunile forte pitoresci. Luând calea 

„ferata la Frantz-loseph-Bahn ne .oprirâm 
dupe 10 minute la: Nussdort. şi d'acolo - 

ne urcarâm pe calea ferata. „sistem Righi, 

pe muntele Kalemberg, unde prândirâm. 

«Călătoria este dintre cele mal plăcute - 

şi interesante. Drumul: de fier urcă pe un 

drum şerpuit,. strabate uă frumosă pădure, _ 

în mare parte de stejar şi dupe înălţime 

“zăresc! Viena și “Dunarea care se depar- 

teză din ce în ce ma! muit. | 

„La 3 ore scoborând din înălţime, aş 

„cu. trenul sistem Righi, în . vale. _relua- 

râm trenul: ordinar. care. ne lasa la 4. 

ore la Kritzendorf. 'In față de gară se află 

„uă portiță roşie, la pâlele unul deal; sus 
. se află uă căsuta 'care pare a. fi atârnată 

* Vasupra capului nostru, Acolo „șede Com 
timporaniul. - 

-«Ne indrumarâm pe uă „potecuța care 

p
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FI şerpuind te “duce sus. La atenta Și la stânga” 

“un zid'de verdâțâ-o.: încingea. . - 

«Dâmna -Kerber, aepsta care : găsduesce 

"pe Winterhalder - ne 'eşi inainte şi ni se 

făcu uâ primire, care! ar.putea lesne face . - 

se's] piarga renumele vechia ospitalitate 

românescă, i i 

a. «Ședuirana catva : pe uâ terată: as unde- j 
“ni “se: înfăţișea cea, mat frumâsă. prive- 

lişte , In faţa gradiniței, - Wasupra câtor-va.” 
5 “frumoși bradi Vedeal Dunărea in. splend6- 

rea et şi un ostrov- care o desparțea în 

_dou€ brațe: Ne: urearâm într” un chioşe de 

- verd6ţă” sădit pe ua: câstă din. cele mal . ” 
. repede, unde priveliștea era şi mai fru-" 

„“înâsa. - | i 
e «Nerebdâtor ceru : a via „ințeriorul . .. ” 

” casel : a : Na 

“Dous “odaite şi uă intrare. , . 

- «La drâpta sta :d. şi d-na: Kerber, la. 
- stânga era odâița lui Winterhalder: - | 

- î “<Un mic pal ae fier, două mese de lemn Ra 

câte-va scaune şi . uă canapea. - 

- «Pe mescidra „pusă între două eresire 
sunt tate-va „cărti, : diare. şi. hârtie ! forte 

” subţire, două. călimmare,' unul, de stiela şi 
=. altul de pârtolana albastră. Mae , Ea 

„- «Aci şi pe acea hârtie subțire scria. Con 
- ! timporanul torespondintele sele». 

ii
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-: In “acea căsuţa s'u siins amicul pe care 

îl plânge, pretiosul colaborator al. Roinâ- 

aul, tovărașul lui Cc. A, “Rosetti. Sta 

- a isătaRt, 
  

- Winterhalder, de şi strein prin nasceie' 
“servi în armata română pecând C. A. Ro-.': 
--setli era, iuncăr "şi mai în -urmă luă uă 

parte activa la mişcarea de regenerară a 
României din 1848. . 

„El remase nedeslipit de amicii sei Ho- 
setii,. Golesci! şi, Brătianil espunându- -se la 
tote primejdiile. . | 

„:-Tabind România, prima sea grija. fu, când 
- isbueni revoluțiunea, s&'câra a „fi TeCuNOs- 
„cut ca cetațen român... -- . 

. Im“ acâstă privinţă gasim urmatorele doua 
decrete ale guvernului din acea. epoca: 

In numele poporului român 

DREPTATE ŞI FRĂŢIE 

Guvernal provisoriit. Si 

D- -niă Enric Winterhalder şi C, Ro- 
„senthal ID au. cerut de. la. subt iscă-- 
  

A) hosenthal din - causa iubirei. ce: avea : pentru G- 
„A Hosetti, cerând a deveni român, lră numele ami”. » 

colui stă, Constentin, lepădându-se de al stă Daniel: 

..
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Jiţi a “fi primiti între- cetăţenr: si a“ 

li-se acorda indigenatul, a cărora ce- 

Tere supuindu- -se “acelui guvern, este, 
rugat a chipzui și a da subt iscălitu- 
lui poruncă de urmare.  .. i 

- Salutare şi frație:. 

- Ministrul din nâuntru, N. Golescu. 

“Setul secție!, Steriaai. i 

- No.:22.: N „1848 Iunie, 18. 

IE DREPTATE, FRĂŢIE i 
“în numele poporului româri 

Guvernul piovisorii 

- Domnule Ainistr d 

“ Fiind că a. Enric Winterhalder l0- 
“cuese” de nou- -spre- dece ani pămen- 

* “tul. Românesc, - 
-  Fiind-că prin conduita sea în acest 
“lung termen a ştiut să câștige stima :. * 

"Şi iubirea tutulor Românilor, fiind-că 
prin cunoscinţele ce are de limbâ.ro- 

"mânâscă, prin. poesiile ssle, pline de - 
_dulcâţă şi:de un adevărat amor pen-. 
„ru România, prin „puternicele aju- 

7 
.
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tore. şi jertfe Ghiiar; ce a făcul pen-. ; 
tru România, şi pentru isbutirea re- - 
“voluţiei nâstre; a“ doveait că. este u- " 

„nul din “cel mal 'călduroşi” şi adevă- 

- rai fil ai României, 

_- *- Declarăm:: 

-- _ “Domnul Enric. Winterhalder, a- vine 

, meritat de la patrie.” 
: Privind iarăși interesele Românie), 

- şi cererea ce ne-a făcut'0, primim 
- 'naturalisarea sea,- dându-r: tote drep: 
urile de Român. 

Domnul ministru din năuntria este 
rugat a îngriji de esecutarea acestui 

„decret. - i 
i Salutare şi frăţie. 

i - Merabrii - guvernului: 

„Neont: Mitropolit al Ungro-Vlachiei, C 
_A, Rosetti. St. Golescu, A.G. “Golesen, 

I. C. Brătiana,. _. o . 

«No. 102. Da a 
” 1542, lunie 23. 

. 

a - 

  

SCRIERILE SELE.. 

DT Ua parte forte- activa a uat Winterhal-. 

- der. şi la lucrările literare din epoca sea; 

-Un ce de putini cunoscut; este “acela că . 

it interhalder. a întrodus, în România, -ste-
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"nografia. El o invata: şi dete jectiuni pri- - 

milor nostri stenografi, facâna cursuri “gra- Ă 

“uite. A fost unul din principalii colabora- 

„tori at. Pruncului Român şi al Românul. - 
Poet. din fire, el scrise mal multe poesii 

„si ajută pe cei car! voiau se creeze tea- 

“trul național. a 

Primul sea volum de poesie; Plori . de 

scăeţi pe. care "| publica pe la ani: 1845- 

sta 46, oblinu un mare sucees.. 

Posiile. s6le erau pline de dulcâta, şi .- 

” de. seniiment ; spunea lucrarile în mod sim- a 7? 

- plu şi. natural .şi de_acea multe ramaseră 

" „populare. 

- Care din noi. n'a- audit : 

„= Rindunică mititieăi 7 sa o. 

De ce fugi din țâra mea 

s6u: . - ai N 

Diîmboviţă apă dulce - . 
Cine bea nu se iai duce 

- tara a seci ca ele 'sunt' datorită pene!. lui , 

" Winterhălder ? e | o - 

_Ună din primele opere române, prima . 

după cât cred, a fost scrisă în versuri de 
Winterhalder şi. pusă” în musica de capel- * 

maestrul Engel, cu câţi va an! înainte de 

revoluțiunea din 1848. ca . 

posed uâ parte din acel manuseris, scris 

“de însuși mâna lut Winterhalder. -Spre a 

..-
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- se vedea .cum facea versuri şi de ce sen- 

timente era însuflețit ; "reproduc aqi urma-. 

„rele: 5 prinie scene : sa 

“ BAM DE LA CALUGAR. 
OPLRĂ HROICĂ IN 3 ucrp 

  

„ Musica de capelmaistr ul Engel, curin- 
„tele de Winterbalder. 

ACTUL I 

A Satul Magurele, piață. Mania, săteni, sătenee., | 

Cor.. aie 

“Tota l&ra românescă 
Pe Mihaiă ni l'a ales; 
“Domnul. nostru să trăiască, 
se  lrăiască vel ales ! e 

De. păgân acum scăpare. 
- Ţera n6stră va afla, -.-: 

Peniru a vetri apărare | 
„Toţi viața ne. vom da. Da a Ra 

Michail cu vitejie 
Patria. va mîntui; -- . - 

„Aidei der. cu. bi-bație a 
„Căci subt el vom birui. * 

„- 

- a:
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Buna țeră. românescă. . e 

“Mintuirea - SI a. 'mțeles; Da 

Domnul nostru să/trăiască,. - | 
_S8. trăiască cel ales. 

: - SOENA 2. -a" 

„Cer de mat nainte, Fareaş şi fica sa. Aniei 

"Par caş, 

“Aşa băetr,. așa facă voinici! .. 

-VoioşI și veseli vă. găsesc aicl.. 

Un sătean. i 

| Da, “Domnule, aşa e, să trăieşti, - 

Ne bucurăm şi. “vesel ne găseşti ;. 

-Caer Dumnedeii' în bunătatea - sa. 

Prin noul Domn, „pe: era va- scăpa. Sa 

| Far aş.” 

. “Mihaiti voeşte 'miîntuirea dorin, | 

O va scăpa d'un jug apăisător, a 

Der totă tera. irehue - să voiască, - 

„SI sta tera, să "1 dea ajutor. -. 

- . Ari 10. 

“Turci încă n'a uitat 

” -Biruinţa. glori6să . 

Care noi am câştigat, - 

- Ş'uă. oştire numerosă 

EI acum ai adunat.



- 
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„De. nu va. fi fi. 
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De Sinan. € comândata; 
Care jură. C'aștă dată. 

“ Tera. o va colropi ; 
"Fără, milă și cruţare, 
- Nimuluy va da: scapare, 

Mic” şi mare vor. peri! 
- Amerințată Ni - 

E ţera tâtă .. 
*. De-a peri; 
 Împotrivire 

La năvălire 

 "Ţâra scăpata” ăi 
"Si apărată 
"Prin no va fi _ 

-— “ Pareaş, i 

. Spre apărare NI 
“ȘI mic şi mare” 

Cu voinicie | 
. Cu' bărbăţie 
„VE înarmaţi; - 

- Spre apărare . 
"Si mic “și mare, 

Toţi sunt chemaţi! -- 

Cu. .. In



„Vom alerga; a 

= Anica, Maria, pe urmă Vestierul.. a 

. - 

Cu bărbăţie Sie - 
Şi woinicie” o 
Ne vo loptal o 

Parcaş şi, sătenii ies, " Anica, si Maria. caro” în 

- Sceniu precedentă. Sail îmbrăcişat si ati "vorbit - 

 întruă parte; rămân singure . : : n 

SCENA 3.a 
- 

Dan, Maria. 0. 

Vestierul Dan? un onătrecuti în virstă 2 
. a 

| "Anica. 

"Un intrigant, ce nu + pot. suferr,:- 

Pe a Maria O 

Sit te- -a cerut el în casatorie ?. 

Anica” 

“Aşa dar '6ă. way bine. aş peri. 

 Vădând că. alt-fel: n'0 s& isbutâscă; 

_Căcr eu i-am spus : curat- că nul iu- 

[besc, . -.. . 

gi lânga tată meii facu- cereale, 

. Cerândi- mă. Acum! 1l- şi. urăsc. 

N Maria o. 

Dar tată- (să ? Anico dragă spune, i - 

EI Gre â primit ? 

.. 

VON IE HALDE ' [15 

[a 

*



- 

“dn. * "“ AÂDNPIRI ISPORIOE 2 

„Anica | 

= A vefusat: 
. Şi acum acest viclean perdaiea' nssiră 

Şi „eternă resbunare ne-a. jurat. 

“Maria 

Sunt vorbe astea, dise'n supărare; - 
„Ce pote să. vă facă el? nimic! 
:Dar inima'ţi, n'a început să 'simţă ?'. 
Ce? nu iubeşti ? nu al vre-un n amic? 

A nica 

Tubita mea, nimic nu “ţi -pot as- 
 [eunde': | E 

„Pe tânărul Buzescu 1 iubesc, 
"Si in- iubirea laur uă: mulțumire | 
Nespusă, fericirea, mea găsesc. . 

"Arie 

- Nu pot SEI. spaiti ce am simţit | 
“[atuncea, 

"Când lam văqut pe nobilul bărbal; 
Uă temere şi'o mare .bucurie 

In inima'rat. d? O dală-.s'au vărsat; 
Obrajir mer cop insu- -s'ai d! 0 oșela 

- Când m'a privit, 
Mi s'a părut uă dulce armonie 

Când *'mi-a vorbit ;: 
Când caracterul: ur, „cel nobil, mare Ă 
.. 

- 

n



NINTERHALDER 1 107. 

- 

- Ani cuhoscut, 
Atuncr să mal resist Pa lu iubire. 

Nu am putut.. 
Chipul lu mândru 
Şi bărbătesc,: 
Glasu'1 cel - dulce, 
Cel. angelesc,. 
Ochiul cel ager, 
'Fârte, frumos, 

Si „umbletu”x nobil -- 
Şi maiestos, i 
“Tâtă- simţirea 
M-ai: deșteplat; 
Inimăâ/nil bate 

- Neîncelat. | 

e ” Maria 

De el iubită 
Acte simţi, 

“Cât de ferice: : 
Trebue să fi! - a 

i a E Anica 

Da, fericită, . 
:Veselă sunt, 
Cât nu, poţi spune, 

- Na am cuvent! 

aa Amândouă 

Numar | *n iubire 
UJă fericire a



- 
-. 

- 

- 

-- 
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Adevârulă 
„Pâtea fi; - a 
„Asta uă jună | 
Inimă bună - a | 

” Simp! ă, curată o „i 
P6le simţi. 

- Pe la mijlocul scenei vistieral Dan s a „arătat “în 
fandul: teatrnlni, a făcut semn la doi Smeni şi a vor- 
bit cu dânşii în taină; dură aceia sati retras ; ve 
la. +fârgitul „scenei iară i, face semn tovarăşilor sti, 
şi câte-si trei sa.vep-d asupra fele or. După uă. scoată 

z 

„_lurtă fe.ele sunt răpite. de dânşii. 

Anica (luptându- se) . 

Vestierul Dan ! vendare ! i 
Val mie! ce trădare! * . 
Sariţi !—Viclene fugi ! Va mie,. mor!” 

- Amândouă (fiind Inate cu. sila) 

“Sari Sarițr! veniți în ajutor !. 

 SoENA: a. -a _ - 

vucuroser. “Palatul domnese: ” 

Michaiu (singur) . 
Sade culcat pe uu divan şi dorme. ă 

„Cortina - din fund se „ardică, și arată aurmătârea 
visiune: Un țăran bătrân, uă femee tenără şi 
duoi copii în lanţuri sed în genuchi * lângă uă - 
-cruce regturnată, toți ardică-. mâinile - către * cer - 
Un angel cu un paloş în mână se arctă, “el face - 

* semn lui Mihaiii, îi arată pe țărani lîn- lanțuri și, 
crucea resturnată, pe urmă pune mâna _pe inimă



. 
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si apoi o ardică către cer dicândiuă -i prin «panto- 

mimă să „aibe credință” în Dumneeii ; după. a-"" 

cesta îi-arată.paloşul, îl învârteşte ca spre” apă- 

ratea țăranilor, lanţurile acestora. cad, ei seri- 

dică în piciore şi se îmbr: ățiseză, Sus în „aer'se 

"vede uă eruce luminosă, înconjurată de .0 glorici 

de rade sțrelucitore. Musica esprimă tote acestea, 

note tai, . - - i 

; _ Mielhaiti, (desteptăndu- se) 

- Da mi paloşul, “să. scap pe era mea. ! e 

S& birue sânta cruce semi-luna, - 

a 

“și trece: întrun. Mars triumtal care sfârgesce- cu. 

_"$5 înceteze pentru tot-de-una -. .: . 

Răpirele şi- apăsarea grea |— 

Der unde -sunt?—a fost o ameţire?, 

„A fost un vis? o sântă povestire ?— 

Da, 'cerul m'a ales !: prin-mâna mea 

Va mântui popbrele creștine. : . 

- O'naltă hotărire simţ în mine, | 

“Prevăd' o lupiă sângerâsă, grea ;. - 

- Der suiletu cu 'ncredițare "mi spune, 

Ca "Domnul m'a ales 

_ Să săvârşâscă, cerul. o minune,. 

* Va săvârşi-o şi voii birui — 

(strigă în culisă) a 

. Calomfirescu ! sfatul să s adune, i 

Boerit, căpitanii mel, aci 

Se: vie toți.—A ţări! mele. sârtă. 

“E aată'n mâna mea; voii isbuli 

So scap € de jugul greu: seu voit „peri! 

Li 

". 

. 

de -ar trebui 7
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Arie 

Pai credinta mea în line; 

Domnul, Dumnedeul mei ; 
Căci” puterea'ţi simţ in mine . 
Si alesul ti sunt eul 

- Nu împins de .vr'uă mândrie, 
„D'un renume pămentesc,— 

- Pentru țera mea?n robie. : 
„ Biruința 'o doresc. 
Patria sânt” adorată, 

„Patria care iubesc, 
Ţie viaţa. mea tâtă, 

„Sufletu'mi ţie jerfesc ! -. 
“Statele cele vecine 
Tâte pe noi ne privesc; 

“Tâte, ca noi, sunt creștine, . 
Tote ne compălimesc. 
„Patria. în -subjugare 
Nu mal'voesc a. vedea, 

Țâra mea de - apăsare. 
Prin mâna mea va scăpa 7. 

"Pur: credinţa mea. în tine, 
Domnul. Dumnedeul mei, 

- Căci. puterea'ţI simţ. în. mine 
Si alesul iz sunt ei !: - 

a
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"Michaiă, Buzescu, Calonfineset F arcașu, „Dan. 

vestierul, Boeri și căpitani intră. 

- 

Michaiă, 

- Vor stilpit țărei, “căpitanil. mei, 
V'am adunat saud.-părerea vâstră, 
Cu nţelepciune să ne chipsuim,  - 

- Căci în pericol este ţsra nostră.— 

“Sinan, - vestit: 1 Pașa, la Rusciuc 
O numerbsă armie adună; -. 
Stindardul verde al lu! Mahomet 
E'n tabără, din minarete sună 
“In depărtare, glasul. lu! Imam, i 
_Chemând pe musulmani la. apărare; 
Cu Otuz-bir, vestitul batalion, - 

toi leniceri vin în număr: mare ; 

--Cu sutele de mil sosesc 
Tatari, Arabi şi Beduini, 
Şin tabără se grămădese.— 
Der scopul lor? e lesne al: ehici: 

Nu este numa! ţâra Românâscă,. 
“Europa 16tă vor să stăpinâscă, : 

_D&r mail ântâiu pe-nol vor. năvăli— | 

- La Bathori trimis-am pe Buzescu: 
"EI aqi s'a întors şi vom afla .-: 

Ce ajutor de la aliatul nostru,. 
- De Ungurul, putem a „ aștepta...



- 
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| rizescu a .. 

„Al ungurilor rege te salută a 
Cu-ondre şi mărire ; “simţilor 

" A-da de grab' cerutul ajutor;-! 
- O numerâsă 'armie adună, 
„i: acum, aflându-se: nepregătit; 
'Un corp de-două mil cu 6 -tunuri 

„Sub Albert Kirali a şi pornit... 2. 

| Michaiii 
Prea bine, ânsă acum e întrebare : 
Putem o bătălie să riscăm.? 

- Putem, retrași la munţi, pe (ra nâstră 
- In“ prada. tuicilor să.o lăsăm ?-. 

a Dan 

A .resista îmI pare nebunie; 
- Suntem prea slabi, lipsiţi- de, ajutor;- 
„Se ne supunem d&r. în . voia. „Bortel. 

„Fi ATCaŞ 
, 

să Acâsa”I. sfatul unui trădător”! -. 

Calomafir oscă - 

5 Se-n "aşteptăm mal mult, cu 'mtirdiere, 
Cu îndoieli nimic vom câștiga. 

Bozeseu 

- Orice. român jerfesce cu, placere 
„Averea, viata, pentru lera sea, ...- 

- . 

_L'a a la chemare, se găseşte îndată 

-



„. adunară la Câmpul - Libertăţii „Spre a se . 

. 

. „O VINTEREALDER us 

zi Fargaş 

"De cât-o vieță tristă în -robis, -" 
"Mar bine pentru, (6ră vom muri ; 
“E dulce- acestă morte glori6să ;- ; 
Eă- unul alta S6rlă, nași, dori. 

„ Michaiti: 
a 

Părerea: mea. s6- unește cu a vâstră;, 
“Aşa, cu Dumnedeii, s'a hotărit, - 

UN BPs0p DN ied - 

Marţi la 15. Tania” 1848, “guvernul pro- 

visoriu, ministrir, clerul garnis6na. capita- 

le), parda națională, tite. corporaţiunile « se” 

" face sfințirea steagurilor. 

După ce se rosti un discurs de catre a. 

Voinescu, toți prestară jurâmântul că' vor 

„ “sacrifica. viața. lor -pentru apârarea (ere!,"- 

Winterhalder, . care avea-un tempera- . 
- ment” forte. entusiast lua” un teasc de tipo- 

grafic, îl puse pe un car. tras de patrucat - 

“impodobiţi cu panglice - albastre, galbene.“ 

si “roşii. Pe car se urcă el, ca: proprietar 

-de tipografie și cu d. Copainie, alt pro- ... - 
A - ti 8. „.. . . . - 

a... -
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prietar de tipografie. "Amen jour stau îna- 

nate teascului, ţinână în. mână steagul Na-. - 
_ţional. „- .. E ' 

- lmpregiurul teasculul. se aflau lucratorit , 

“tipografi” în câp-cu 3, -Om, și ast-fel.por- *. 

_niră spre Câmpul Libertăţii, 
dn. tot timpul "drumului se tipărea-în - 

“ tease uâ poesie, care se împârțea. publi- 
"culul, 

Poesia făcută dec. A. Roseili, cupa cât. . 
credem, era urmaătorea : 

Ce “glas mărej vesună? 
„Ve&d poporul. s'adană, 
Prin sfânta libertate. . 

„Se simte fericit, . . 
Şi topi se sting în braţe, | 

„: Căcr'-toH sau înfrățit. 

Cu lim ba-i de aramă, 
Fraţi, clopotul ne chiamă, 
Stindardul libertăţii 
AdI se va consacra; , 
-Unire şi frăţie o a 
Cu toți vom proclama. ă 

Censura se gonesce, . 
“Tiparul dobândesce Me 
Dorit'a Libertate: -- ăi



. „_.  YINTERHALDER ____u5 

Ce -e, viața sea: - | 
„Cu ea. numa! trăesce. - , 
Cu ea 'va prospera. . !.. 

- 

D'acunmia: Libertatea 
- Dacum Fraternitatea 
Prin totă. România 
“Eterne vor dormi 

Tiparul este liber, 
;: EI le va sprijini. 

Dup&- 1848, Winterhalder fu însărcinat 
58 conducă librăria lui C.- A. Rosetti, care 

_ era esilat. Dr ma în urmă fu şi el gonit 

din ț6ra. --. De | 
Se reintorse. dupe 1957: şi dupe ce o- 

 -cupă câte-va funcțiuni se retrase la Viena .. 

„unde trăia” iarna, iar vara se. ducea la 

Kritzeudort. unde muri; A 

EL n'a lasat nic! uă avere... î 

“A murit-sărac; ca şi amicii sti, dând. 

:ast-fel uă desminţire “celor. cari'] calom-- 

"niase, ”



  

OGRAMELE PROGRAMELE 
cari at fost semnate de: sefii partide, 

. liberale! de la. 1848 penă astă 

      

..  - 

  

” CONSTITUȚIUNBA DIN 848 

       "mătârele; 21: puncte; estrase 
din primul. manifest a revolu-. 

VU ționarilor români, din 1848, | 
Sa pot fi considerate ca constitu- 

S _ ţiunea acelui an. De aceia cred că 

   
    

   
. Sei 

Ă, 

e bire. să fie puse în fruntea „Pro- 3 
- gramelor partidei liberale : 

- : Independința administrativă şi legislativă 
"a terel pe temeiul traclatelor' ui. Mircea şi 

_ Vlad V, şi. neamestec al nici unel puteri 

din afară-in cele din întru ale ele. - 

Egalitatea drăptoiler politice şi. civile, iu 

“a - . . - -.
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CI ae | a 

Contribuţiunea generale, dupa veni'ul - 
fie-câruia. . .. a 

i , 
- Adunarea generala compusă din repre- 

| sentanţi tutor starilor sociale. . 

„Domnul responsabil ales pe câte 5 ant 
- Si căutat în tote stările societăţi, . : .- 

| YI | 

"Imputinarea listei civile ; ridicarea! or că- - 
rul 1 midloc de corumpere. Ce - 

| | Vo 

“ Responsabilitatea „ministrilor. şi a tutor” - 

_funetionarilor in funcțiunea ce' Ocupă. - 

i Vu” ; 
Libertatea absoluta” a "tiparului şi Intr . 

j nirilor, : Ii NE pi . x , 

Ori ce recompensă s6 . 'vie d6 la Patrie: 
prin represintanții sel, €r. nu 'de la domn: cc. 

x - 
„Dreptul fie-cârui: judet d'a-şi - alege dre- , 

gătoril săi, drept. care purcede din dreptul o. 
„Poporului întreg d' ași alege domnul. 

..



  

CONSTITUȚIA DIN 1848” -. - "139 

- LT 
Garda' naţională. | | 

- Rp 
” Emancigarea/ monastirilor închinate. 

Sa XI 
 Emanciparea clăcaşilor ce se “fac pr6- i 

„prietari prin despagubire, 

ă XIV - 
Desrobirea- (iganilor prin despăgubire. r 

” „bemeteneni al ţerei la Constantinopol 

XVI 

* instrucţiune egala” şi întrega pentru tot! 

romanul de 'amândou& seosele.. a 

XVII, 

 Desfiinlarea rangurilor titularie. fară fune- ” 

-tiune; i Di - 

XVII 

| Desfiintarea pedepse “degrădatoare ca 

bătaia. 
, XIX a - i 

Desființarea atât în fapt cat şi în voorbă . 

a pedepse cu'mbrte, - a 

NR î 

. 

* Asedaminle pen tenciare. unde <6 se spele: NR 

.
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cei criininali de păcatele lor şi să iasă, în-" 
bunâtaţiți. IN - 

a SĂU o ă 
Emanciparea Israeliților şi drepturi poli- 

ice pentru ori ce .compatriot de alta ore- 
ina, a P 

  

„î * PROGRAMA DIN Î890. 

? După revoluțiunea din: 1848, pro- 
+ grama democraţilor români făcu un - 
pas căire iredentism şi” mal în urmă : 

». către-republică, -- 
:.- “Din scrierile -publicate în diarele. 
francese, - în broşuri, şi supt- formă”. 

+ "de Apel- către Română, de către fra-. . „ţii Golesci, frați! Braătienr,. fraţir Băl- 
„cesc, C.- A. Rosetti, G. Magheru, 

» Voinescu, etc., se vede, din ce în ce, 
uă tendință pentru ideile umanitare 

"şi pentru liberarea românilor. de supt 
„” - *- dominaţiunea streină. Muscalul şi cio- 

"- -coiul sunt principalele ținte către cari 
„se îndreptedă atacurile. esilaţilor. 
„.: * El-însă devin ral prudenți şi pro- -: , 

* pagă linişte. și Tăbdaie, până va sosi 
“ora revendicărilor, e 

. ... ..



. - 
. . .- 

PROGRAMA DIX 1850, aa 

-: Intr'unul din primele apeluri. către” - 
Români, publitat în fruntea Românii * 
Viitore, do! an! după revoluțiunea 

„din '1848,.e1 esplică de ce ai păstrat 
“ tăcerea penă atunci, zăcând pe pă- .. 
-mântul strein, “pe . pământul, ei - 
Aalur. | - 

"Au făcut acâsta. pentru că căe- 
fimătorit mişcărel- pătriotice, Mus- -.- 
calil şi ciocoi, aprig! dușmani al Ro- 
mânilor,-îl învinovățeau nu numal 
ca unellitori al “Revoluţiei,” ci: âncă ..- 
ca. uă. slavilă. a fericirel pOpo- 
aulu a, a. 

„ «Pe când ne aruncâă în temnițe, : 
, “spun. esilaţii, ne băgau .în lanțuri, -. 
„ne goneaui după pământul. părinților : 

- noşiri,. Muscalil și ciocoil qiceau că: 
o fac cu un Scop- filantropic. ca s8.-. 
scape (6ra de lucrările prin care noi 

-.0 Qucem pe calea peirei, : “şi se. che- -. 

| zeşuiaă.. că el şi numal er .vor înte- 

- imeia: fericipea poporului». Ma . 

„Ad asceptat deci, dâr vădând că 
-nimic nu se face s'au adresat către 

““apăsătoril ţăre! şi le ai spus: <aţi 
făgăduit că 'indată ce .noi nu vom fi 

“în capul treburilor, îndată ce-.ne vom... . 

"despărți, îndată ce veți restatornici ”



. 
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- - 

' aceea ce vol numita ordine legală 
" veti împlini: (6te: dorinţele poporulur: 
Etă no! suntem .proscrişi ; (6ra e li- 
niștită ; faceţr..... * a 

«Der în zadar, “starea. de mal îna-: 

inte nu luă nici "ua “prefacere : .uci- 
'derile, jaful - şi. -asupririle Iwecură „Or. i 
ce maryine». 

“De acea el se “hotărâră” “în 1850- 

se înceapă lupla făliș şi. se adresară 
către naliune, prin acel apel, care se- 

. termină ast- fel : 

«Fratilor, v'o ma! dicem âncâ'ua da, 
nu daţi -credâmânt. vorbelor apâsâtorilor. 

tere, nu. ve lăsaţi se ve amăgâscâ' nici (a- 

gâduclile, niel invitarile Ciocoiulul şi a Mus- . 

lalilor, ca -printr” ua mişcare fără vreme se: 

provâliți (6ra în prăpastie. Asteptali în rab- 

„dare şi resignatie qiua - preursită. Sentinele-- 

“ale poporului. deslipile de: trupul, lur și r&s- 

pândite de. vijelie pe. faţa. lame, noi pri--- 

". vighiăm cu luare amiate şi pipăim lucrârea! : 

isurda ce se face în inima populilor fraţi,. | 

şi nu vom lipsi: a vă prevesti in c6sul deş.- 

_tepterei generale, aceia ce aveți a face.- 
„Fapta. vâstră atuncl va fi mare şi. gloriâsa,. - 

câe!. misia Romanului ce: a -luat de.devisâ:: 
”- dreptate, frăţie, este -aceia de a se afla el: 

- - . -* 
. . . 

.



PROGRAMA DIS 1850 ” . 12%: 

- mal. nteiu în, „câmpul de- bataie, în avân- 

„ guarda luptelor democraţiei în contra ti- 

raniei le -. - . Di 

Paris, 20 Septembre, 1850. | , 

GC. Balcescu, N. Balcescu. D. arâianu , 

- 

-G. G.- Eloreseu, S. Golescu, N. Golescu, G. 
” Magheru, B. Mâlinescu, “A. Paleologu, CC. 

A. “Rosetti, | .„ Voinescu. 

“ Unirea” tutor. Românilor. şi inde- 

 pendința țerer era ideiă care preo- 

- cupa mal cu sâmă pe esilaţil în a-- 

nul 1850 şi de aceia în fruntea. tu- 

- tor: revendicărilor, er înscriai acel. 

- principi. 
“Tot în România viităre a, N, “Bal 

- cescu ne esplică causa “acestul lu-. - 

cru - spuindu-ne că «libertatea - din 

„Jăuntru nu se pâle dobândi fără li- 

bertatea din . afară» şi că de aceia... 

.€i nu.se pot mărgini a voi ca Ro- 

mânii să fie 'libert, egali, proprietari 

de.pământ şi. de capital şi frați aso- 

„ eiau la fapta unul. progres. comun : 

“Acâstă evoluțiune a partidei libe-- 

rale o esplică:d. N. Bălcescu 1) fa- 
când. istoricul diverselor mișcări din: E 

„România. 

  

v România viitOre se. 1 1830. E a,
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" «Deşchizând istoria dice -d-sea, vorbind 

în numele esilatilor vom vedea că de 18 - 

"veacuri naţia română n'a vegetat, n'a stat 

„pe loc, ci a me''s inainte transformându- -se, 

-şi luptână neîncetat, atât în sînul stu. cât ă 

“si în omenire patru triumtul dreptațit şi , 

a frâțiil... - i 

, «Domil &nsg, represinianți al princi- 

“piuiul autoritaţii, apuc cu încetul puterea 

absolută, fac principiul * monarşic predum-. 

„nitor, personifică statul într'enşii, mâniuie 
“46ra de anarchie şi duşmanii din afara:,. 

; = -d6e apasă cu totul libertatea - din launtru. - 

“Capii poporului, Boeri!, în numele, liber- , 

--tâţii, princip contradicetor - al” autorității, 

încep ătunel vă luptă îndelungata în po- 

„triva- domnilor si isbutese a le surpa au. 

“totitatea.... dâr acesta. clasă cauta a pâs- . 
tra pe s6mât numai libertaţile, rodul biru- 

„intel enştigate de toți şi-se formeză în- 
„> castă privilegiata, întemeindu- -SI domnia pe | 

 tobirea poporului . ..., ee a Câr- 
"„mirea une! clase substituita cârmuirei u- Di 
“nul individ era un progres... . ” 

«Sosese în urmă fanarioții şi un veac “de 
-apârare şi jeÎnire, de: corupție : şi degra- 
-dare, începe pentru româul. 

“< Constituţia lui Mavrocordat sfărâma li, 
bertaţile boierilor ŞI concenirăza - “puterea * . 

- a .
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în mânele “Pinariotilor cari  sărohesc în 
„puțină vreme vechea aristocrație feodală . - 

“şi militara... Vă clasă de- biurocraţi, nu. 

„ miţl de: popor ciocoi, corupti şi degradaţi 
s e ridică pe lângă „Fanario(1...: 

„Când râul ajunge -la culme, Poporul: 
” se “sola. mare, puternic; . îngrozitor” şi. mâ-: 

tură (6ra de fanarioți. 

«Regulamentul de la 1831, dcsfintăza: 

- Reforma lui Mavrocorâat și tera se robesce: 

"ciocoilor, şi ciocoit Muscalilor... 

«Regulamentul cu tote relele sele se facu- ” 

"un instrument de progres. El recunâsce în: - 

drept principiul libertăţii comerciale, des-- . 

"_păârțirea puterilor” judecătoresei, adiminis- 

trative: şi “Legiuitâre şi întroduse regimul 

 parlameatar».. 

| «Pe la 1830 uă jună partida natioasla- | 

se întocmi cu misia. d'a continua pro- | 

„ grama "Revoluții din 1821. şi d'a realisa. . 

t6te dorintele, şi “trebuintele poporului, sur-: 

find, românismul la putere. 

- «Ca la. 1821, partida natională "voesce: 

“să mîntue poporul pri popor, adică | este 

„vă partdă revoluționară. 

“ «La 1840 ea se ispitesce a “preluda ia 

- câteva nume mai mult in şirul marlirilor- 

: Aibertatii, „române. 7 o 

. 

“ | "pând . Ciocoismul şi Fanariotismul' şi înal- 

.
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“La 1848 nu era;de: ajuns a vol numat 

"ca stalul s& se facă românesc ; trebuia.incă 

a dâslega problemul săracii poporului, ada 

dă altă organizare proprietaţii, basa socie- 

taţii, a: bogății şi fericirei publice. Sdrobind 

” regulamentul - care monopolisase statul, pro- : 

„prietatea pamântului. şi capitalul în mâi-! 
nele Ciocoiului, era neapărat a proclama : 

«Democratisarea Statului prin egalitatea 
. drepturilor, a pamântului. prin improprietă-- 

* rirea sătenilor; și a capitalului . prin! insti: .. 

_tuțiunile de credit organisate de stat. D'ati 
_ nevoia d'a operă: “ua revoluțiune democra- 

tica și sociala. > | 

“ Din. acestă. ochire” asupra trecutu- 
“ai esilaţii. românii trăgeai urmât6- 

rea conclusiune pe care o supuneau 
judecăţi poporului : 

- «In şirul veacurilor. națiunea română. a 
“fost dusă din. prefaceri în prefaceri, în ca- . 
„lea acelei legi universale desvoltărel isto- 

rice a naţiunelor;. îndlţarea plebeianuluă la 
„„utere, sea după.-cum o furmulăm noi, în- 
lregirea. românului, vecinul, servul năculat 

„de mijloc, în drepturile stle. de om, de. : ce- 
" “daţen şi de nație, 

" «Statul din. domnesc stu absolut: să ' fa- | 
„cut ocresc seu aristooratie, apoi fanariot „
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- 

s6a oraşenese (burges), apoi. civoukese su 

biurozrat, şi acum este! pe "cale. a: se “face: 

românesc s&u derocratie Pe 

: Asemenea: poporul diri rob se preface 

“ serf, apoi proletâr,. apoi” posesor; şi: acum , 

asvârlă cea din -urmă - esplătaţie. şi'este a. 

-se face „proprictar. o e 

- «Coplesiti şi imeniințaţi astâdi. de Pan- | 

“ 

_. slavism,, mâne pote de Pangermanism, noi: - 

nu -ne putera mântui fară numa! spunân- , 

- dule” Panro:nanismul. Pe lânga el vor a- 

" 1Srga firesce a se alia Maghiarisuiul, “Ma. ! SI 
_“hoinetanismul, elemente eterogene din Eu- 

ropa orientala, care spre. a se: păstra şi 

“mântu! au nevoie de dânsul; Panrotmânismul ..- 

trebuie: dec! .s€ fie astăqi ținta nâstră , co: 

“muonă 'de activitate.. Printr? ânsul se. -com- 

pleta sintesa n6stră revoluționară. DI 

    

1) Sunt anii moderați, spans 4. Bălcescu, « cari pro- : si 

pun ca'âă transatţie ca st se întinqă drepturile 'poli-. 

“tice Ia atarea de mijloc n 'pegastorime natnai, adică 
a.:se întocmi an stat .negustoresc s6ă orăşenesc, fâră 

-a“se gândi. că acâsta ar. fi a reîncepa epoca fanarioţi- 
or, căci acum ca şi în acea vreme starea de. mijlozr. 

= lanol e sti Bină, Numai întoamnind statul : românesc 

Sâ, democrati: putem" absârbe clasele corupte de sus : 
“în poor, 'şi 2 întineri și inpatera' e d tatal, 

„ i E e a 

.. RR i
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| “orgauisate de Star, 

o... 

  - 

- “Programa din 1850 se pâte deci 
„ Tesuma astfel: a 

- 

e [i . i. 

Detnocratisarea - “statului prin egalitatea 
drăpturilor. ICR 

| pe 

“A Lămentalui prin împroprietărirea ța-. Ma 
ranilor. i 7 

ML | 
A Gapitalulur. “prin institulindile de credit . 

. Pe Vo. : 
 Panromanismil opus Pans' avismului - şi 
. Pangermanismului. , - 

. V' Pa . . 

“- Lupta pentru revolutia viitore, pentru - 
ca Românii să fie liberi, egali, Proprietari, , 
de pâment- şi -de capital şi frati asociaţi în 

“ “fapta unnt progres comun. 
Revoluţia viitor e . nu :se va: mărgini. a. 

- cere. libertatea din „lăuntru ci va cere uni- B 
- tatea şi libertatătea naţionala. . 

Devisa el va, fi; Dreptate, Prăţie,. Uni. 
tata. Ea va fi ua revoluție națienala, a 

”. Esilaţi român! -în - 1850, declarată 
că insurecțiunea. este -un: “drept legi- . 

- tim al Pop6relor Chinuițe Şi: că. vor-—: : 
*
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vă. revoluție democratică şi. socială, N 
arborând şi principiul iredentismului. 

z 

. PROGRAMA DIN REPUBLICA ROMÂNĂ 

In Republica română; publicată la 
1851 (Paris și 1853 Bruxelles), gă- 

sim scrieri d'ale d- lor I. C. Brătianu, 

“Dim. Brătianu, Cesar Boliac și C. A, 

- Rosetti, din -care vedem. din ce în... 

„ce .- mal. mult. manifestându-se cre- 

“dinţa lux C. A. Rosetti şi a d-nului 

Dim. Brătianu, în confederaţiunea.: 

_ popârelor de-la Dunăre, în triumful de- 

mocraţiei şi neincrederea lor în spi- - 

ritul mărginit al, liberalilor,. ear d-nul 

I.C. Brătianu se. declara, de la. N 

început că este demagog, 'susține su- 

îragiul universal şi insistă mal cu. 

s6mă asupra” făptulul; că toți 6me- 

ni ai - dreptul la: moştenirea ce-o _ | 

găsesc respândită,. pe pământ, numind - - 

trântori omenesci pe cel cari se hră- ! 

" mese din sudorea “muncitorului. 
D-nul 1. Brătianu “şi începe pro- | 

grama. prin „următorele. declaraţiuni ; 

Când un om singur, sta ma: malţi îm- -
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B p: una an. semâta pretențiune! da. se Dune 

în fata” unul .popor ca Demagogzii su -sta- 
DE Initorit lui datoria: lor cea mal stânta este - 

d 1 spune îndată: şi. deslușit; | care “ls: “este 

Ei ir iască. de viata fisica,. „materiala, "4" acea; . - 

societate -a:tost- ua. A-monstruositale. 

   

1 Serediata, unde. voi6se” se, duca și - bontru. 

cute: “cuvente i ici) 

  

şi: acele orcăiățe se. “ pote. vedea. 
"cati erau, din. „următârele catras e 6 din'.. 
“Tamdiica zomănă ; pl 

— Pericireă Gtnulăr: aepinăe. de ă buria a gr. - 
“ganisare. a societatii, ale- căriât! ele:nente, 

- niturale -sant : „individau familia, „patria, i 

oinenirea. e MIE a 

- Inzorl:ce “socitate. s'a “fntrodus. “ua alta E 
" clasificaţie ca. „noblăta, teocraţia ete. 

   

    acea... - 

  

Omul „este, aa a fiiaţa  parfectibila- fara 

sfârşit, EL. că se „pâtă' trăi de, uă.viața in 
- telectuală,. şi. “morala, “trebuie mal. întâia, se. 

”Damnedea . a pus, la” disposiţiunea. fie-caruia, - 

- faca: osebire. LE personă. “(caci - a- făcut. pe: 

-t0ţi, Gmâi. d'ua potriva) : bogățiile resei” 
„lae: pârsentulul (eee: 20 îi 

  A
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No 

„Dicera câ toti sunt dW'ua potrida fiind că 

toti. ad aceleași trebuinţe, aceleaşi ' căderi: 

şi misi echivalente, de” şi felurite. “şi “nea- 

. -seminate, şi prin “urmăre . afirndam câ. toţi. 

- an drepturi d'uă potrivă. la mostenirea ob- . 

:stesca ce -o. găsim. respânăila. “pe. , pament o 
“cu îmbelşugare. - - i 

„Din. aceste: “avututri - Obştesci, “unele „se _ 

“schimbă. îns proprietate personala, după ce. 

".oinul' le faptuesce - ca se fie „propri : între-” 

| „buintarel Kele, dupa ce le peceiluesce” cu 

E munca sea-şi le- da. personalitatea ! sea; și - 

„stau în. acâstă -categorie . pe : cât: ele -Maţ-. 

pastreza 'dovedile de sudârea omulul şi ra 
zale, inteligente! lu (pas. 12). a - 

Libertatea. inăisiăuala a, facut e neviurirea “ 

| “Atenienilor şa Republicelor: Italiene; fami: 

"lia şi libertatea pe a. Românilor; unitatea , . - 

“naţională şi “un: “instinet de solidaritate” cu: 

-cel-l alţi populi. ps” “a Francesilor. Ca. 

nuni. putem dâr ascepla de la acea saci 

„tate ale câret base ar fi împreună; liber- - 

 ctatea : individnlul, legatura “şi moralitatea. 

- fainiliei,- unitatea: naționala, legatura. intimă 

1 seu. maţiile” d'aceaşi: semeţie „şi “solidaritatea 

cu: tot populiv, adică, „unitatea | “omenirei
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" Legislatiunile sunt de trei felun ; arbi: 

trarie s6u impuse prin putere ; convențio- 

nale s6a primite prin învoirea tuturor mâ- 
dulărilor societăţii ; ; şi naturale, adică a-i. 

„celea ce mintea: omului le primesce și se 

conformă lor : de bunâ voie, cu plăcere şi: 

„cu folos, că la orl-ce adever. 
„Când societatea .este supusă celor d'ân-' 

t6iu, are nu numai dreptul, ci datoria chiar 

să le lepede. . 

Când este cârmuită de cele d'al aoilea. 

atunce! socletatea. aceia . este. liberă şi su- 

verană .. - Nae 
Dâca uni măcar: din cetăţenii vârsnici ar! 

fi împedicat s6a oprit în esercitarea suve- 

ranității sâle, în totă întinderea e, atunci. . 

socistatea aceia cade” in rândul celei d'ân-. 

tâia, flind ca din puntul de vedere al drep-- 
tăței num&rul nu face nimic ; “unu va nă- 

- păstui uâ'mie, s6u vă mie - -pe unu, fapta i 

- este tot aceia, uâ napastuire. - 

Al treilea mod: de societate va fi cană. 

omenirea va veni în puntul acela de civi-.. . 

Jisaţiune, de progres, unde tote râporturile. * 

'şi legile “vor fi “descoperite și principiile- 
de moral desfacute de: tot ce au aqi de: 

convențional, capricios și ârbitrariu. : 

Acest mod de societate este modelul de-- 
sevârșirel spre "care tindem neincetat şi.
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spre “care ' din qi î în qi ne apropia mal Pa 

“mult (pag. 16).: 
„_Ast-fel der voim ca Românul s6 se res 
tabileze în Ensuşi ochii set ca "om, şi s6. 

întroneze în tâte - drepturile sâle, ca să. 
pâta trăi după legile nature! sâle, desvol- 
tându-se, perfecţionându-se, şi - împlinin- 

" du-şi.misiunea sea în societate, cu tâta-: 
gloria şi virtutea de care este capabil (pa- 
gina 17. 

Voim. s&. aiha uă patrie indăpendenta şi 

liberă ; uă patrie cu dece milione de ro- 

mâni, cari s€ aiba toți aceleaşi drepturi şi * 

aceleaşi datori. 

Ua parte întrâga şi. d'ua potrivă la su-" 

veranitatea națională. ae 

| Ua familie - de vor: merita- o prin iubirea 

și moralitatea lor. - 

„Var propri tate de! vor vor -s&  mun- 

-c6scă. Pa _- m 

Voim ea fie-c -care 56. fie stapân pe r6- 

_-dele munsel: sâle,. fară a putea să ia un : 

-paiu măcar trimtorii, omenesel. 

„Noim ca "România se” trăiască în feaţie i 

strânsă cu ide naţiile d'aceaşi seminţie cu.
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“aănsa, adeca' cu: - Italia, eu “Francia, eu 
| Spania Şi cu. Portugalia: ca ast-fel sem'n-: 

ţia "latină, c6: “înfăţişeza mal. “mult: de cat! 

„„eele-lalte civilisaţia. modernă, find întru 
-. întregirea ei, se' ŞI: pâta. împlini. eu “depii- 

nâtate,. inisia în” omenire. - 

| i Voina « ca. România se fie in solioaritaie- 
“cu. cer-Palţi: pobpuli. ce. vor: tinde 'cel puțin _ 

2 spre  dreplnle, "solidaritate: și- frâlie e 18). 

sai Paris: 1851. e 

| aa pai Ea manele vcdacţiă 
EC Ra I C. “Brătianu 

| “ Terminând a L C.. „Bratianu se * 
. “adreseză către: tinerii! “Români: -Spu-. 

>. indu-le că-. în 1848: p'ar fi: "fost în- 
“vinşi. d6că. în - loc, d'ași perde. tim 
""pul: în. “diplomaţii şi a sliiga: în Muu- 
ienia -«< Trăiască” Sultanul» şi în Tian- 

- Silvania. «Trăiască. împiiratul», dâcă : 

-m'ar fi- uitat. stindardul. Republicei dbo- 
_mâne una şi ne despăr țită, şi s'ar fi. 

7... stulat înt uă singură qi. 10“ mili6ne N 
“de glasuri strigând. «uniți Și liberi 

seu „OrțI» za Pa 

"Tot din: acel: număr: al: Republici 
“Ttomane estragem” următ6rele. decla-: 
rațiuni, ale li C.A. „Roseti : LR 

Te > | -



      

  

   

  

          
    

       

      

7 OGRAALA! DIN. “REPUBLICA: oa: 
2 ae ST 

7 «In 50. de! ap Iutnea: "vai fe 

| s6a Cosaca>.a. dis. Năpolsen. | 

555 Libertate Su robie, 
“nărchie, 
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“Baictarcă. se'! ani atunci: în: pârtita” în: 

parți. ln: :guvărn; “s6a: par tea coniserval6ie ; 

“îD 'oposiţie; 'seu partea“ liberală; în: 'vepu: 

“Blicanr: democrali;: :s€u. „partea. libertati ab 

- olute: a omulți! “și. a ceiățenulut ; - Și     

“Guvernul; Gri: care. îi:va fi: fimele;” este. | 

“silit: rin. patura: lu); ase opune, la: ori: ce e 
tendinta, de. destohire... - 

    
      

    

  

i 

   

   

      

        

   

  

: Guvern na; voesce: “şicu. pol „Yol.. alt 

. „de. cât. ă striv), şi.a suge. ““sucu': supușilor: 

SR - sa; şi: “d'acca. el: fa loideauna conibaătut de'.. 

di “şi “tot. de uă. dată. "dorit, “de: tou: aceia „ce. 
voiau: să: splotede,. la rinăul-lor,;pe scme : 

2 nii dor, a:     
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| “aia, a: rebute 

4. î“'denl, . parâsit. şi. coral, 
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l6sca, prin ori ce mijloc, a “menţine, popo- 

ru! în robie, în nesciinţă. şi desunire,. 

Partid, liberala se compune | toţ- dâ- -una 

și pretutindeni, de toți aceia cari an fost 

în guvern s6u de aceia cari n'aă altă. tintă 

de cât a ajunge la guvern. Ezii dintr'uă- 

“elasa privilegiata crescuţi şi trăiţi într'un | 

î fel de eclectism, cu mintea egoista şi le- . 

“aliate, filosofie. democraţie socialisea, artă 
sciinţă şi chiar morala, tote pentru dânşii: | 

“sunt nisce simple obiceiuri, ua distracţie. 
- şi uâ mantie de lucs şi de “paradă, sub 
-care ascundână materialismul și goliciunea 

„lor, voese a s'argta în ochil poporului, mat 
bun!, ma! progresiști, şi mal ştiuți de cât 

„parlida guvernamentală (eonservatâre), câ. 
„se potă prin popor s'o restrne. şi -se se 

paie. în. locul, el, 

“Partida re sublicană deşi organul | cei a- . | 
deverai al păporului, n'avea âncâ (in 1848) 

bine formulată știința cea nouă, ne având - 
“midloe. da scrie spre. respândi în mulţime ! 

_ ideile ei, fiind i&nâra anca și prin urmare -. . 
forle puţin cunoscută, ne având nic! in- 
fluenta” nicl autoritatea trebuinci6sa. în a- _ 

semenea lapte _şi ea. nu voia se s'abala
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din calea virtuţii, cum putea se s'abata! 
partida liberala, care pe lângă influența 

posiţiel, avea şi armele ipocrisiel s'ale di- 

plomaţiel. - 

__ In Franeia, în ltalia, în Germania, în. - 
Austria ca şi în România, Revoluţia căqu.- 

în mânele liberalilor, cari nu voiau . şi nu 
puteau voi alt, de cât a face câte-va. pre” - 

faceri superficiale, a schimba” Gmenii nu-. 

"mal și numele guvernului şi a merge ia-. 

TÂŞI în fagaşele monarehice şi constituţio- 

-nale ale legiuirilor celor. vechi. - a 

Liberalii, prin educatiunza și sciința lor 

de lucs si de parada, nu cunosceaa şi nu 

înțelegeau de cât legile monarchice şi cons- 

-titutionale. Cu legile: şi “obiceiurile monar- 

„chiel,-cu regimul proprietăţii. celel vechi, 

-cu domnia cea absoluta a capitalului asu- 

pra neaverel, cu filosofia “eclectica și mac- 

__sima e. «fie care la dânsul, fie care: pen- 

“tru dânsul,» este învederat câ Revolutia 

--nu , putea face un pas înainte. 

Ps invederat că Democratia şi Repu- 

-blica, 'şi au sciinta, legile şi calea lor, și 

“care sunt'cu totul contrarie. dale Monar- 

„-ehiel. -



  

  

- e Ntăra lagaduit cai ipopărtl. le simţea pi prea 

line; der tinntzpânt-: aci în-  subjugare.. nu 

Do  scia- 6. 16 “formulede.: “Poporul bun: Şi drept. 

E E i în “credinta lut; nu: putea, se-şi închipiniasea 
"ea Omenil ăceia curi; de 20: dea ant atacară! 
N neinceiat despotismul, „şi. arătau. “6re-care i 

  

   
   

     

   

= erăau eumat. nisce. aimbiţiost. sâu' nisce: sim= “ 

ah amatori: al: “jibertalii, Cart, nu, -seiau nic. 

- chiar. “aifabeiul: republican; si. nu voiam, de. 
cât uă pretacâre” de. Ghent şi re care u 

” - surare, a: lanțurilor. robiej. monarhice. Di 
    

 peinioerăţia: ne: sciiăd. se i pue în. Tucrarg: 

viorii €) principil: n'a: “fost- şi * n'a. "putut. -- 
  

      
„alba: stă roşie, : Aa 

E Paris; 1851: - i 

      

0 . “Toti în: 1851: in: “mele comiiteia- 
E Jur devoluţionar.- Şi” “naţional” român, 
ide “Dumitra + Brătianu : Wrămise:: din... 

: Brighton! un. “manifest; câtre: “membrii .- 
„comitetului - : central: “Democratic: Eu- - Baa 
„Topeân.. 
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- inbiră, pentra;, “drepturile şi ! “libertatea! sea, a 

fag cât. despolismiil - înivelii într ua manta - . 

In. acel! “jaanitest.. publicat „n iz -



        

      

  

domabat: a: in tacere: fara! a. A. erau pie” 

ua: data, din: vedere. ca: suntem . chemati - a Ş 

înfațişa în sânul- Europei - orientale” gânăi-. 

rea libertaţei - individuale, si şi. a, progre ii . | 

colectiv ce ne a'sacr.t, pe „noi. Etropenil,. 
- apostoli at-urăanitaţe), ea suntem anvant-” . 

garda: gintei- grezo- latine > şi ca: trebue se i 

ma: una din verigile de tnire „destinaie :a 

“iși împreună” activitatea a. cu: : ce-a sein, 

„ ților. slave și. Diaghiare 
* - 
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; ave credit, fratilor - asta” “dai a von” 
fi uni, “Vom - merge “împreuna + “Ungur i 

-* Slaviy Greci, 104 vor “sombate * cu: nât- în. 

RR “sfăita- 'croadada a “Aemoeraţie! + ! că” asr 
- „vorm lupia nu: numai „pentru noi! ci: i pentit” 
„dreptul: țaturor,. 3 

; 
* 

: 

ti - 2 . - > 
? 
> 

2 + 

  

   
Voia “libertate, “egalitate, „dreptate. pen: a 

„tru. toţi; ; voim ca fie 'nre: populație; câ și 

“fie-care: “indisid, 'seşi "aleaga: 'cetaleă seu, 
- întru: tâta întregimea' libertăţii, 'sâle, şi asea- 

- ătaririle, sele vor: deschide Sfadă, Va. fi 

- 88.10. ori măi mulți decât cele-l-a alte” “parii-- ; 
interesate, nu- este: sabia, puterea care. ire- : 

— bu, st. hotărască, si dz eplul, și viitorul” con -.! 

  

  

   

  

  

  

   

ea i “Contederaiunea cea marea Dunarii, ne. 
RE ice, vo), va fi, un fapt. I: iepocel' Dâștre 
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Aşa. este, fi find ca libertatea popârelor Du- . 

nârel va fi un fapt al „epocei n6stre. -Tre- 

 buiata conservaţii lor- și a desvoltarei 'bi- - 

„ -nelul, face din asociaţie ua lege trebuin- 

ci6să. pentru tote fiinţele insufletite. 

Confederațiuneai Danubiană, s6a de voiţ 
-ma! bine, strânsa alianță a popbrelor de 

„la Dunăre, nu va fi.uă societate univer- 

„sală, uă societate de tâte averile. Ia as0- 
 ciațiunea” nostra fie-care soț se va “bucura . . 
-cu 'deplinătate de bunurile s6le ; se va an- 
„Bagia numa! pentru _Gea ce va depune. : Va: 
păstra fiie-care. propria sea . individualitate 
şi aeţie. | 

Brighitoa, 14 Seat. 1851. 

D. Brătianu. 

  

z 

 PROGRAXIA DIN 1957 

  

In 1857 lupta partidular naţional 
| se mărgini, aprâpe cu desăverşire, în 
".propoganda pentru unirea Moldovel 
“cu Muntenia. La 7/,, Martie 1857,. 

comitetul central naţional. din Bucu. 
-resci, publică în diarul săi mani- 

— festul aceluy comitet, din care estra- 
"gem următ6rele puncte:



PROGRAMA DIN 1857 au 

Resumâra ast-fel dorințele riostre I. 
[7 | 

Chezâşuirea autonomie! şi â drepturilor” 
nâstre înternaționale, după cum sunt hota. - 

'râte amândou€ prin capitulaţiile diu 1393; 

1460, şi. 1513, încheiate între țerile româns: 
-cu Inalta Porta Suzerană ; precum şi ne- . 

utralitatea teritoriului vomân, i 

E AU i. 

, Unirea ţerilor Roimânia şi Moldova într? un: 

.. singur stat şi: supt un! singur guvern. 

UL 
, Principe s steâin cu moştenirea: tonului, 

SE ales din tr uă dinastie. domnitâre d'ale! Eu . 

ropei, al caruia moștenitori, născuţi în f6râ». 

“am dori se. fie crescuţi în religia țerel, :-. 

“Guvern ;  constitulional  represintativ - şi; 

7 

dupe datinele cele. vechi ale țărel, vă. sin- - 

“gură adunare obştâscă, care va, fi “ întoc-- 

„mită pe. bază. electorală largă, în cât se re... 

- presinte “înteresele generale . ale populaţii. 

Românii. . 

“Reformele interne se: vor face de adu. 
narea . generală, declarâm insă. câ profesia. - 

”mbstra de credinţă' se resumă în:. 

Respect dreptului de proprietate de Orl-- 

_Cenatură ar fi. - | a



   
E To ie a ALTII Isroitoe _ 
  

Egalitatea tutor! romanilor. inaintea e legi. 

ao. A : 

rr Libertatea” individuală „şi. i Jibentatea mun- 

„cel pentru” 'satean. - Pa 

i  Bucuresci 3 3 03) August 18575 

Sa =: (85). 
Vecmbrii comitetulul ; | - . 

= rizctin: c. reiuloseu, LL, Calende- 

“coala Da a . . 

Vicoprigadinp: a cai i, | [i ian, 
N Christu, Ea 

„- i “Alembriă :. “p.: “Poenaei, | pă Filipescu, 
7 . E. Predescu; G. “loranu, pi . Gernatescus. . 

Sa |. Pnescu; N: Nenoviei,” e. “Racovita, A 
i „Orescu; Costaforu,. Kirilov, „Kuloglu,. A be-. 

| „-trescu,. G. Romanos, Potiehtonia de, 

  

E “ Ter. dile-i în -uim dă, da hp Marţie E 
i “partida, din; Moldova publică şi el. ma: ': 

nifestul său care: conţinea: urmălsrele, 
punte: ÎN ae 

PD 
- >. Unirea pziricipatelor  întrtun' -singur. Stat.” 

“irespectand drepiurile Inalter Porți, dobândite, 

prin vechile” nâstre capitalațiunt,, 

i IL - .. 

„ Neatealitațeă. teritoiălui i Principatelor. Di 

     



= 
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Respectarea dreptarilor. Principatelor şi - 

“autonomii lor, contorm cu: vechile. capitu- 

latiuni, e E a “ . 

: e ! IN îi CE 

Principe ereditar. . 2 Na 

* Paterea legislativa încredințată uiăei sin: 
“au re adunări. generale, care se „represinte” 

“interesele întrege!, naţiuni. Me 

a VI. 

Supunerea streiailor cari lociuese în Prin 

<ipate, la l6te legile terei. i 

VII 

facă (ratate comerciale, dupa: interesele lor. 

VIII - | 
ae te acestea supt garantia colectiva. a 

N “poterilor, care au semnat tratatul de la 
Paris, a. EIN aaa 

Partida Unirei este tot: as: d -aata, şi. 
partida “progresului. Deci dorim. ca'şi în 

- , Ara n6stră se se întroducă.. tote reformele 

„care sunt „menite - se civilisede- societatea - 

“ mstră și se, intar&scă tera; e reforme pe prin-- 

  

Recunâscerea areptului “Priricipatelor se- „
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-cipiul âreptaței, egalitaţe înaintea legilor şi 

al respectului proprietaței | - 

laşi, 10 (22) Marte, 1857, 
"(Semnai), 

Membrii comitetului electoral al Unire. 
pentru” orașul şi districtul Iaşi: 

Ştefan Catargiu, Petre: Marojeni, Costa 

„che Rola, Anastase Panu, Vasile . Marine - 

scu, George Sturza, Dumitru Ralet, Cos” 
„tache Hurmuzachi, Dumitru Cozadini. - 

In August, reîntrară esilațiI în (&ră şi 
Concordia, organul partidei naţionale, .: 

„trecu de supt direcţiunea d-lui Cre- 
țulescu,. supt “a lui C. A.-Rosetii, care 
schimbă numele de Concor dia în „Ro- 
mânulă, - 

De atunci, Românulă fu - organul -. 
. partidei naționale și întwânsul se înse- :: 

“rară tâte revindecările democraţilor.... 
Românulă: susținu cele 4 “puncte 

* din“ programa unionistă, puncte căre - 
.- fură votate de“ Divanul ad-hoc, der : - 
"în acelaş timp - reproduse articolele. . 
“d-lui Ion - Brătianu, din «Republica. 

Română»,: şi, cu' t6tă asprimea cen- : 
surel, propagă: ideile :sâle democra- . - 
tice, tindend. să dea un caracter mal 
pnaintat programelor parlider. .
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DORINŢELE. ADUNĂREI DIN IAŞI: 
La 18 Octombre 1857, .adunarea din 

lași a numit 2 comisiuni spre a. formula 

dorinţele € el. Acele dorinţi au fost formulate 

- ast -fel : 
Io . 

Adunarea ad. hoc din Moldova esprima 

- dorința. ca puterile garante s6 recunbsca | 

vechiul” şi netagâduitul - -drept al principate- - 

or, să reguleze ele” însuşi hotarele lor. ! 

. ST “II . - 

” Dreptul principatelor se încheie conven- 

„țiuni comerciale. 

| cu Si 
Streinit cari” locuese. în principate s6 e ne 

Supuşi legilor țerel: i Re 

EL | 
Organisarea armatei naționale să se facă 

în vederea apărărei comune a principale- 

lor-unite. 

Dreptul d'a face fortifieaţiani defensive - 

sa fie recunoscut Principatelor. 

| Me : N | a 

Religia domnitera în România este: „xeli- 

ia ortodoxă a Orientului ; eserciţiul cultu- 

” ă 10
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dur pentru. cele-l'atte religiuni - recunoscuțe _ 
Va fi libere, cu, restricţiunea. făcută în ca-. 

pitulațiunile- cu Turcia. Di a 

Becunâscerea formala : a” independentei 
„bisericel ortodocse, aa INă 

„Stabilirea Unul sinod | 'centraj penru. a- î 

- facerile: economice. şi disciplinare, ” 

“Membrii comisiunel;; - | 

” Lascar . Catargiu, Manolache  Dostachăs. 

| . pete „Mavrogheni, Anastase: Panu, Du ha AN 

V. Sturdza, C: Hurmuzachi. 2 

a o 
A Egalitatea - tator Românilor înaintea le-. 

gilor. a. a 
Stabilirea râpta şi zenerala a  imposite. 

“lor după facultăţile şi cererea. ie. câruia, ..: 
<a 

” fară distinețiuni. . 
„ “Supunerea tutor românilor la recrutarea : 

pentru oştire, - e 
Primirea tutor românilor . în tote Rue- 

- ile Satului, a 

SN Si 
Respectul domiciliul i “al libertaţei i in- n 

dividuale; . A -: 

. Supunerea tuturor numar” judecatorilor 
iostitiţ de lege; :
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la nici un cas,. nu se va “putea ' stabili . 

n -comisiunt şi tribunale estraordinare,-. _ 

IX. 

„Totu românii, de „or! ce religiune. ereş-'. 
tina ar. fise vor bucura de -tâte dreptu- 

„= rile politice, | ca: Şi români! de. religiunea 

! ortodoesa.: 

Pu: erea legislativa şi esecutivă vor urma 

s6. fe despârţite.: 

-” Puterea eseculivă va îi încredințată ca- 

““pului statului, asistat de un consiliu d'ad- 

- ministeaţiune. 2 . 

_. Puterea legislativa, cu totul independenta, 

"va fi încredințat, unel singure adunări ge-, 

merală, aleasă pe.uă basă destul de: largă 

spre a represinta tâte int6resele generale 

ale naţiune!: ae 
.. 

| “XI - 

Independinta puterei judecatoresc de pu- 

terea administrativă. ! : - 

„ Inamovibilitatea judecatorilor, dupa uâ 

„lege. votată de adunarea legislativa. în prima 

sea sesiune, . - 

ID. d | Me E 

= îuponsaoiiaiea ministerială. “Membrii. 
“ comisiunei : ” a ” 

N. Cominiceaau, D. Cozadini, V, Mali: Dă 

pa _.
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nescu, D. Miclescu, C. Rola, 1 1. Fotea, L. 
Crișan. 

Spre complectarea dorințe privitâre la. - 

adunarea: generală “s'a presintat - uă' mo- 

țiune prin” care se. cerea: a 

1). Ua singura adunare legislativa a na--. 
tiunel, compusă după. obiceiurile ţerei, pe 

base destul de- gilari' şi al6sa ast-fel ca s& 

represinte tâte interesele națiunei 

- 2) Eseluderea desevârşita. din legsilaţiunea 
- româna a institutiune“ Senatului, - sub. ori 

ce formă sân denumire ar fi; o 
8) Oprirea : : deputaţilor se. 'primescă, în. 

timpul mandatului lor, în post,: rang, sâu 
răsplată de la” guvern; în cas când-un 
deputat ar primi uâ” funcţie sân -uă dis- 
tincţiune în stat, să fia chiar prin aceea. 
-considerat ca demisionat ; : 

_- 4) Pecunoscerea domitorulul . . dreptul. 
„de a da aprobarea legilor | votate: scu de 
a le respinge, acele legi ar. veni din: noa. 

” înaintea adunărel: și în cas când le ar re- 
fusa iarăşi, Domnitorul ar disolva aduna-. 
rea şi ar convoca colegiele electorale, 

Sa “ Semnat -M. „Cogălniceann 

Ca „susținetori. al- moțiuniei sunt „sem--- 
naţi: o 

C. lacovachi, D. Georgiaăi, Episcopul 

=
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Ghenadie, archimandritu Neofit. “Scriban, 

archimanăritul Melchisedec, 'V. Zaharia, LO 
Fotea, C. Morţun, M. Jora, dr. Varnav, - 
2. Crasti, A. Cuza. a 

“ PROGRAMELE DIN 1860 ŞI 1861 

  

“In 1862 C. A. Roseti a publicat: 
uă dare de s6mă către comitenţii. săi, 
în care reamintind cererile partide! 

. Jiberale. din 1848, 1857 şi 1839; a- 
rată că adunarea din 1860 a votat 
mal în unanimitate „unele principi! 
ce fură tâte lămurit coprinse în &- 
-dresa e! către Tron, principi asupra - 
căror ea fu disolvată. - 

Acele principil. primita de întrega 
- partidă liberală erai următârele : 

% Unitatea română şi» consolidarea sua: 

- “tolal Român.  . 

2) Traducerea . în legi positive 'a saluta: 

"iilor. principii ale artic. 46. din Constitu- 
“tiune; a asigura românilor tâte drepturile 

şi libertățile ce le. promite acest. articol, a 

„da tota desvoltarea constituţiunelor. muni-. 

cipale, a'ât rurale cât şi orăşenesc. 

3) Regularea. c cu justiție a legei riiărs a



» 

a 
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-la. raporturile . dintre proprietari. cu a cultiva- 

““toril țerani, conforin “Spiritului: Oonstituțiu- - 

„nei ce prevede îmbunătăţirea stare! lor. 

- 4): Reforma electorala, aprobând: şi pri--" _ 

- mind tâte îmbunătățirile reclamate de inte- 
vesele generale ale” (erei. 

5) Urginta unei legi judiciare care. se 

- garanteze independența “ magistraiurel şi 

drepturile impricinaţilor. Și. se perfectioneze 

“regimul constituțional. a 

6) “Complectarea organizărei nâstre po- 
„litice și sociale, regularea - intereselor țăret - 5 

prin legi juste, asigurând peniru toți ne-.. 
pârtinitOrea.. der rigurâsa aplicare ale- 

_gilor. > - 

Ti Organisărea' Găucațiunei şi instruc- 

ţiunei. publice și întrevederea culturei mo- 

rale şi intelectuale. în diferitele stari ale s0:- | 

- cietățel, este una din trebuințele.- cele mal: 

_imperi6se ale Românilor: 

8,.— Organisarea solidă.a 'arâatel: de. 
apărare, creaţiunea adeveratel- forte” naţio- 
nale, a devenit o necesitate iminentă, care- . 

nu mai “suferă amânare, 

9. — Urgenta une! legi asupra neomp-: 
tabilitaţei între mandatul de deputat şi fane- 

_tiunile. dependinte de guvern. 

S 

In timpul alâgerilor din 1861 mem -- 

i
z
:
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bril partidei, liberale: publicară . Un. Şir 
de epistole, prin cari :.făcură . profc- 

- siunile lor de credinţa. In urmă sem- 
“ nară următorul. mandat imperativ, o- 

„ bligându-se a reflusa volarea bugete: 
„lor până nu vor dobândi. reformele 

cerute. 
Acel mandat imperativ semnat şi 
de C.A. Rosetti. şi Ion C. Brătianu 

"şi reformele ce cereau, erai urmă. 
- i6rele :. . 

Indatoririle ce alegători. impun man- 
„datarilor lor.. 

= 

i Nor 'alegetorit sub-semnaţi a! colegiului 

- (cutare) cerem de la d. (cutăre), canâida- 
tul nostru de "deputat: la. Adunarea elec- 

. tiva; ca va susține cu 'staruire în timpul.- 

“ în care, va fi deputat şi că 'va refusa ' vo- i 
tarea bugetelor, până ce vom dobândi: 

1 — ” Organisarca armate! după sistenă 

elrețiană sc prusiană; - - - 
„9. — Garda cetațenâsca în t6ta ț6ra. 

“8. — Intinderea legei electorale ast-fel 
în „cât .tâte interesele să fie într "adever re- 

-  presentate în adunarea -naţională.. 

4 — _Representarea. - naţiune! * prin a-: 

genţi oficiali” în a -10te țerile, unde. vor. fi: pri- 

z



asa 7 AMINTIRI ISTORICE 
  

miți şi uă stăruința necontenita din pârtea 

guvernului spre a lega relațiunl comer- 

ciale şi morale . între staturile liberale! şi 

România ; efectuarea unire! Principatelor 

votată în unanimitate de națiunea română, 

5. — Constituţiunea făcută de comisiu- 

nea-centrală, să se ceară de la guvern şi - 

să se voteze,- modificându-se într'un sens 
mal liberal, ast-fel în cât libertatea indi- 
viduala să :fie cu deplin chiezăşuită, liber. 
tatea tiparului. a adunarilor şi a. petiționă- „- 
el asigurate. | 

6 — Ua lege. orgabisată care garantân- 

du-se independenţa. _magistraturel şi drep- 
- turile împricinaţilor s€ facă în realitate din . 
puterea [judiciară una “din cele trei mari . 

- puteri ale Statului. - E o 
7: — Ua „lege pentru organisarea insti- - 

tuţiunelor municipale atât orășenasel! cât 
şi rurale şi carora s€& li se dea desvolta- . 
rile cele ma! întinse. i 

8. — Punerea îndată în. lucrare, a le- 
gel pentru organisarea camerilor de co-.. 

_.. mereiă, Do E 
9, —.Crearea unei banci naţionale, - 
_10.— Ministerul lucrărilor. publice. să de- 
vie şi ministerul agriculturei şi al comer- 
ciulul. ă | 

11.— Organizarea carei de cozapturi: şi 

Dată
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„grabnica regulare a bugetelor ast-tel .pre- 
“ -cum-se fac în tâte “țerile_ bine constituite, 

Bugetele se fie “desbâtute tot dâ-una : arti- 
-col cu articol! şi 'votâte cu patru. cinci luni 
“înaintea punere! lor în lucrare, 

12. — Desfiintarea timbrului şi altor. ase- 

-menea.-: imposite indirecte şi punerea unul i 

“singur imposit ce-l are fie-care. 

13.—Organisarea juraţilor pentru proce- 

-sele corecţionale şi criminale. - | 
14 — Regularea - fără întârziere a mânăs- 

tirelor dise inchinate.  - - - | 
15.—lIneompbatiitatea mandatului de de- — 

„putat cu ocuparea une! funcțiuni publice. 
16. — Adunarea s&,câră de la guvern. a | 

funcţiona necontenit pânâ - se vor vota a- 

.ceste legiuni, Aa 

(Locul subscrier . - deputețiton). 

Pa moca DIN 186 , 

——— 

| “Ta fata atâtor lupte sterpe, atâtor felurite 

" -uneltin şi corupliuni sistematice, ce tâte 

împreuna. Lântue societatea nâstră şi Hi mis- 

-tue puterile, atât du neapărate pentru re- 

edificarea statului român, în. faţă icem, - 
- “unei asemenea situaţiun! care -pune în pe-
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zicol chiar. esistentă - “aostra olitică,.. to 
Româbil care “n'au perdut: nici-uădată din 

- „vedere “ drepturile țerel şi destinările ei, 
"cari au salutai cu fericire. noua! eră, ce ne | 

E a: deschis tratatul din, Paris, care a îrabra-. ! 

„N 

ciat ca.0- anexă de salvare, priâcipiile li 
„berale de la (19) August 1858 s'au ' pâtruns- 

“astaă- -QI că este de cea mai urgentă. necesi- . 

„tate, 'de ase: grupa în- jurul stindardulue - 
pe care-este scris: Naţionalitate, Libertate , 

„şi Moralitate şi domaili: toti de. aceleaşr 
- simțiminte aşi da mâna cu încredere șia... - 
se pune la lucru cu bârbaţie. - a 

Dacă acâstă apropiere,. acestă unire, 'a-- 
cestă înfrățire: chiar a tutor Românilor, î în-. 

“ grijitori de sorta terei lor, a fost uâ nece-. 
| sitate pentru dânşii, -cu alât ea se impune- . 

-_ în un mod mai imperios, deputatilor, cari 
ad 0 acţiune mat - directa şi hotaritâre în- 
-marea operă de reforme şi de organisare- - 
ce România este chemată de: a efectua. - 

oz. 

«In acest scop dar no! subsorişii deputați: 
- membrii a! adunărei elective, . venim prin: 
acestă. programă s& formulăm. înaintea na- 
țiuner principale * şi. dogmele politice în ju-: 
ral cărora, ne-am * grupat şi sE-1, arătăm. 
“căile” pe. „cari voim 's6 păşim.- pentrii 'reali--. 
sarea şi “aplicarea lor în leg! posițive. 

Sperăm că alât „Principiile câi şi fran--



7 - 

- PROGRAMA DIN 1803 age 

„ cheţa” cu. cari le espunean, vor asigura: pe: 
orl-cine de -statornica hotărire,. ce avem," 

.ca.-nicl' într'un:-mod-s€ nu ne departăm- - 

de la indeplinirea angajamentelor ce: luăm Su 

“înaintea națiunel; şi acâstă asigurare sun- . 

tem încredințaţi câ: ne-va procura concur- .- 

“sul tutor” "Românilor şi vom putea ast-tel. : 

„de acum chiar linişti spiritele şi a “asigura.” 
viitorul patriei n6stre. _ 

„Ca,oameni „politici. şi ca. legiuitor, “nor-"! 
ştim ca: nu se constitue nimic statornic- 

de cât prin justiţie;.şi pentru: noi justiţize 
este: nu numai respectul. drepturilor dobân-. - 

„ dite, dar şi datoria. de a concede şi.a. re=- 

"cun6sce pe cele ce trebuința “ timpului. le: 

__cer imperios şi carl singure pot pune pe :- 

“România în starea; celor-lalte - națiuni ci- . 
vilisate.; întrun cuvânt not. înțelegâna in- 

fluenta “trecutului. asupra presentului ni - 

- - putem pretinde a transforma radical şi in= 

-stantanei . starea 'socială - -a Româniel, dar 

. Putem voi şi voim cu statornicie “progresul 

„şi! tâte .reformele 'ce re pot. înălța în civi- 

“lisare şi ajuta la consolidarea nationalita= - 

„tel 'n6stre, treptat . şi fără zguduire. . 

* Pria: positinnea nâstră, noI suntem po- 

, “sesoril- a” căei celei nari de comunicare. * 

între occident şi Grient, caci dacă Bosfo- 
4 . i , - , -
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„rul este cea d'intâiă poriă, a doua este . 

negresit gurile Dunarei. 

“Marele puteri europene,. ale. caror inte- - 

'rese nu le mai ertau a fi indeferente de 

ibertatea . acestul fluviu, înțeleseră acâstă 

posițiune a nâstră şi mişcate de vocea u- 
nul popor care 'de şi isbit necontenit în 
-cursul atâtor secole de furtuni în care ca- 
-dură. regaturi; imperi! 'şi numa! el ştia a'şi 
păstra necontenit, de şi sdruncinată, a sa 

_ Andividualitate ; ele. avizară de a asigura 
„-s6rta României. Ast-fel ele prin tractatul 
de la Paris, prin convențiunea de la 1858 | 
şi. prin recunâscerea deplinei uniri ne pu- 
seră sub dreptul ginţilor. şi ne deteră cele 
d'intâiu elemente ca se. putem constitui o 

„putere, care s€ fie în - numele” „Buropel, 
demna gardiană a- acestui fiuviu. - , 

Pâtrunşi de aceste intenţiun! - ale. pute- 
„rilor garante şi tari de „cunoscitţa ce a- 

-vem de elementele de. viaţă. ce conţine în 
„sânul seu națiunea română, vom pâși la. 

reedificarea . statului român cu curagiul a-' 

-cela ce nu esclude prudența: cu statorni- 
-cia aceia ce o dă consciința îndeplirirei 
„unei mari misiunr. Vom pune t6ta ageri- 

_-mea ca în timpul . cel mai scuri,'s8 ajun- 
-gem. la ua organizare, care st facă ca in- 
«năunteru justiţia se. domnesca, dreptul fie- 

s. .. -
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caruia să fie asigurat şi esercitarea activi- 

ăței - cetatenilor „sâ fie înlesnită, căci aces- . 

tea sunt singurele condiţiunt de prosperi- 

"tate şi. de stabilitate ale”unei societaăţi.. 

In afara se putem da probe ca Româ-. - 

nia nu maj pote deveni vatră de intrigi şi: 

de uneltiri. amenințatâre pentru liniştea ce- 
lor Walte state "vecine, dar” nici nu vom 
ma! avea slăbiciunea s& devie complesintă 
cerințelor în parte. folositâre cutăreia sau. 

cutăreia puteri; câ va ști sâ'şi menţie 10 

lul de -stat „neutru ast-fel cum l'a asigurat 

puterile garante; că în fine voim s& ajun-. - 

gem la uă organisare, care să ne pue în 

stare cala orl-ce-ce eventualitate s& pu--- 

tem corespunde la- aşteplarea -Europei şi- - 

s& ne asigurăm ast- fel cu “concursul ei, nu 

numa! presintele, dar” şi un „Viitor mal 
mareț. E . 

In. privința regulărel: ipitereselor” n6str6-. 

maăteriale în' fața acelor interese ale pute- 

rilor 'europene'nu putem fi :mai bine sfâ-- 

“tuiți de cât'de ua. drepta reciprocitate, 

fară se uităm ceia ce. am datori puterilor: 

-a căror solicitudine. nu ' ne-ar lipsi la des- 

voltarea şi întărirea -  naţionalitățel nâstre. _ 

Printr'uă interpretare elastică a tratate- . 

-lor incheiate între puterile creştine! cu Tur- 

cia, se aplica în ţara n6siră juridicţiunea.
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. consulară,. coatradicțiune- Magraată cu. “re- 

 eunâscerea. aatonomiei nâstre. . :. >. 
„Noi avem încredere. în. dreptatea” Euro- 

pe! civilisate şi- suntem „continşi - câ acest: ” 

zieințeles-- va înceta îndată ce vom. şti se]: 

-nimicim” In ochii - 'susțiitorilor lui atunci 

când vom putea să. ne. orgănisâm: după 

"exemplul - celor-Valte : popâre . civilisate, al. 
dica când dreptul fie-caruia “va fi îndestu- : 

de înichezăşuit de justiția şi administrătiu- 

: | na” locala. -.  :-: N rs 

“Raporturile nâstre. eu imperiail” “Otoman, 

aflându- -se 'bine. precisate și bine definite, 

-autonomiă. nâstră; asta- d este uă realitate. 

"a careia conservare se. “afla pentru. viitor. 

asigurată. i i 

-. Intru cât priveşte treburile- din Iaunira, 

noi voim: , ca - 

1) Regimul” „represintativ, constitutional, - 

„în tot adevărul şi în t6tă sinceritatea .sea.- .. 

- 2) Ponderarea puterilor statului, regimul) n 

“parlamentar în înalta sea independența. * 

3) Puterea esecutivă limitată -şi circum- 
scrisă în atribuțiunile sele : „constituţionale, 
-de. unde .se - resulte. singura garanţie reală. . 5 

pentru libertatea tuturor, Ua: constituțiune + 
bine definită este” singurul mijloc :d'a a: i 

” junge la acel resultat.. a 
“Intre reformele de cari suntem mai cu. 

1 = 
SS



"“ «sunt cele nrmâtre : SEE 
a) Incetarea orl-cărel reglementat! şi a | 

_:: mestee administrativ în. relaţiunile dintre 
i proprietari şi culiivatori. 

"“PROGRASA DIN 1863! - 9 
N . 

osebiră. preocupați, sunt reformă! leget | TU-. . 

-rale, cea: d'intâiu şi cea mal „capitală; „rez 

-" orma electorala şi reforma administrativă. i 

! Sa = Reforma rurală. 

 Basele. 'reformei 'zurale “aoptaie, de. no. . _ 

-b). Transformarea: satelor. în comune - di 
„Bere, prin rescumpărarea locurilor de casa. - 

“Şi. grădină..ce au locuitoril'în vatra satului.. ” - 
| i €) Lasarea . în. posesiune locuitorilor a. 

pogânelor legiuite de arâturi, de. fânețe Şi. 

„-+de păsciune, ci dreptul da putea dispune 
de densele: prin testament, : s6u "prin con- -: 

Di tra te de. ori ce natură, în folosul. rudelor i 
“lor ş'a altor săteni “cultivatori, Gu aceleaşi. 

îndatoriri” şi condițiuni .cu. „care e țin şi - . 
: dânşii. de la- proprietari... . -- 

d) Desființarea clacei şi a altor: inăntozi: 

*.riri silite şi transformarea lor în: “dare. de. . 
Ii bani dupe. “preturi, tratarile de comişiuni de . 

i arbitri: şi legiuite. de Cameră, uă.: data pen: . 

 4ru tot-d!a- una; cu facultatea însă pentru * 

“: “ambele părți d'a:putea preface acele dări 

ir 

„prin contracte! individuale, pe .termen.de.-
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câte :cinel ani, în “producte: s6u chiar şi în 

„lucru de bună voe. - 

"c) Facultatea acordata guvernului d'a. 
vinde statornic şi cu titlu de proprietate 

“ tutulor sătenilor plugari ce. vor voi se 

cumpere locuri de hrană pe moșiile Sta-- 

- tului, aşeqemintelor publice şi monă tirescl.. 

Reforma electorală Ă 

- După acesta se va procede la reforma | 
electorală. Resultatul ce trebuie se căutăm .. 

„în reforma electorală este d'a apropia o- 
sebitele clase de alegetori, a-şterge antago- 

nismul şi dividiunea legala. între densele, 
- spre a face din colegiile electorale corpuri 

- compacte, independente şi solidare de in-: 
terese, în cât s€ pâtă lupta în avantagiul 

public: în contra - influențelor ilegale d'orl- 

ce natură- şi din orl-ce parte ar veni. 
Prin urmare suntem pentru contopirea 

colegiilor electorale basate p'un 'cens care. 

se represinte,. în contribuțiuni directe, es- 

tema limită: de venit din convenţiune cu. 
condiţiune însa ca alegătorii: s& scie “citi: 

-- şi serie, ceia ce este vă garanţie pehtro | 

”. sinoritatea voturilor. 
Listele electorale se fie dresate de pia. 

- feeţi cu concursul unul comitet permament 

numit de consiliul general al districtului. 
-
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Numtrul deputaţilor s& fie fiesat în pro- 

porțiune cu populațiunea, câte un depulat _ 

la 5CCO femili). | 

- Reforma administrativă 

„Reforma administrativă vine ca un coro- 
lar şi ca uă- garanţie de vitalitate pentru 

reforma rurală şi pentru reforma electo- 
rală. a 

Este încă basa insttuțiunelor represen- - 

tative constituţionale şi chiar un element 

de putere pentru adminis' rațiunea generală 

a ţerel. - | - 

Administraţiunea generala nu trebue să, 

fie isolată ci. întemeiată pe uă administra- 

țiune districtuală libera. 

. Organisaţiunea municipalitatilor este te- 

meiul tutulor instituţiunilor şi-a unei -ad- 

ministrațiuni liberale “de ordinea constitu= 

țională.. 

| Centrurile "comunale trebuese constituite 

„ca se pâta da satisfacere celei ma! mari 

pârţi a intereselor generale și particulare. 

Legăturile între comune trebuesc com-: 

binate cu: instituirea de -consilil districto- 

rale, spre a da statului puterea de unitate 

“de care are trebuintă, în cât acesta. să 

- pota funcţiona fară d'a micşora sâu a în- 

curcă acţiunea locală şi spre a lumina ad- - 

1
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“ ministraţiunea - generala. în tot ce ititeresa 

jrebuinţele obştesei. 7 AR : 

| Sistema. municipală este: “cal mal vita” 

instrument al' unul regim de libertate pen- . 

tru desvoltarea” unui popor: a. 

„2 Suntem. der pentru cea.niat : deplină şi 

puler nică organisare a regimului municipal. 

- Libertatea. individuala, 

Libertatea” omului fiind cel d'ântâiu 

drept. noi nu. primim inte. venirea autorită-: 

- ţilor în esercitarea acestul drept de ' cât 

: pentru.ă'l protege şi a'| garanta, ori când, 

- el n'are nimic incompatibil cu ordinea : 

publică, cu garanţia și cu dreptul: altuia. 

- În acest cas a interveni - aatoritaţile: con- 

= form prescriptiunelor - “legilor este tot. a. 

„protege.. E D 
7 

Punoţiunile aâministrative şi 
aa Judecătorescă 

| “Funcţiunile administrative şi judecatoresel 

- trebuese neapărat desparţite: 

= Administraţia prin: întrunirea unor atri-- - 
. buţiunt duble, ne compatibile, acelea dea  . 

aa hotărâre în' materil civile şi d'a le ese- - 
"_cuta, nu numai că, usurpă dreptul - tribu-" 

„:"alelor, care sunt! “singure competinte a. 

" “pronunța asupra unor asemenea . casuri,
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„der încă 'face un act de putere esorbitant,- - 

Este “dsr necesitate. ca administraţia, să 

stea în marginile adevtrătelor s6le atribu- 
„tiun! şi justiția- st'şi esercite autoritatea "sa 

lega, şi prin agenţii sei, special se "ȘI po - 

ta 'esecuta hotârârile. “Justiţia . asemenea se i 

fie ierită de . spiritul -favorilismului Și. â 

fluctuaţiunelor politice cari lovesc integri- i 

„tatea şi îndependinţa magistraturel întregi. . 

Juriul va. fi admis în materie penală. 

Libertatea prescă . 

„Presa 1 nu trebue” se atârne de. alt tribu- 

mal de” cât d'acela al opiniunei „Bublice, ae 

care în tâte. casurile de presumţiune . de: 

-“deliet are juriul de interpret. Fie- care este 

liber se scrie cu: riscul şi cu pericolul con- 

„sideraţiunel, sale personale. Legea: nu pote 

de cât s& regulede esercitarea. în interesul 

"moravurilor şal onorel. celalenilor. 
Z 

- Instrucţiunea publică 

Instruciiuhea publica trebue: sa” fie :în 

-sarcina comunelor pentru cel d'Antâiu grad 

“(instrucțiunea primară) ; cea secundară şi 

„ Superi6ră va fi .în sarcina statulu; având - 

“el datorie a- procura terei Omenil speciali 

pentru. serviciile. publice a tutor. gradelor . 

E de învețătură. Ua organisaţiunea sistema-
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_- tiea complectă” a instructiunei. publice este . 
„una din necesităţile mai urgente, căcl nu- 

_ mal ast-fel se pâte aştepta adeverata lumi-. 

nare și moralisare a poporului Român. | 

Instrucţiuni pentru desvoltarea agricul- - 
turel, pentru stabilirea creditului şi înmul- 

țirea de câ! de comunicaţie, pentru înles- 

” nirea transacţiunelor și a negotulul ţârei, 

plutirea riurilor, urmeză a fi preocuparea. 
Biostră constaniă. 

Armata 

| Armata. 'româna, dupe posițiunea nostra 

„geografica 'şi în raport cu .mijlocele n6stre: 
ne putând fi de cât ua armată defensiva tre- 

“bue organisată. într'un mod așa în cât toţi 

tinerii se trecă succesiv supt steag; spre.a 

"se deprinde cu mânuirea armelor şi cu dis-: 

„ ciplina militară, ca 's'avem în. tot-d6-una 

„coulingenţi şi reserve 'imposante pentru a- 

părarea teritoriului. Aplicarea oștirei- a. 

construi: căile strategige și porturi ar ușura 

- bugetul lucrarilor publice şi oștirea ar de-. 

„Veni îndoit folosiiGre pentru (Gea. ÎN 

  

. Finanţele făra 

| Cea d'antâiu lege de: economie . pentru: 
“un guvern este echilibrul rețetelor ş'al chel- 

„“ tuelilor. I)&ca proprietatea încarcata daii- 
- potece este puţin despusă şi in neputinţă. | 

- 4
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d'a ma! spori imposite, cultivatorului - are 

mal mult a se tăngui în contra bugetului. 

Reducerea der.de cheltueli, covârşitâre 

şi nefolositore, economiia şi ordinea în tote 
operaţiunele bugetare, stimularea desvolta- 

rel prodactiunei naţionale, că ast-fel se 

crescă reţetele, fară a se spori contribuţiu- 

nile, sunt mijloce proprie d'a pune ordine 

în finanţele tere. 

Moşiile monastirelor închinate 

Ia cât primesce cestiunea moșiilor mo- -. 

mastilor închinate este ua cestiune tot d'uă 

dată naţională şi religi6sa pentru români, 
si credem c'aceste averi trebuie “ să intre 

“în rendul moșiilor monâstirilor ne închinate 

“ “fara a se lovi: disposițiunile testatorilor. 

Acestea sunt vederile nostre politice; gu- 

x ernamentale, administrative şi economice. 

"C. A. Rosetti, Ge. M. Sturza. Anastase 

“Panu, G. B. Şirbel, Ştefan Golescu, A.G. 

“Golescu, A. “C. Golescu, C. N. Brâiloiu, 1. 

".C. Bratianu, G. Adrian, I6n Ghica, (nedes- 

cifrabil). Nicolae Gole scu, G. Arghiropol, . 

" Anton |. Arion, A. S.: Petrescu C. T, Gri- 

" -gorescu, |
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„ PROGRAMA DIN. 1066 

“La 5: Oelozabre 1£ 1866,  Românulă a - 
publicat; supt formă de propuneri CO- 
legiilor. electorale, principiile pe cari - 

„trebuie: să le susție partida, liberală ;" 
„Câte-va dile în umă se făcu un 

- comitet electoral, .compus de mâr 
„multe nuanţe: liberale, „care. publică 
"programa sea în Românuli de la 19 
„Octombre 1866. "Acea programă, care” 
„continea marea, parie a reformelor: 
„cerute de C. A. Rosetti, fu însă mo: - 
- dificată în; câte-va punciă,. facându-s& 

„= concesii reciproce. 
"AI6tă- cum comitetul “electoral for. 

„mulă noua. pfogramă.: 

„ “Intarirea unitațirşi: autonorniei pationale, 
„ _ precum şi integritatea teritoriului românesc | 

prin rectificarea feuntariilor dupe. tratatele 
și hotărniciile cele : vechi, cârt au fost câl- 
cate de câţl- va ani, de unele din puterile 

_Yecine.' - - 
XI: Regim constituțional în tota întinderea 

iul, supt domnia ereditară proclamată de 
naţiune, în dilele de 8 20), Aptile, şi 1. 

Main 1866.  - -: 
TI: Independenţa bisericei române şi refor- 

.
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marea legilor injosilre pentru demnitatea 
, facută „de guvernul câdut la 11 Fe- 

i oarie, îz : 

1V.: Garantarea şi  desvoltarea în lea po- 
sitive.. a libertăţilor coprinse; în Constitu-. 

țiune,. inlaturarea ori câror “mesuri ce ar 

iinde a le nimici, a le- restringe, seu a le - 
supune la buna voie.-a putere. - 

* Libertatea este un drept sfânt - şi: reali- 

sabil, al tuturora şi al fie caruia în parte, .- 

Legea. trebue dâr: se lovâscă; cu. „tărie pe - 
„Ori cine ar cerca a.0 viola. 

V. Egalitatea ” inaintea . legilor, a aarilor, 

şi a funcţiunelor. —. | 

+ Desființarea orl carul mivilegia s6u mo. 

nopol.. ă 

” Gratuitatea justițiet şi prin urmare “des-. 

- ființarea tutor taeselor sân. dărilor ce'ar: 

stabili. uâ inegalitate între avut.:şi. sărac, în . 

actul d'a reclan.a înaintea autorităţilor ju-. 

'diviare s6u administrative. Restabilirea drep- 

tului: d'aşi alege fie care om'pe apărătorii : 

intereselor s€le, materiale şi imorale, ori 

unde va voi; prin urmare revisuirea Je gel: 

- care constitue. corpul de advocaţi. Si 

“Legea admisibilitățel în funcțiunile pu- 

- „blice;, regulată aşa în cât meritul, capaci” - 

tatea, moralitatea -s& fie însuşirile ce se vor: 

cere de la 'uncţionari.  ."-— 

1 .
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(Acest articol fasese-ast-fel redactat da C. A. Ro= 
etti şi amicii sti: Desființarea corpnlai privilegiat 

de adrocaţi, care este un.imposit oneros şi în pagnba 
zătacalui mat ales, pus aspra soc'etăţei de un re- 
gim, care urea nevoe a constitui corpuri pririlegiate, 
spre a se patea servi de dânsele în. folosul despoti:- 
muini. A lasa fie cărui român areptul d'a se ajăra 

_şi W'aşi aleza apărători ori unde, fără a. fi nevoit a 
recurge la an corp, care, având monopolul, face con- 
diţianile ce voesce), 

VI. Echilibrarea bugetelor Statului mia: 
r ducerea cheltuelilor la suma efectiva a 
veniturilor, spre a pune ast-fel un capăt 
crescerel necontenite a: datori! publice ce . 
ne-a remas moştenire de Ia regiunele tre- 
cite." 

_ VII. Reforma sisteme de imposite, ' ast- 
fel în cât cetățeanul se nu mal fie impus 
după cap, ci după averea, după produce- 
“rea sea, şi făra ca „reducerile 's8 alingă 
sc6lele.. , : 

(ri Propunerile colegiilor electorale, publicate fn 
Românuli, câta-ca dile mai înainte, ac.st artico- 
era .ast-fcl redactat: Reformarea sistemei de “impot 

_ site, desfiinţarea dărei personale „şi înlocuirea ei p in- 
= tun imposit de repartiţinne, ca e se ceară “de la fie- 

care vă contrib “iune proporţională averei, căci este 
şi dre,t şi folositor ca cel ce are puţin, 2% dea prţin, 
şi ce! ce are mat 83 dea ai mult pe:tra asigurarea 
avere: sl) . - i 

VII. Inociăvitiltatea proprictați de orl-
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Ă ce "natură, fie naţională, fie . intelectuală, | 

garantată prin legi positive, care se spe- 

„cifice casurile: de espropriere: "prevedute de. 

-Constituţiune şi se stabileseă procedura ce 

au. s& urmeze” juraţii . câri vor pronunţa a- 

supra, utilității şi condițiunel esproprierel. , 

(Acest articol a fost ast-t 1 redactat; în proiectul 

» d emocraţilor da'la Românulă : Inviolabilitatea pre= | 
prietăţii,: a averei fie-căraia este un principii din 

- cele - mai sacre. Ţiranul împroprierărit” pe 'pământal 
ce a câştigat prin dreptal de muncă, prop: ietarul pa 
pait=a de moşie ce îi a rămas şi pe orire a'tă avere 
a sea, mogneanul pe moşia sea, stăpânni d3 cass pe. 

casa- sca, negnstorul pe marfă şi -oră ce altă avere a 

"sea, meseriaşul şi lacrătoral pa manca sea, producă- 

- “torul. de 4 t felat, pa prodactul sti. moral s6ă ma-. 

-ţ erial, este şi rămane stăpâu absolut). . 

IX Responsabilitatea” miniştrilor şi a 

-runcţionarilor publici trebue se devie vă 

- realilate, şi legea ce o -va regula trebue 

se fie espusa şi fara crutare „pentru toţi; 

caci moralitatea, abusurile, provocările de = 

tot felul ad fost şi sunt consecințele: tole- 

ranţei, slăbiciunea .ce a esistat în legi ca 

| şi în moravuri. - - 

Fie-oare cetățean se cuvine apoi s6 aibă 

“dreptul a urmări pe- funcţionarul - ce la 

vâtâmat în drepturile: şi interesele sele.. 

- Pe lângă actiunea pe nals, intentată con- 

“form constituțiunei, cetățeanul are drep- -
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tul de acțiune - civila, de cerere de despa. ! - 

gubiri materiale, “pentru -orl-ce lovire :fă- 

„cută a verel: şi libertății sele. Ministrul ca 

"şi ori-eare alt fonetiopar caută se se su-- 
pu, “acestel. acțiuni. - . 

„. Ridicarea comereiului şi industrie na- 

ionile, prin Creare de “instituţiuni 'de „cre, 

dit,. de câi de comunicare, şosele şi . -aru 

muri de. fier, carl..s€ lege diferitele locali 

"taţi între ele şi, tera „întrega . cu Europă 
civilisata... 

XI Descentralisare administrativa întinsa. 

- reforma legilor comunale . si județene. în: 

âșa mod în cât diferitelor localități . să se 

“asigure vă viață proprie, uă putere. de ac--! 

(iune care s& le permita a 'se desvolta ma-:... 

terialiceşte - şi moralicesce. : 

| „XI, Reorganisarea. judecatoresca asa. în 
“cat se. asigure ua buna distribuire a justi- 

- ție! care se "facă. magistraţilor uă posițiure. 

- mal putin precarie, mat independenta. şi. 
“apărată de-fluctuarile politice, de 'conse--.- 
“eintile schimbarilor” miniştrilor, şi să înles- | 

" n6scaă. astfel. guvernului calea -d'ă: dobândi: . - 
şi desfiintarea jurisdicțiuner consulare. N 

" XII. Instructiunea publica generală, gra-- Dai 
tuită şi obligatorie se devie un adevăr, 

In? iințarea de. “seole Comunale. în tâta;
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târa,' înființarea de şesle de meseril și “de 

"comerciu cât se va: putea. mat mult. 
Reforma ' legel ' de instrucţiune aşa în cat 

se răspundă la adevăratele trebuinţe. ale .. 

"ţerel şi: s& asigure institutorilor: primari gi 
protesorilor ua posițiune onorabila” “şi nea- 

târnată.. i Ri . 

XIV, Orgănisarea armatei. dupe sistema: 
„ care se facă din fie care” român. un 0s- 

„tian,: se ne dea cu puline cheltuelt uă ar--. 

“mată numerâsă. și bine. organisată.. 

(Acest, articol şi cel privitor la magistratură a fost. 

desroltat, tot atunci, de C.-4. Rosetti şi amicii să 

în modal următor : Reorganisarea judecătorescă “prin: Si 

stabilirea elegibilităţii magistraţilor ce ai a aplica le- 

„"gea,. măsură care. descarcă pe puterea centrată, Wră' 

- sarcină şi doă causă de, slăbiciune, căci, ori cât ar: 

„6 de 'bine .dispusă, da nu pote: nici uă dată patisfa cs 

E „14 tote aşteptările. Ă " > 

Eligibilitatea” lăsând cetățănitor. dreptal aşi: de- 

N “sem! a magistraţii, le lasă şi răspunderea, 

..... Condiţianile de elegibilitate se 7or determina: prin. - 

" lege, ţinându-se s6mă de sciinţă gi de' servicii!e deja -, : 

- tăcute. * Simplificarea . sistemei - actuale” a organisărei. 

_“carţelor şi tribunalelor. - : 

Organisarea armatei după sistema Elvețiană, sei 

“prasiană. care împuţinână cheltoelile, înmaulţesre “pa 

tenile “apărătâre ale ţărei, desfiinţeză inegalitatea îna- 

întea legei, prin desfiinţarea dreptalui imoral de res= 

cumpărare” cu bani, stabilit de legea actuală, şi face- 

_pentra tot românul uă datorie da fi ostean al pa 

tried), a a a
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- XV.-Reformarea legei .pensiunelor prin 

respectar-a drepturilor câştigate şi crearea 

"une! case care ar capitalisa, ar trage Gin 

-ele cel mai mare şi mal drept folos șar. '- 
- asigura. pensionarilor uă pensiune propor 
-țională depunerilor lor.. 

- XVI. Legea justiţei “militare . lovind: pe 
-oştean numa! şi anume pentru delicte co- 

:mise în eserciţiul funcţiune! lor ; şi punân- 

-4'o în armonie, în ce privesce penalitaţile, 

-cu principiile stabilite” în- constițiune şi. de 
„= cele-l-alie Legi ale ţerei. 

(Urmza - semnaturile „merobrilor - comi- 
„tetulul)- za E 

„- N „ PROGRAMA: DIN 167 2 

    

“Când se “închise sesiunea din No-. 
-embre 1866, în care liberalir fură - 
„aleşi pe basele programe! precedente 
deputaţii diverselor grupuri adresară: 

“alegătorilor lor -următorul manifest 
program, care „fu votat în întrunirea“: 
«centrului şi a stânger, la 21 Februa- 
„zie 1867, câte-va. dile mal înainte d'a 
“intra d, Ton Brătianu în minister. . 

1) Originălul acestei progrâme 30 află în mâzale 
_"nâstre, | -
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“Feoraarie 1867. 

Dupe ua sesiune de 3 luni, subscrişit 

deputați represintând deosebite grupe libe- 

“rale din adunarea legislativa, socotind ca- 
este bine, câ chiar. necesitatea cause! ce 
apără reclamă ca e; se constate, câ ort- 
care a fost calea -ce au urmat „până aci,. 

mesurile ce le-a întrebuințat, ei n'au a- 

vut şi n'au: urmarit, de cât unul şi. acelaş. 

finit: fondarea in România a unul guvern. 
stabil întemeiat pe instituțiunt - egalitare şi- 

liberale, pe. instituțiuni democratice. 

„Acest finit este asta- d dobândit. | Prin. 

realisarea marelui principiă.. proclamat de. 

- Adunârile -naționale din 1857, prin-suirea. 

.pe Tronul Românie! a Priacipelui Carol | 

și a dinastii sâle, țâra a dobândit. un gu- 

vern stabil, prin urmare ma! presus de: 

ambiţiunile si de întrigile aspiranților la. 

Domnie. . 

Prin Constităţiunea sanctionata de Domn 

în 20 lulie 1866, România poseda astă-di 

-tâte- libertațile, -tâte.. garanţiile cetâțenesci 

“ce alte naţiuni! mal puternice, mal înain-” - 

tate nu le ad încă, s6u nu le au dobân- - 

“ git de.cât cu prețul unor stâriinţe -secu- 
lare şi cu vărsare de torenți de sânge. 

A menţine şi, consolida regimul consli--
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lunie. - 

tuţional, acestă trebuie să fie, acesta este - 
- “programa partidei liberale din Camera și 

„din (eră. 

Aplicarea cu bună credință a  Constitu- 

““ţiunel, desvoltarea și. îmbunătățirea pe ca- 

„lea. legala a principiilor: egalitare şi libe- 
“cale ce ea le coprinde, adoptaree. unel în- 

"tregi sisteme de reforme în tâte- ramurile : 

adminiștraţiuni:- publice si tote: în spiritul. 

regimului nostru constituțional sunt negre- | 
„Șt mijlocele cele ma! nemerite spre a face 

ca națiunea se iubâscă şi se bine-cuvin-. 

ai tede. noua: ordine de- lucruri întemeiată în 

"România : “prin plebiscitul de la 8 (20) Aptri- N 

die 1866. şi: prin „Constituţiuriea: din „80 | 

Spre a dovedi. acesta, spre a asigura. 

Românii calea de egalitate. și de libertate”, 
în care . a intrat, _Spre a .  linisci națiunea - 

-despre fricele ce. incep a se simţi că sar 

"-fi cugetând a o reinapoia. în regimele de 

_predomnire a' une! sigure clase. şa unei 

“singure ce. categorii de interese, spre aa- | 
râta tot d'uă data: miniştrilor cu ce condi- 

- ţiuni, cu păzirea câror principii, în Urma-. 
rea a cârul drum - politie el pot dobândi,. - 
atât în. adunare cât şi în (6ră concursul 

_leal şi sincer al partidei liberale, venim agi 
-a face profesiunea n6stră. de credința ce 

i.
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- nu este de cât însumarea principiilor ega- * -- 
_litare şi liberale care — de şi prin: osebit 
căi — pururea au însulleţit şi au condus. 
„partida: liberala din România, în curs d'a- -- 
-prâpe' doue-deel: de ani, cu începere, de la 
1848 şi. pâne asta- Qi | 

Aa " Naţionalitatea 
“1 Mai înainte. de t6te, cu or ce-preţ şi: 

“în or ce împrejurare ținem la apărarea şi 

- desroltarea naționalitaței române. 

“ne au 'dat uâ. misiune de: civilisațiune. la . 

2 Provedinţa şi - glorioşi “noștri strămoşi E 

:gurele Dunarel. Acâsta sfântă misiune tre- Ma 
bue să ne o: împlinim, | . ii 

" Respectând drepturile şi interesele state- . 

lor. vecine, trebue - se : fim „şi noi” pururea . 

„în posițiune d a face a se respecta; şi drep- . 

- “turile. şi interesele Româziel de. câtre ţe- . 

„rile, streine; - ” ă 

| s Libertatea consciinței | 
- “II. 'Ținem la libertatea conseiinţei, la to: - 

“leranţa religi6să ca la ua sacră moştenire, 

“ca la.legea betrâna a României. Ţinem cu 
- atât “mai mult la. religiunea părinţilor ” 
“noşirii. .. - a = 

Religiunea ortodocsa a aparat şi a pâs- 

trat secoli întregi, najionalitatea română, 

4
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Voim d6r să -dăm bisericei. n6atre tot 

prestigiul, tota independința” ca ast-fel ea 
„se pota cu succes s&'şI îndeplin6sca mân- 

tuitârea: şi sufletesca sea “chiâinare. Vom. - 

căuta a îl asigura 'acâstă posiţiune prin legi “ 

întemeiate” pe datinele h6stre' strabune ce -- 

sunt aq! în întrunire cu spiritul - civilisa- 

țiune! moderne, ce pretutindeni acum pro-- 
= elamă principiul: «Biserică liberă în stat 

" liber». SI a 
" Imbunătatirea morală şi materială a cle- 

„rolul nostru nu de aq! figurâză în „Pro- 
- grama politică a partidei liberale. | . 

Voim der ca ea se devia din. ce în ce: 
mal reala şi mai eficace Se - 

“ Insteuățiunea, publică - 
UR Națiunea română .a căruia. orl-ce -- 

“ membru. este un cetaţean - chiămat a gice: 
cuvântul set în alacerile Statului, judeţu. 

„lui, şi comunei, are mat mult de cât or-- 
- care altă, trebuință _d'ua largă şi îndesiu- 
ăt6re : instrucţiune publica. | RE 
„Libertatea şi garanţiile „cetăţenescl . nu- 

mal atunci se vor tarâdăcina la no! într'un- 
chip nestrămutabil când cel cari le poseda. 
vor av.a cunoscință deplină și luminată 
despre insemnâtatea.. şi buna lor întrebu- 

„ințare. a ME | -
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lastrucțiunea primară 'este- declarăta” o- i 
bligatorie şi gratuită, 

Ea der trebuie să devie şi. în “fapt pre- RI 
-cum este în lege şi în. tâte orașele şi sa- -- 

tele, și fârâ a cruța nici un sacrificiu, caci, 

numai prin r&spândirea . unei “instrucțiuni . 

solide şi morale” vom putea asigura esise 

tența libertaților publice: i N 

Instrucţiunea . nostra secundară şi, supe- 

rioră, reclamă ânca nulte. îmbunătățiri ; | 

legile cari, o. privesc "trebuese dâr refor- 

mate, şi acâsta,, trebue făcută cât -mal cu- 

rând pentru ca fiii români se potă gâsi în 

patria lor tâte: “midlocele * de luminare: ce | 

până acum, din nenorocire, ma! numal cel . 
'avuţi le putea dobândi, in ten, departate, î 

N 

Armata 

iv. Naţiunile cele na! puternice se o- 
"cupa mai. mult de cât ori-când,- de mid-.. 

„l6cele lor. de atac și . de apărare, “de for- 

ele lor armate. România având numal a 

s'apăra nu simte nevoie. d'uă “numerosă LL 

armată”. permanentă. Ma ai 

Avem trebuinţă numa! d'a: putea: chia- Da 

- ma: sub arme cu. graăbire : şi cu mici. chel- 

- “imeli, cel mai mare număr posibil de lup- 

" tatorl. Cât mai curând dâr cata ca insti- - 

î tuțiunea miliiilor să „devie, 1 uă realităte ; 

12
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forțele nostre “ îvilitare trebue ! se fie: Anca 
“organisate ast-lel în cât s6 găs&sca în țera. 

t6te miqlâcele de echipare şi de înarmare 

în” modul cel mal pulin costisitor. 

Finanţe, agricultură, industriă, 
| comeroiii etc. 

“v. Crisa n6stră financiară î în mare parte - 
nu provine. atat; din lipsu resurselor cât 

din lipsa spiritului unel "adevârate econo- . 

mii în bugetul cheltuelilor nâstre, din reaua 

şi nedr&pta nosiră sistema de imposite, 

din legile vici6se de percepțiune, din ne-- 

organisarea institutelor de credit din care 

causă comerciul şi industria erei sunt în 

decadere, "omânia are mari bogaţii na- 

tionale necunoscute şi nedestupate âncă. 

Ua tera care din 150 milione venituri, are 
37 provenite. din domenii, 'mine, păduri, 

pescâri! şi alte ramuri proprii ale „s6le, nu- . 

„ma! sâraca nu se pote. ice. 

“Prin urmare “îndreptarea financelor n6s- 

“tre 'stă în însuşi putinele, în însuși mâi- 
nele: nostre, Bugerele. n6stre le vom putea 

echilibra îndata: ce ne vom ocupa! serios - 
"cu reformarea sisteme! nostre financiare, cu 
adoptarea unul mod ma! bun şi mai Pruo- 

„tului; îndata ce „vom înzestra țera cu „uă
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mal economică orgunisare a serviciilor pu- 

biice, cu modificarea impositului ' personal 

printr'un mog de repartiţiurie drâpta. Vom 

îmbunătăţi finantele nâstre mal cu deose- 

bire îndată ce vom organisa creditul prin 

bânei agricole şi comerciale, care să ri- 
dice comerciul, industria, agricultura ; Se 

le dea viaţă prin stimularea şi înlesnifea, 

transacțiunelor private precum şi a lucră- 

rilor publice ale statulu şi ale Judeselor. 

"Fara un comerciu, fără va industrie pros- 

peră, un stat „u pâte-înainta ; fâră câlde 

comunicare, şi institute” de credii, acelea 
nu 'pot prospera. 

A constitui dâr creditul, a complecta sis- 

tema n6stra de. șosele şi a chema şi aju- - 

torul -vaprei, spre a grâb! transporturile 

este mijlocul cel mai bun, de a înlesni 

producerea, de a eftene esportarea produc-. 
telor: nâstre. Cu acest mod vom da visa 

agriculturei şi industriei: nostre, vom mârt 

“avuţia particulară şi prin acesta chiar vom 

-- înmulți şi resursele tesaurului public. S'a- . - 

-Aăugâm la acâsta măsuri seri6se” spre a 
preserva şi desbăra țâra de  vagabondii 

strâini, cari sunt un re naţional, uă plagă 

și pentru 'comerciă, şi pentru industrie Și 
pentru agricultură chiar, prin modul de i 

-speculaţiunele neertat de legi și de mo-
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vală ce 'o întrebuințăză şi cu atât mal va-. 
tâmător, căci numerul.lor este fârte mare, 

mai ales în partea de peste Miclov. Cu a- 
semenea garanţii vom merge pe calea pros- 
peritâței, financiare şi comerciale. 

Administrațiunea 

| VI: Slabiciunea administrațiunei n6stre, 

dreptele nemulţumir: ce: ea provâcă din 

tote părţile, nu provin atât, din defectuo- 

sitatea instituţiunelor nâstre cât din impre- . 
ă jurarea: regretabilă, ca administraţiunea NO: 

tră în t6te treptele s6le este încă povâţoita. 

tradițiunele vechiului. regim regulamentar, . 

-Ea este departe de a fi însufleţita de prin- .. 

cipiile e de ideile şi macsimele liberale şi - 
egalitare, care sunt sufletul nuoilor nostre 

inslituţiuni. Ea se serveşte de autoritatea. 

ce-l este încredințată, nu spre aşeda in-" 

teresele generale, în locul intereselor par-. 

țiale scu personale; nu spre a da “dreptul 

sea fie câruia fâră deosebire de opiniune 

şi de partidă, nu spre a face pe: „popula- 

țiune a iub! și a bine cuvânta regimul noa. - 

- şi principiile. democratice care îrsunt baza. - 

fundamentală. Cată dâr. să. cerem ” de - la 
guvern 'ca atât el cât și agenți să! să pro- 
păge şi se practice cei di'ntâia principiile:
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şi maosimele noului nostru regim constitu- 

țional, întrebuintând puterea şi activitatea 

lor, numa! spre a asigura'şi apăra intere- 

- sele morale şi materiale ale populațiunelor 

în fruntea cârora se ala, | 

- In numirea functionarilor reclamăm maj 

cu "deosebire păzirea legilor de admisibilitate 

şi înaintarea treptata. Noi nu suntem nici 

în contra numelor, nici în contra bogăției, 
nic1. în contra Megiuitelor. influenţe și po- 

sițiunelor legitime, der  partisan! al unel 

“stricte egalitați, atât în privinţa îndatoriri - 

"lor. cât sia drepturilor, voim ca la numirele 

- ce guvernul este în “drept a. face. numai. 

ştiinţa, ' meritul şi moralitatea se fie titlu- 

, rile de. recomandare. 

- Responsabilitatea ministerială 

| VI, —Besponsabilitatea ministerială este 

un» 'principid consuerat,. prin constituția 

| n6: tra ; este ua conditiune sine qua non a 

, regimului constituţional. Neapaârat trebue 

„_s8 dobândim .uă lege care se facă din a- 

cesta responsabilitate un adever positiv. | 

. 

| “Justiţia A 

NUL “Organisatiuneu nostră judecătorâscă 

| reclama încă multe îmbunătăţiri. Cele mar 

-de căpetenie sunt de a întemeia. indepen” 

ch. - , 

2 S -
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-dența magistrature!, preservându- o de flue- 

tuările politice prin moditicarea actualei 

sisteme. și tot-d'o-data de a: asigura justi- 

țiabililor ua bună şi gratuită distribuire a 

iustiţiei. - 

Descentralisatea administrativă 

IX, Descentralisarea, - administrativă este 

aq uă reforma la ordinea dilei în tâta'Eu- 

ropa. In România numal!: descentralisarea 
pâte vedea abuzurile ce s6 comit pururea 

când şe administreză de departe; numa! 
descentralisarea pote deştepta simtul popu- , ' 
laţiunelor pentru interesul public, ţ6te da 

uă impulsiune puternică îmbunatătirelor ma-: 

"teriale din orașele şi satele n6stre.. [n a- 

facerile locale comuna şi judetul trebue 

se devie deplin autonome şi statul nu se. 

cuvine a interveni de cât spre a „menţine 

atributele guvernului central, “spre -a pri- 

veghea ca "interesele generale. se nu „ie 

jienite: prin disposiţiunele „autorităliloi Îu- 

detiane şi comunale, Numai prin descen- . 

tralisare vom putea face "ca inițiativa pro-. - 

prie şi mântuitâre a însuşi „poporatiunelor: 

“nostre s6 înlesnâscă inițiativa autorităților 

cenirale şi astfel cetațenii. se aştepte și se. 

dobândeszcă binele de la însăși. „aetivitatea 

şi  inteligința lor proprie...



PROGRAMA DIN 1407 aaa 
  

Căi. de comunicaţie 
X. Aplicarea cu sinceritate a principiilor 

de descentralisare, mal sus espuse va vindeca 

de sigur ua mare parte din suferințele jn- 
dețelor în genere şi în particular a jude- 

telor de peste Milcov. Pentru acâsta parte 
importantă a Româniel, recun6scem că nu 

trebue a se opri uti, cugetârile n6stre de | 

imbiunâtațire. Ua Jarga sistema. de câl de " 

comunicare, realisarea navigabilităței Pru- 

- tului şi în deosebi cât mat curândă cons- | 

truire' a câel ferate, care se lege * laşi 

„Cernâuţi-Bucuresei şi porturile Dunâărene, . 

suntem siguri câ va contribui a se da în- 

iloriea aczstor localităţi şi in deosebi ve-: 
che! capitale a Moldovei, a cârel bună stare 

şi prosperitate trebue Pururea st ne lie 

scumpă. | | , - 

„Agricultura 
XI. Agricultura este peue astă- ŞI. sin- 

uurul şi” marele nostru. isvor de avulie na- 

ționala, Legea rurală a precurmat pentru 
tot de-una în România cestiunea socială ; 

acum arârnă “numai de uă bună administra- - 

țiune, de a asigura şi'npăca interesele bine - 

înțelese ale proprietarilor. mari şi ale pro- 

prietarilor MICI, - 

„Prin acesta chiar se va da en “puternic
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sbor. activitate! “agricole. - Agricultura” are. . 

ma! presus dt tote trebuință de ordine şi 

"stabilitate. Acesta în mare-parte în neme- 
rita alegere a functionarilor, chemaţi prin. 
atribuțiunile lor a fi în contact nemidlocit 

cu popoulatiunile rurale. Ua condiţiune nea- 

” pârata.a prosperitălei 'agriculturei stă şi. 
în esacta şi la timp esecutare a toemelilor 

agricole, :care- de “îndată ce "vor fi facute 

“cu bună credinţă trebue st fia puse sub - 

scutul leget.. - 
Indeplinirea acestoi angajamente - va e- 

sercita uă înriurire priinci6sa şi: moralisa- 

„„ 46re asupra populațiunelor rurale dându-le 
“deprinderi de ordine, de esaclitate și de 

| prevedere. | 

Aceste sunt. priâcipiile cele ma! esen- 
_tiale ale partidei liberale din România. Ele 
formâza programa n6stra politica si minis- 

-terul care şi le va însuşi, care le va a- 
“plica cu sinceritate. şi bună credinţă este 

sigur, câ va avea concursul 'deplin: şi leal 
: al deputaţilor ce' sunt adunaţi sub acest 

drapel. pa a 

! Acest concurs ! sincer şi : neinteresat va 

- avea mai ales acel minister, care pe lânga 
adoptarea programei n6stra va întelege că 

„după lungi și felurite lupte, cea „dânteiu
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-condiţiune a consilierilor tronului, prinei-. 

“„pelut Carol |, stă în precurmarea prigoni- 

rilor, în aliparea pasiunilor şi în “înteme- 

iarea, păcel politice în societate. | 

” Guvernul ce n€ va da acâsta pace va 

fi în drept de a conpta de .mai 'nainte și: 
„pe. recunoscinta țeret; şi pe “sprijinul tutor 

"“ barbaţilor de bine şi de. inima, fară . 'deo 

_sebire de partida şi positiune. 

“ Preotul N. loachimesen. Stefan: Go- - 

lescn. — P. Popazu. — C. A. Rosetti.— a 
Trandafir Djavara. — M.. Kogălniceanu  - 
—Masnaş. — Grigore Micalescu. — Ida 

Marghiloman. —Cosstantin Hristesca.— -. 
.C. 'P. Grigoreseu.— Voinea David. —P, 
- Arbore. —Alecu €. Golescu, — D. Culo- 

glu.—Mehedinţeana. —Gr.. Iorgulescu: — 

N. Constindache—. Teodoru — D- tru, 

Brătianu.—16n 1. Filiă, — Gheorghe P. 

“Mantu.—N. Masi-Nicolai.— 16n 6. Bră- 

tianu.—P. 1. Cernăteseu. — R. $. Cân-. 

piniu.—6. Ghiţescu: —Gr. 6. Lahorary.. 
-—1. Agarici.—A, Vericeanu.—M, 1: Via- - 

„diăiiresea. —AM Pleşescu: —0G. Cnezovecia, 
„ Filibiliu.—N. Fleva şi alti depu- 

ţi atn stâuga şi. din centru. 
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PROGRAMA COALIŢIEI DIN 1875. 

  

In timpii din urmă af guveruului 

"d-lui Lascar Catargiu, liberali! de di- - 
verse. nuanțe. se uniră cu domnii 
Manolache Costache Epureanu spre : 
a resturna guvernul conservator. 

" Deputaţir . şi senatorii, aparținend - 
acelor grupări, redactară ua programă. 

„care fu în urmă cunoscut . supt de- 
numirea de programa de la J/azay- 
„Paşa. Acea programă a fost'de a- 
tuncI şi până în presinte considerata 
ca credul politic al partidei național - 
liberale, 

Deci până ce partida liberală “va 
-redacta uă nouă programă, suntem ' 
în drept se-l cerem respectarea el,. 
de și, după părerea nâstră, ea n'ar: 
trebui să fie privită de cât ca resul- 
tatul uner “coaliţiuni, în vederea r&s- 
turnărel unul! guvern, iar nu ca pro- 
grama une! partide care-are prelen- - 
țiunea de a fi şi democratică.- 

Ori cum ar fi, o punem supt 
chil publicului spre a o avea în. 
dere cel cari lucreză la noua i 
gramă : ,
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- PROGRAMA | 
'Țera întregă cunâsce câ regimul consti- 

- tuțional-parlamentar, „unul din cele patru. 

> 
„puteri adoptate de adunarile mame din 
1857, ca basa viitâre! organisaţiuni a Ro- 

mânie!, a devenit în ultimii an! -uă simpia 

ficțiune. In fapt, guvernământul bunului. 
plac a înlocuit instituțiunile nostre re;:re- 

sentative. 

Asta-Q! națiunea. nu ma! | esercită vre un. 
„control asupra afacerilor publice,' asta-d: 

nu mal avem de cât cu numele echilibrut. 
dintre puterile Statului, -precum el este pre- 

vedut de. constituțiunea jurata de Domn. 

la fapt, nu maiorilăţile legislative for- 
mesă ministerele, ci miniștrii "şi fac maio- 

ritatea, și ma! că nu pulem dice unanimi- 

tatea legislativa, 

Cele petrecute supt ochii nostrii, cu o- 

casiunea ultimelor alegeri, nu mai permit 
naţiune! d'a-şi face ilusiuni asupra sârtei 

ce o aştâptă. Suntem în drept d'a afirma 

că, în cea mal mare parte a țărei, “alegery 

constituționale mai esistat; câel, profitând 

de . imperfecțiunile: lege: electorale şi “de. 
restălmacirile, făcute acestei legi, am vedut 

„agenţii ” guvernamentali, întrecându-se .în. 

"zelul întru. da-l falsifica esplicaliunea. 

$
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Dupa nouă an! de la promulgarea Con- 
stitutiunei, ministerul actual, printr'uă MOn- . - 
“ struosă interpretare a articolul 5 din legea” 

“electorală, a aruncat în 'colegiul UI, ca a- 

legâtori direcţi, rurali! cari nu pot.vota de cât 

prin delegatiune. în colegiul IV. Ast-fel, cu 

rari escepțiuni, .profesiunile ” liberale, -co- .! 

merciul, industria nu. șI ma! au mandatar! 

„în Camera actuală, ast-fel represiniațiunea 

: oraşelor este acum ucisă, precum de mult 

este ucisă represintațiunea Populatiunilor . Ă 

rurale. | 

In qilele destinate pentru “ alegeri, ale- 

„gâtorii nu s'au. gasit față cu alegatorii ; „n'a 

esistat dâr între cetăţeni acea luptă pael- 

nică şi legala, care este sufl:tul guvernă- 

- 'mâ&ntalul constituțional. . 

Alegătorii—cari au -avut curagiul d'a 

“pune ma: presus de interesele lor şi chiar 
"de siguranța personală, datoria lor de: ce- 
tâţeni—aceşti alegători s'au aflat, mai pre-.. 

: tutindeal, în fața numai cu mașina guver- 
-namentală, care  confecționând şi listele 
“alegătorilor şi. listele chidinațlor a fi re-:- 
“presintanții naţiunei,—spre a re servi de 
nseşi espresia Mesagiului—s'a fost :trans-=- 

"format în mare şi unie alegător al ţârer: 

i 

In asemeni condițiuni, succesul: miaiste- 
ului. era ma! dinainte asigurat Şi chiar 

a 
-cunoscuţi.



- tele cârmuirel 'prin' bunul plac Ş'ale sub. - 

„ stituire! voinţei miniștrilor, în locul voinţei | 

națiunel, au adus țera pe? ţermurile. pra-, 
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Ast-fel âin Constituţiunea n6stră, nu mai - 
avem decât: denumirea ; €ră garanţiile con- -- 

'stiluționale nu "mal esistă şi guvernul bu- o 

nului plac domnesce în România. | . 

Și când s'a facut acâsta? Intr” uă epocă 

normală, când marele cestiuni naționale şi - 

_sociale sunt resolvate şi'când ţ6ra, dupa ! 

-multe suferințe, dupa îndelungate lupte și : 

comoțiuni de sus şi de -jos,.se creded a- . 
“junsa la acel liman, care face fericirea na- 

țiunilor în presinte, 'şi pregâtesce mărirea 
“lor în viitor şi care pârtă. numele de: dom- 

nirea legilor. - 
- 'Esperienţa secolilor a dovedit. ca guver- 

nul personal, sub masca regimului patla- 

mentar, “devine, îo. privinta” „eonsecințelor - 

asupra s6rte! poporelor, mal: desastros şi 

mal. corupâtor de cât chiar guvernele cele . 

mai despotice. La no, acest 'trist adever, 

“mal mult. de cât în ori-ce altâ-țera; a do- 
bândit uă teribila 'consacraţiune, „Resulta; 

- „pastiel; şi fa- -care, plin de grije, vede îna- 

x 

p 

JJ 

intea sea” ruina - materială şi morala. a. -- 

.Româniel... . E 
Adversarii noştri se nu se încerce a îm=. - 

podobi, cu. . numele” de ordine și de stabili-: 

e 
>
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tate, ua situaţiune care nu mai linisca şi. 
pace nu ne prevestesce! 

Se nu pretindă că regimul constituțio- 

na!, aplicat în adeverul stă, nu este facut 
pentru acestă țeră. | 

România este mândră d'a afirma, ca ve- 
chile ei legi şi tradiţiuni, cu istoria sea în 

m:nă, ca controlul naţiunei asupra aface- 

„ rilor publice a fost pururea legea ţere!, şi 
ca, chiar în timpii cel mal! nefaşti, guver-.. 
nul bunului plac n'a putut nicl .uă dată 

reuşi a se substitui pe lung timp glasului -- 

naţiunei şi dreptului ei străvechiu d'a lua 
parte la luptele ţerel. | | 

Dupa patru ant de funcționare, în cele. 

din urmă regimul n'a mal! păstrat din gu- 

-vernul constituțional, de “cât formele este-. 

riore; acâsta a deschis ochil tuturor, a 
convins pe toți 6menit cugelători, pentru 
car! binele public nu este un cuvânt de- 
'şert, că este mat mult de cât tinp d'ane 
'deştepta, d'a ne pune la lucru şi d'a face 
ca domnirea legilor:s& puna capat arbi- 
trarului şi nesaţiului guvernaţilor noştrii. 

__ Acestă domnire a legilor . noi 0. cerem. 
„ea singură mântuitâre pentru toţi. Ea este - 
atât în interesul naţiunei, cât şi în inte- 

'resul puterei esecutive, In adever, regimul,
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reîntorcându-se cu sinceritate în calea pre- - 

scrisă de pactul nostru fundamental, ar da . 
“at legitimă satisfacţiune drepturilor şi ele- 

mentelor vitale ale țăre!,. şi cu acâsta sar - 

asigura şi întări forța morală. a putere. 

esecutive, de vreme ce numal aşa s'ar în- 

tewneia 'uă salutară armonie— care astă-qi. 
nu ma! 6sistâ—iatre acesta! putere și intre - 

tote “clasele societate! române. Ă 

Der acesta este nunal: uâ speranţă, şi 

trista privelişte a presintelui tinde ane.0 

„rulica şi pe acâsta ! 

„De aceia, în faţa pericolelor care ne a- 

-menință şi. cari, în parte: au şi lovit drep- 

turile natiunei, câştigate. prin barbaţia ! şi 

„sacrificiile a două” generaţiuni, consacrate 

"prm pactul nostru fundamental, subscrișii 

deputați ai oposiţiunei: ministeriale care. 
»datorim, manaatul nostru . numai virtuței 

„civice şi abnegaţiunil: alegatorilor noştril, 

am uitat desbinările din trecut, am lasat 

-d'uâ parte desbinările n6stre asupra unor .: 

- cestiun! de ordine secundară, şi, neavând 

in vedere de cât 'suferinţele țerei,: ne am. 

„dat mâna spre a urmâri cu stăruința re- 

“învierea legilor, spre a redobândi indepen- 

“dența individuală în faţă cu a tot puter- 

".nicia' guvernamentală, spre a face ca Con- 

stituțiunea, în n general, şi legea elretorala, 

bi
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“în deosebi, s& devie un .adevâr respectat | 
şi practicat, atât de cetățeni, cât şi de pu- 

” terea.. eseculivă. a 

Acest resultat mântuitor obtinut, activi: 

tatea nâstră parlamentară. va urmâri cu e- 

nergie realisarea urmâtorelor. principii : 

1.—Vom stărur ea, în afacerite nostre 
- esteridre, se domnâscâ vă politică: româă- 

nesca, uâ politica de pace; “așa 0 voiesc 

| vechile n6stre tractate, încheiate cu Inalta 

". POrIA, aşa o voeşce tratactul "de Paris, aşa 

0 voeşce interesul bine înțeles al Româă- 

„piel. Suntem der deciși a combate "orl- ce 
. Politica aventurâsâ. : Vom priveghia ca gu- 

- Yeraul nostru se observe câtre Inalta Po rta . 
şi câtre tote puterile gerante uâ atitudine 

. nepartinitore şi amicală, şi, prin înseși a-.. 
„+ e&sta,:vom osândi orl-ce preferința esclu: 

siva câtre unele din Statele streine, prefe- | 
rinţă care n'ar aveu alt resultat de cât, d'a 
ne atrage dificultaui şi gelozii “din: partea 

| acelor State. In: deosebi, în deslegarea ces- 
- tiunilor economice, no! înțelegem a nu se 

ține sema de cât de dreptul, binele şi in- 
teresul naţiune]. pi 

2, —lIn tâte Stutele „europene, guvernele, 
"ori care este natura lor, pon uă deosebita 
îngrijire întru a. ocroti bunul traid, întru 

a” desvolta buna stare a claselor muni: i 
N



tre, întru a . respânăi instrucțiunea în mid- 
locvl lor. Ministerul actual cârmueşce a- - 

„câsta țera de un timp - mai îndelungat de: 
cât lau avut tâte cele-alte ministere, de 
la 1866 pâna la 1870. El ensa na' făcut. 
nimic pentru aceste populațiuni, şi mai cu 
deosebire pentru cele rurale. Satenul este 
astâgi adus la sapă de lemn. Zapeiul, pri- -” 
marul, notarul, . perceptorul, fia-care îl a.- 
supreşce şi "l jupoie fara frica de Dumne--. 
deu şi de lege, caz 21 ministrul de interne 

"şi cu prefecții sei, în loc d'a face admi- 
nistrațiune, fac politică şi nu reclamă de 

„la subalternii săi ce. cât pohtica. Legea 
toeme ilor agricole a pus la discrețiunea 
4 Gministraţi une!, atât capitalurile proprieta- 
rilor ş'ale arendaşilor,: cât şi bratele cul- 
tivatofilor. Scălele din di în qi se impu-! 
țin6za în comunele rurale, și cele ce au 
ma! reinas” în Ginta, mu ma! funcţionâză de 
cât cu “numele. 'Insuraţeii din 1864 au îm- 
bâtrânit. așteptând pământurile date lor 
prin Jegea rurală şi garantata lor prin Con- 
stituțiunea din 1866. Atât în privința. a- 
cestora legea este suspendata precum 

"este suspendata şi legea din 1868, care 

prescrie ca mahalagiilor agricoli -din o- 

“ raşele principale să li.se venqa loturi de 

pamânt din Invecinatele moşii ale “Statu- 
- i : 13



| - 104 
lut, Guvernul, prin acâsta, a violat în 

- chip flagrant articolul 93 din Constituţi- 
une, care. rostesce -că puterea esecutiva 
nu pote suspen!a aplicarea legilor. 

Vom stârui der cu tot. dinadinsul ca a- - 
ceste legi s6 se aplice, ca sorta claselo” 
muncitâre, de la prosperitatea carora a- 
“ârnă prosperitatea națiune! întregi, s& se 
imbunătățescâ în mod positiv. 

Vom reclama aplicarea legilor în pri- 
“vinta învețamântului gcatuit şi obligator în | 

" t6ta țera, i , 
Vom reclama imperios ca populațiunile 

rurale s& reintre în legea comuna şi se 
ajungă a avea şi ele ceia ce le: lipsesce 
asta-di cu totul justiția populară. 

3. Indatoririle militare au devenit, mai 
ales pentru populațiunile rurale, ua sar- 
cină din cele mal apăsătâre. Legea mili- 
țiilor, aplicata în mod rea-voitor şi pârti- 
nitor în unele pârţi- ale ţere!, reclamă in 
perios uă interpretaţiune legislativa în scop - 
d'a ocroti pe cetateni de prigoniri ce n'au 
intrat în” vederile legislatorular, Posiţiunea 
oficerilor are asemenea trebuința d'a fi:a- 
sigurată în mod positiv în contra bunulu! 
Plae al conducatorilor afacerilor militare. 
, Vom stârui d6r ca și armata se aiba >» Justiție. a
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“ financelor nâstre, laude cari nu pot resista 

la ceâ mal uşâră critică, este necontestabil, şi 

„ ehiăr amici! guvernului o recunosc, că sar- 

cinile fiscale ce.apasă pe contribuabili au 

“ajuns la nisce proportiuni atât de 'sâroa. 

"bitore, în cât sâcă tota 'avuţia publică şi 

“privată. In nici 'uă ţâră aceste. sarcini — 

“în seuriul timp'de patru ani — p'ai a- 

“ juns la -uă 'asemenea culme, Suntem . în . 

“ arept a afirma că, în acest înie interval, 

-d urile s'au urcat în total cu 32 la sută 

peste ce ele erau în 1869—1870. 'Și,. pe 

“lânga acestea, s'au contractat nuot împru- 

mutari, representând 64524, 162 lei, afară . 

"de împrumutul domenial făcut pentru. stin- 

-gerea vee hei datorii îptante, şi. uă parte . 

din bunurile Statulul s'au vândut pentru 

-a acoperi deficite bugetare. Reducerea chel- - 

tuelilor publice este der de neapârată ne- | 

:voe, în vedere mat ales d'a desăreina ela- 

„-sele. 'muncitre, cari, astă-qi, îngenunchiate 

-sub.povara dărilor, sunt osândite a le 

plăti nu. din economiile: lor, cai nu mal 

-esistă, nici chiar din capitalul lor, care nu 

“îl mal ad, ci robindu'si munca, şi nu nu- 

-mal pe cea presinte, dâr şi pe cea viitâre 

-şi. pe ma! mulţi art. înainte. 

5. „Acelaşi reducere în cheltueli, şi: p'un
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picior. mai mare, trebue efectuata în buge- 
tele judetene şi comunale, cari, de şi 'n mod - 

indirect, nu sunt, în: mare parle, de cât 
uă continuațiune a bugetului Statului. In 

adever, resursele principale ale judetelor 

şi comunelor sunt astâdt absorbite prin 
“cheltueii ce nu. sunt de loc pentru trebuin- 

țele lor proprii şi, în- definiliv, îndestuleza 

tot cheltueli 'aparținend guvernului central, 

6. Legile judeţiane şi comunale, dic noa 

reformate, în loc d'a da ţerei ua legisla- 
țiune. mat desvoltata 'ce cât în trecut şi 
așa precum o prescrie - Conshituțiunea şi 

precum 0 reclamă necesităţile practice ale 

ț&rel, au întemeiat ua ' centralisare nepo- 

menită, care întrunesce în mâinile puterei 

esecutive tote iateresele judetelor şi comu- 
„„nelor, - 

Aceste doue . legi irebues. imperios re- 

formate, in vedere de a da localitaților ua 
seriosâ şi eficace independenta în: condu- 
cerea afacerilor proprii, , 

7.—Magistratura, clerul, corpul profesa- - 
ral sunt asta-i lipsite de oril-ce indepen- 
dinţă în îndeplinirea misiunei lor. Perso- 
nalul lor lipsit de ori- -ce “garânţie,. este re. 
dus.la rolul de simplii funcţionari admi- - 
nistrativ!. In deosebi, justiția pusa în atar= 

-narea adm! nisiraţiunei, a ccntenit d'a met



+ 

fi a “treia” putere: a Statului: Vom stârui i der 
cu neadormire ca ua. independența salu--, 

tară” se fie asigurată clerului: şi profesora-. - 

tului; ră justiția se fia rădicata la înălţi- _ ; 
- mea misiune!“ sâle,. la - gradul "de putere. 

“care este garantată de. Constituţiune: şi ce- 

rută de interesul cetățenese. ia . 

Centralisațiunea de mat -sus a avat de ia 

efect faptul că.astă- di interesele” economice, 

” materiale şi morale ale tuturor claselor so- 

_„cietății sunt “în. atârnarea: guvernului. Acti-.: „: 

„ xvitatea cetățenilor, fortele şi. inteligența tă-:* 
vel şi chiar a- individolati sunt restrânse - 

PROGRAMA DIN 1875 am, 

într'un cerc de fer, şi puterea | centrala „- 
tinde din ce în ce' mal! mult de a 'eugeta- 

şi a xiețui singură” penteu' toți. Ua aseme- 

nea stare de lucruri prelungindu- -se, va a- : 

avea 'de: efeat - a înjosori' „eafacterale, - 
 corump&. eonsciinta“. umană, a înâbuşi în 

(6ra orl-ce independenta, . ori-ce activitate. . 

"ort-ce! vi6ța, Acâsta - ar fi enseși „mârtea” 

„morala a-natiunel. 
| “'Trebuesc d6r 'reformate: cat mal curtaă 

jegile administra” ive şi chiar economice în 

- vederea de-a lace neatârnate de atot pu-. Ti 

_“ ternisia. guvernamentală, initiativa, activita, 

tea şi. traiul cetăţenilor, în vederea maj â- 

les “de a realtța caracterul şi „independenia a 

NI individului fata c cu Statul. 
S 

„
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“Aceste sunt" “basele principale aie progra- ă 

„ mulut nostru. Ele. işi an consaeraliunea lor 

în enseși pactul nostru fundamental. A lu- 

„cra, pentru. “realisarea lo:, pentru . -sincera . 

şi leala lor. desvoltare şi aplicare, noi cre- 

dem că este â face “act. de buni cetăţeni. 
de oneşti mandatari ai naţiunel. - Mai pre-. 

“sus. de tote noi' credem : că numa! * aceste | 

„ principit, striet, respectate de câtre puterea . 

„esecutivă.-- şi - cu 'energiă apărate de, câtre: 
cetăteni, pot feri. tera şi instituţiunile ei a- 

» „tât:- de escesele. despotismalui, cât şi. de co- 

 moțianile violente ale. resbunărilor popo- 

rale.. e a ae 
Strâns dit în  midloce şi în - “scop,” nor. 

pentru apărarea - acestor principii. şi pentru 

ntroducerea lor. în. actele” şi deprinderile : 

- guvernului, nu -vom: cruța nici unul din-- 

_.mijlocele legale pe cari ni:le aa Constitu- i - 
„- Viunea din 1866,. nici unul .din sacrificiilepe -. 

- cari ni le impune, A6toria. n6sira. de ro--: | 

“mâni, - j o... 

12 AL. Kostaki, L e. Brătianu; ME. Co. 
găluictana. A: Q. Golescu, G.. Vernescu 

| Anastasiu, N. „0. Fussea, A. Candiano-. -. 
„Popescu, “A. Stolojan, Gh. Kiţu, Cc... 

Peşacor, N. C. Pureulescu. : a 

In. timp, de un an de „dle. şi mal bine:
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_an sosit udereri din capitala şi din proviacil.. 

In urma adesiunelor se facu o întrunire 

_âe mal mulţi! cetațeni din partida naţional- 
liberală care alese. un comitet pentru a. 

“sustine şi realisa: programa acestei partide 

care s'a subiseris de câtre. „deputați 0po- 
șitiunei, . o 

Acest comitet era compus din 25 mem- 

şi anume de d-nii: | 
Ary anezu "Vasile, — Bevendeiii -Dumi- 

tru,—Bueseu Pb: ani —Bri tianu Ioan,— : 

Brătianu Dumitru, —Cariagdi Dumitru, 

—Calinderu Nae,—Câmpineann Loan,— 
Forichide Miecail, — Fleva Nicolae, — 

Ghica Ioan —Grădişteann Constantin, 
—Giauni Dumiiru,—Golescua Al. Gu— . 

Jiosălniceanu Mihail—Costake Mano- 

lake,— Lupaşcu Alexandra,—Nacu Cons- 
tantin,—Opran Remus,— Protopopescu 

_Pake,—Statescu Eugeniii,—Stolojan A- 
nastase,—Sturdza Dumitru, — Rosetti C. 
A, — Vernescu George.
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| SOLUȚIILE i 

„GRUPULUL DEMOCRAT-RADICAL 
4ss8 

“PARTEA j ECONO OMICĂ 
- Soluţiunea' agrară 

1, Revizuirea lugei de împroprielarire de 

la 1364 şi 1882, a legai pentru vândarea 

“în loturi a banaritor statului, precum și a 

e ge! tocmelelor agricole în următorul mod : 

In cea ce privesce modificarea celor 

d'ântâiă trei legi: 

Darea de pământ: arabil, paşuriabil, ete. 

suficient, tuturor “ţăranilor, ajunşi: la ma-" 

oritate, complectarea “portiunel de pâmânt 

necesară tuturor împroprietăriţilor .'de . la 

1864. şi a fiilor lor precum şi a _însură- 

teilor.  Acâstă împroprietărire făcută. de 

stat va fi continuă: şi permanentă, 6r nu. 

periodică, pân ce moşiele stalului se vor 

epuisa. După aceia, statul va cumpă:a cu: 

bună învoire stocuri de moşi! particulare, - 
pentru ca s& p6ta satisface tuturor cererilor 
pentru mult! an!. Ac&sta în mod provisoriu. 

„până 'când un alt sistem ma! „complect şi



' 
, 

SOLUȚIUNLE RADICALE - 201 

mai conform cu legile progresului - va. pu- 
„. tea funcţiona, în scop de -a respunde - la 

“ necesităţile: claselor rurale în viitor. Acesta 
-- împroprietărire continuă se va, face în cele 

ma! folositâre condiţii pentru țărani. , , 
2. Darea de instrumente agricole şi tot... -. 

ce este necesar pentru instalarea unei es- : 
plâtaţiuni rurale- ranilor ce vor avea " 

voe, sumele necesare -vor face - parte. = 
aceleași anuități ca şi cele privitâre la | ” 

i “pământul , cedat. . Di d 

Acestea ca reforme fundamentale. 

“In cea ce privesce legea toemelelor- a- 

gricole : : 

_3, Fiesarea macsimului prețului arenei Bă 
unui pogon.. Bani! st nu, se “respundă -de. 

| țeran de cât uâ luna după ridicarea recoltei 

de pe câmp. Acest macsimum se. va sta- 

bili dupa tabele generale în. „cari vor fi 

consemnate preţurile de arenda din dife: 3 

ritele localități. - ES 

4. Determinarea -maesimului : aijtaeu pe ... 

"pogon. Efectuarea dijmuirei de câtre 'co- 
misiuni comunale la date potrivite, Deter- : 
minarea macsimului de care e vorba, va 

varia în conformitate cu „datele tabelelor 

constătatâre de diferitele quantumuri din _ 

-6ra. 
| 5, Obligatia din partea proprietarilor şi.
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a arendașilor de a da, din pământul a-! 
rabil, numărul de pogone necesare tutulor 
țăranilor cari nu au pământ seu au pa- 

mânt insuficient, în. „condițiunele de ma 

sus. . | N 
6. Indatorirea 'arendaşilor şi a proprie- 

tarilor de a' reserva pentru islas un nu- 

mer de pogâne in proporţie cu numerul: 

“vitelor din comună precum şi ficsarea un e 

„întinderi de p&sune pentru fie-care vita. 

Ficsarea de asemenea şi a prețului pogo- 

nului de islaz. 

7. Suprimarea tutulor angaralelor "agri- 

cole, precum : transport cu carul, dile de 

prestație în natură, resfeturi, obiecte de - 

hrana ete, - 

8, Fiesarea prețului minimal al de «e 

muncă agricolă cu braţele, cu carul, : 

-Ficsarea prețului minimal pentru muncu 

cu bucata. ' 

9. Ficsarea' macsimului orelor de lucru 

dintr'uă qi pentru tot felul de “muncă la 

câmp, la „pădure, în sat,-etc, 

„10, Se se dea țeranilor dreptul. de a lua 

- din padurile statului lemnele pentru trebu- 

nțele casnice şi de a pescul. 

11, Se se desființeze pe unde ecsisiă ta- 

„xele de podarit și de adăpat vitele, 

'12. Revizuirea de câtre comisiuni anu- 
LI
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me întocmite, a tutulor datoriilor contruc- 
tate de țerani pâna astă-Qi, darea de ră- 

gaz pentru' achitarea acelor ce se vor con- 

stata-că sunt întemeiate şi drepte. Pune-. 

„rea de stavila a dobânzilor în natură. | 
13. Obligarea arendaşilor şi a proprieta- 

rilor de a tine registre comerciale şi a 

„înainta. judecatorilor de ocâle în fie-care 

an, copie legalizate dupe contractele - agri- 

cole respective. Publicarea tatular” acelor 

contracte. „ a. 

14. Pâna la imparțicea moşielor la t6-” 
ran), cât timp statul va trebui s& arendeze 

acele moşit, se fie obligat ca în contrae-" 
tele cu arendașii se prevada, “înainte de. 

votarea legilor de mai sus, t6te. dispozi- 

țiele enumerate şi numai cu aceste condi- 

ți să se tacă arendarea. ii 

Serviciul Sanitar, 

| 1. Prevederea în budgetul statului au- 

nul fond destinat: pentru secarea „apelor 

statatâre din sate 'şi. din împrejurimele lor.. 

2. Interdicerea prin aspre pedepse a vân- 

“zarei de porumb stricat şi confiscarea lut. 

ori unde s'ar! gasi, dupe. indicaţiunea me- 

dicului plăşel. 

3. Crearea de spitale rurale prevezute- 

“eu farmacii cari se pâtâ: în acelaşi timp.
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"Şi vinde medicamente pentru bolele ce bân-. 
te. satele, dupe ordonanțele medicilor - de! - 

plăși şi cu pretul costului lor. “Bani rezul-. | 

tati din acesta va constitui. fondul din care - E 

- aceste farmacii rurale se. vor aproviziona 
continu cu medicamentele arătate. 

4. Obligatiunea pentru agenţii 'adminis- 

'rativi de -a executa. prescripliele medicilor 

„de plaşi,. 

„5. Obligatiunea judeţelor de a prevede 

în budgetele lor sumele necesare pentru : 

plata .unut medie de he-care plasă şi pen- 
tru instituirea unut laborator. chimic jade- 

- tean, însâreinat. cu: analiza bauturilor spir=:.* 

tose din comert... 

6. Pedepsirea aspră a Vondatorilor de 

| beuturi, spirtose : talşificate şi. conlisca ea - 

acestor beuturi, “dupe cererea sefului la- 

boratorului. :. | 

„7. Marirea salariului medicilor : de. plăşi 

conform legei de gradație“ a corpului di- 
dacie. AC 

8. Predarea ! unui studia de igiena. po: : 
_pulară în şcolile: primaresrurale şi. de: me- | 

_dicină populară în şcâlele normate, d a-... 

- gricultură, de meserit ete. o | 

| Impozitele . . 0 

Impositul progresiv asupra capitalului. 
N
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Piin capital se întelege. imobilele agricole, 

uzini, fabrici, instrumente, _maşini,: obiecte - 

mobile, minele, utilagiul, trâsurile, 'anima- 

lle, ete. Să “escepteza imobilele urbane. 
destinate închirierel, comerciului şi indus- 

trie], cart vor fi espuse. la alt regiza: Acest 

impozit va avea de bază val6rea venală : a 

obiectelor. 

3. Împositul progresiv " asupra venitului ii 

numai în caz când capitalul -nu se pote 

urmări, de cât sub manifestarea . de venit 

ele. şi cu sculire a venitului realizând. din 

muncă, pentru clasele sărace. . 

3. "Impozitul fonciar progresiv. Acest. ime. 

posi se va preleva asupra tuturoE. fondu-.-. 

rilor pădurilor etc. esploatate s6u nu. |n. 

ficsarea lui se va ține: semă de renta pâ- —. 

mentului produsă de conjecturile - sociale, 

de” mopolizarea unei prea mari pârți de 

pământ în mâinele unet' minorități şi prin. 

urmare de lipsa ce este simțită” de cel ce: 

nu au în deajuns, | | a 
4 Impositul asupra succesiunilor de t6te . 

felurile, fiesat “cu un quantum ast-fel în 

cât el st pâta aduce. fondului social ua 

" parte: din averile, acumulate de parinti, de 

7 

"made etc.: 

5. “Desființarea tuturor impositelor indi- | 
„reete carl 'lovese hana, îmbrâcâmintea,. 

- 

p.
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- activitatea “sociala etc. precum impozitu . 

"asupra sârei, vin, âlcool, tutun, asupra za- - 

hărului ete. ete. Printre impositele indirezte . 

de. desființat -va î - şi . tacsele vamale-fis- 

cale etc. - 

- Aceste imposite vor. putea funcţiona cu 

un qnantum minim numa! în. caz când 

cele-l'alte imposite, enumerate mal Sus, nu. 

vor “produce suma trebuitâre statulu. Ii 

Regimul! vamal 

Purcedand de la principiul că munca na- 

tională trebue protegiata fară a lovi în in: 

teresele consumaţiel şi iără a crea privi- 

egil, pentru unelă clase, stabilim urmâlo- 

_rul regim. vamal: 

1. Desființarea tacselor vamale cu ca- 

“racter fiscal, adeverat imposit indirect 'ce 

cade pe umerile. claselor muncitore s ser- 

vind de- resursă bugetară. | 

2, Liber- schimb ilimitat pentru - tăte pro- | 

i ductele naturale stă fabricate, pe cart ţeră 

-nu le poseda: de loc. . 
4 

3. Tacse serios protecţioniste, cu carăe- 

ter proibiţionist chiar, pentru tote produc: 

>> “tele naturale” s6ă fabricate pe cari le a: 

vem s6i le fabricăm în cantitate prea de . 

ajuns pentru censumaţiune și în condițiuni 

„de eftinătate ast-fel în cât închiderea gra-
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dop 
niţepor s€ nu lovsscă în interesul « consu- 

matorilor şi în progresul „agricol s6u in-. 

dustrial. 

. Prime de incurajare sub diferite forme. 

ajut6re, scutiri de imposit ete. pentru pro- 

ductele de tot felul socotite ca folositâre, 

cari de şi nu se fabrică la noi în cantităţi 

suficiente, de şi _conâiţiunile.. de produc- 

tiune nu sunt Anca destul de bune totuşi . 

începuturile. promit ca într'un viitor may” 

mult sân mat puțin apropiat acea produc- 

țiune se lacă parte din munca generală a 

terei. 

Fondul primelor: de tncuragiare să va 

forma prin stabilirea unui imposit direct 

anume creat. 

5. Desființarea tuturor con: :ențiunilor CO- - 

merciale s6ă stabilirea regimalui conven- 

țional pe bazele de ma! sus, fața cu tâte 

țările.” 

Partea industrială 

Principiul care trebue s5 dominez: a- 

câstă materie este următorul : de'a face 

pe capitalișt se participe la muncă, iar pe 

muncitori la 'capital. 

Eta prin ce midloce : | 

1. Ficsarea unul minimum. de salarii 

Pentru muncitori! de tote felurile de la fa-
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brice, uzine, esploatăâri industrils, între- 

prinderi, societaţi, ete. a | 

„Acest: minimum se va. ficsa având în ve- 

-dere deosebitele întrebuințări ale bratelor . 

şi ale” inteligenței muncitorilor ete. 

"92. Pe lângă. acest salaria minimum, par- : 

-: ticiparea. muncitorilor la beneficiul net al 

" esploatarilor, în proporțiune cu: munca și. 

cu” salariul lor. , - 

3. Formarea de case” pentru asigurarea 

lucrătorilor în cas de bâla, de bâtrânete, 

de lipsă de lucru, de incapacitate de -.lu- 
cru ete. Pentru crearea” unor ast-fel de : 

fonduri. patronii, intreprinqătorii. ete. vo 
„.- contribui „cu 'don& pârii, muncitorii: e 

una din salariele lor, iar statul « cu a „paura 
-parie, i 

4 Respunderea zatronilor in cas deac- 

„ciaente, D 

"5. Formarea unul fond, prelevat asupra 

pârței de beneficiu: a lucratorilor, "în scop 

ca se pâta ca timpul deveni partași. şi el: 

-la proprietatea fabricilor, utilagiului etc.; - 

Participarea lucrătorilor în acest mod se. . 
fie obligatorie pentru. Palroni., şi capi- 

„talişii; 

„6 Interdicţia de a se întrebuința” în fa- 

„brie ete, copiil cari ar avea mai puţin de 

12 an!.- Combinarea orelor: de lucru aşa. ..
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ca copiii să aiba timpul liber x penru a îre- . 

cuenta. şeâlele,. | 

7. Regulamentarea muncel feraeilor i a 

adolescenților. | . 

„8. Ficsarea prin ia « a unel.- ile. nor- 
male pentru. adulții de ambele secse la 9 

ore de lucru, a 
„9. -Dreptul. Jucrătorilor de a se amesteca 

în ficsarea. regulamentelăr interisre ale a- 

telierurilor. Amendile şi reținerile din sa- | 

lariele lucrătorilor .. 3 vor „fi „cu totul -o--. , 

prite. : 

„10. Crearea de sindicate profesionale de 

| Iuerători.. 

11. Preferirea grupurilor de lneraton la 
antreprisele statului. 

12. Pâne la aplicarea acestor “măsuri. Lîn | 

general, statul să fie. obligat a le prevedea. , 

în atelierile Şi fabricele s6le. 

” PARTEA POLITICA 
Grupul - democratic-radical va persista în 

urmărirea unul număr de reforme .pe ta-. 
: râul politic, pe acela al instrucției, alar- 

- matei, justiţier ete. din-care cele: mal în= 

semnate sunt urmatărele +- 

Im materie constitaţională 

A Desființarea colegielor actuale. electo- 

: 1
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| rale şi “introducerea - safeagiulut universal; 

"aşa “cum esista el în. Francia, Germa- 

nia etc. - 

2. Ingradirea şi restrângerea - “prerogati- 

velor şi atribuţiunilor. regelui, precum des- 

ființarea- puterel de a sancţiona legile şi 

de a fi şeful armatei ete. etc... 
"3, Stabilirea din nou:a jurisăieţiei ju-: 

-ratilor În tote delictel de presa . de ori-ce 
natură ar fi ele. 

: &. Tote libertaţile proclâmale. în Consti- 

_tuţie serios lăsate -în deplinul - eserciţiu 'şi 

largite,. precum, dreptul cetățenilor de ase 

întruni în mod pacinic chiar şi sub ceru. 

„liber, iar nu numai. sab acoperămantul u-- 
nel: clădiri. i. 

„+5. Dreptul de rezistenta la mâsurile ile- - 
- gale luate de: autorități şi - judecarea dite- 
___rendelor de adâsta natura de juria. | 
6, Intrarea - -Dobrogei sub regimul eon- - 

stituţional.: „ 

7. Garantarea 'pozițiunei “faneţionarilor: 
publiel, Inaintarea î în funcțiuni pe basa con-.. 

cursului. E 
- - Desfiintarea taxe! de 5 la sută pasa pe: 
salariul funcţionarilor. : 

Sa se recunâseă faneţionarilor “destituiţi | 
fara nici un motiv: dreptul de a: apela la 

„justiţie,
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In coea ce prireşte armata 

i. Reducerea serviciului militar în ar- 
mata activa de la 3. anl la 1 „an—și mâ- 

rirea efectivului până la garantarea  sigu- 

ranțet statului, - 

2, Reducerea serviciului militar de la 5 
la 2 an! în. armata teritoriala. . . 

3. Luarea. de la juriurile, şi tribunalele 
militare a . tuturor infracţiunilor de drept 

comun precum: omor, furt, delapidare es- 
chrocherie etc., ele. şi darea | tuturor cri-: 

melor şi delictelor în competinţa justiţiei 
“-civils ordinare. 

4, Pastrarea tribunalelor militare numai 

pentru judecarea şi pedepsirea infracțiunii 

lor disciplinare, | ! 

In ceia ce priveşte instrueția” . 

1, Instrucţia gratuita, | obligatorie şi în-. 

tegrală a tuturor copiilor din oraşe şi de . 

Ja țera;. intreținerea “celor lipsiţi de mijl6ce o 

"de câtre stat, comună; ete, cu hrană, îm- 

brăcâminte ete. Complect: rea “acestei ins- a 

trucții prin cursuri de adulţi. . 

2, Inamovibilitatea.  înveţătorilor. şi “înve- - 

tătorelor, rurali. ca şi a celor- alți. membrii 

a! corpului didacție. Ş N e 
3, Statul să vie. în. ajutorul . comunelor 

rurale cari nu au fonduri” îndestulătâre
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pentru a putea constrrui localuri şcolare. 

4. Să se moâifice legea care pune pe 
i “învățătorii rurali sub controlul direct al 

autorităților administrative, remânând ca 

ei.s6 fie dependenți numa! de ministerul 
instrucțiunei publice ca şi întreg corpul di- 

dactie urban: . 

5. S8 se egaliseze şi se se sporâsca sa- 

lariele înveţătorilor rorali, suprimându-se 
“ deosebirile ce. actualmente se fac între er 

“prin împârtirea în mat tnulte grade. 
6. Desbracarea învețâmântulul secundar 

de caracterul clasic şi îndreptarea lui spre: 

predarea cunoştinţelor cu caracter modern. .. | 

7."Crearea de internate: gratuite pentru. - 

elevii seraci de la sale şi oraşe cari al- 

minterea ar fi în imposibilitate de a con- 

tiuna studiile ma! departe ete. elc.. . 

8. Creârea de. şcâle profesionale care: 
"să ia - locul ucenicitului în ateliere. Aceste. 

şcole îmbraâţișâna studiul tuturor meserie- 

lor,” vor fi puse sub privigherea sindicate-. 
lor profesionale de. lucrători. . 
-9. Infiintarea de. şcoli agricole regionale... 

“In ceea ce priveşte: justiţia 23 

:1, Stabilirea * concursului pentru * numirea; 

personalului judiciar şi luarea de: 'disposiţii 

__seri6se pentru ca atât înaintările cât şi -
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destituirele se îe în alară de bunul plac. 
„al ministralui, atârnând de la. „corpul, ma- 

gistratilor însăşi, - 

"2, Justiţia gratuită : Desfiintarea tuturor. 

taxelor. cari împovărâză pe iustiţiabilii s6- 

racșil pe clasele muncit6re. . 
3, Revizuirea în sens "egalitar şi demo- 

. cratie. a întregel legislații, a nâstre, precum 

buniâră articolil din coâul civil privitor, la 

situaţia - inferioră * a. muncitorilor :fața eu 

“patronii, femel, lacunele în privința copiilor - 

- naturali, ete. etc. A 

. 

- Politica externă 

A, Unitatea naţiona'â şi onfederația 

statelor balcanice. - o : 

  

ăi PROGRAMA SOCIALIŞTILOR E 

| Partea politică. | 

| a. Votul universal (orl-ce cetăţen, orice. 

'cetătână ajungand la 20 de ani să aibă 

„dreptul | de vot). . ; 

. 2., Desființarea artater permanente “şi 

înarmarea poporului. | ” 

| 3. Au'onomia comunală. Comuna stapână 

absoluta pe tote treburile el. 

4. Libertatea desăvârşită : pentru presa, 

“întrunirea, asociațiuni. -
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Inviolabilita” ea domiciliului, habeas corpus 
5, Desființarea bugetului cultelor. 
6, Invețamântul. liber şi fară plată” Lângă 

t6te scolele se se întemeieze instituții în 
"care copii săraci, în 'tot timpul învețaturei,. 

să primâsea mâncare, haine, cărți, 
7. Alegerea magistiaţilor de câtre popor. 
Justiţia fara plată la - tâte instanțele” „şi 

“ în tote privinţele- ”* 
8. Inlocuirea penitenciarelor prin case: 

de corecție. Ra - 
„9. Egalitatea” femei. - 

Partea economica i 
i, Trecerea. proprietăţilor statului în stă- 

pânirea. comunelor. : 

2, Rescumpararea treptata a proprietaţi-. 
lor nuo! şi trecerea lor la: comună. 

„3. Desfiintarea tutor daritor indirecte şi 
înlocuirea: lor. printr? un imposit progresiv,.: - 
(cetaţeni! al câror venit nu va trece peste: 
2000 lei pe an să tie scutiți: de. ori-ce im- 
posit.) 

4. Mostenirile care trec peste 10, 000 1 ler, | 
s& fie supuse la urmetârele taxe : | | 

Cele colaterale : la 50%jp, - cele în “linie- 
 drâpta la 300]. dâcă uă mostenire ar fi 

Ia mai mare de 100, 000 lei, tot cât 'trece 
„peste acâsta sumă - să 'remâie în folosul: 
națiunel. "
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"5. Deschidere de credit tutor societăților 
- de lucrători care s'ar forma: pentru inter 
“prinderi industriale. - 

"6. Deschidere de. credit Gomunelor rura= 
le pentru aşi cumpăra. unelte prefectionale 
de munca, semânţe bune etc. | 

7. T6te lucrarile statului sa fie date la 
grupuriie de muncitori, când ar fi consti- 
luite. ” Ă 

8, “Comunele rarale și cele urbane să 
ia asuprale pregătirea ori aducerea lucră- 
rilor numal, de cât trebuitâre - cum: este: 
"pânea, carnea, apa şi luminatul, cu scop 
"de a înlatura specula şi scumpeția. 

9. Comunele se: rescumpere casele de 
închiriat şi se le închirieze” cu preturi cari 

„_s& nu trecă peste cheltuelile de linere în 
buna. stare și zidire din non.



NILS | 
PROGRAMA DIN 1889 

  

———— 

Ge publicat cele mal însemnate | 
4 programe, ale diverselor grupuri .. AS e 

î/ sI! politice şi, în dorința d'a ajunge 
ul la ua înțelegere între tâte nuan-!' 
E tele demosratice, am arătat prin 

„ Românul, pe ce, base cred că s'ar „putea 
-stabili acea unire a liberalilor.“ - 

Spre a complecta deci. seria “programelor, 
prin care încheiu acest. prim volum de 
Amintiri, pun ca 'conclusiune” urmetorele 
dorinți, care pot fi considerate ca progra- 

“ma de” conciliaţiune,-a. acelora, grupaţi în 
„durul Românuluă în 1889: 

      

Ne: voind. să inăsprirm laptele. n6s- 

tre, amintind. trecutul, ne vom abţine 

astădI de la .or-ce  apreciaţiuni, pri- | 

vitâre la. causele care aii dat nascere .
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” desbinărilor între liberali Și nu. vom. 
„cerceta din ce parte este vina. Un: 
fapt însă este netăgăduit: Partida dibe-- 
rală -e desbinată, rapel ci “a fost 
sdrențuilt., 

- Când acestă tristă. constatare a fost 
„făcută din-unul din şefi partidei libe-- - 
„xale, el cu lacrămi. în ochi a dis: . 

= Vechiul drapel al libertăţii şi al mo-= 
ralită țel va fi sarențuit astăd! cu totul.“ 
«Nu “ne mar: rămâne de cât să a- 

dunăm acele sdrenţe ca nişte mâște Şi” 
„să le încredințăm nuoilor. generațiuny, : 

pentru. ca cu dânsul în. mâni, să lupte 
la rindul lor,: cu „credință și cu liniște - 

-. și răbdare,. pentru reînvierea sfinteluy 
„drapel, cu -car6 după uă lupt de 50: 
„de anl, plecând de la, robie ajunse-- 
răm :unde suntem.“(1) 

Astădi simțind, mar mult ca or! cână. 
“acel dureros. adevăr; împinși numar 

de iubirea ei și a: democrați, cre--. 

  

0). Cavinte: rostite de C.:A. Rosetti, la 2: Aprilie: 
1684, “când s se despărți: de d.. Ion: Brătiana.
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dez. că datoria nâstrăi este, : “să. nu 
r&mintim desbinările trecute, ci să. lup. 

„tâm cu credinţă, linisce şi răbdare,. 
pentru. reînvierea sfintelur drapel ale . 

“căror sdrenţe. ne a fost încredințate. 

In acel.scop credem că unirea celor- - 

„cari ai acelaşi aspirațiuni, trebue să . 
se facă Și că prin concisiun! reciproce, 
luând în desbatere următârele reforme: 
voim putea s& cadem de acord, spre. 
reînvierea drapelului democraţii. - | 
 Înspirândune. de spiritul - constitu-- | 

tiunel n6stre, cred că una din refor-- 
mele cele mal urgente este punerea. le- . - 
gilor n6stre în raport cu prescripțunele. 
pactului nostru funăamental. Vom cere- 
deci ca să se garantede, . prin. legi. 

„speciale, - libertatea. conscinţei, - liber. 
“tatea învățământului, libertatea preser - 
și libertaţea. întrunirilor. | o 

Să se ia disposiţiunr: ca de fapt sg - 

nu esiste In Stat nică uă deosebire- 

- de. clase, toți TOmâniI. să fie puși în 

“posibilitatea dea fi egali, înaintea leger,-



"220 NR | ASIINTIRI ISTORICE 

“şi dările -şi sarcinile publice se fiă în 
„realitate egale, ținându-se s6mă de a- 

„Xerea și de -trebuinţile fie-căruia, „şi. 
se se facă de urgență legi cari se de: .. 

"termină condiţiunile de admisibilitate 
şi înaintare în t6te funcțiunile statu- 
ur. a 
| Vom cere ca să: se pună capăt privi: 

legilor, scutirilor Și monopolurilor de 
" clasă ce ai ma! rămas în fiinţă, - în 
“contra. -prescripțiunelor constituțiunei, 

-şi” chiar streinil. aflători .pe pământul . 
nostru, să se bucure. de . „protecţiu- 
mea acordată lor. 
Vom may cere uă lege pentru ga-: 

rantarea,. libertăţei. individuale, care. 
astă. AL este lăsată. la bunul plac al 
„cârmuirei, vom pretinde ca să nuse 
aplice nicr. uă, pedepsă; neprevedută 

„-de legr, să se înfiinţeze, şcoli în tote . 
“comunele, să. nu se. plătâscă. nimic, 
“supt orl-ce formă ar fi, în “scâlele -- | 
-statuluy, delictele 'de presă să fie jus- 
“tițiabile numar de' juiaţi, 'să se spe- 
-cifice că întrunirile publice . pot să se
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ție, fle chiar în loc deschis, când 1 nu: 

impedică circulațiunea, Şi să. se. res- 

“pecte tâte asocialiunile. - N 
- Tâte puterile “ sta tulur trebuind se. 

- emane de - la națiune, vom susține: - 

legile care se -vor face în acel scop.-: 

„Vom cere uă lege care să deter-- 
mine bine incompalibilităţile manda-: 

“tului de- deputat, cu alte funcțiuni și ne 

uă lege contra cumululuy; vom cere. 

-. întrun cuvânt, descentralisarea .cea. 
- may complectă comunală şi județiană.. . 
Ne voind să se calce. prescripţiu- 

nile contituţiunel şi ca legile cerute: 

de ea să se: facă, . cred că datoria. 

n6siră, e să „cerem imediat. desfiinţa- | 
„Tea tacselor ilegale, puse. pentru esa-: 
nienul 'de admitere în şcâlele statu--” 

lui, să se redea juraţilor dreptul săju-: . 

dece tâte procesele de presă,drept care: 

li s'a ridicat în 1884, să fie libere întru 
nirile în curți, grădini, câmpil, piețe. 

chiar; să. se specifice. în ce cas anu-. 
me, libertatea: învățământului pâte. a-.. 
tinge bunele moravuri şi. ordinea pu.
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„ dlică, spre a. nu se lăsa âcâsta'la a- | 
preciarea .guvernului,. să se revâce 
legea 'espulsiunelor, să nu se may 
tolereze bătaia în armată,. școli, po- 
Jiție etc,, tite acestea spre respecla- | | 

„rea şi garantarea. libertăţilor: date de 
„constituțiunea nstră şi spre facerea 
legilor cerute :de ea. . 

| Intr” un cuvânt deci, articolul I al: | 
nuoei programe ar putea f fi redactat N 

| ast- fel: | i 

zi | 
- Abrogarea legilor contrare ar "ticole- 

„dor 5, 10, 11, 12, 18, 16, 21. 23 
23, 24, 26,27, 31, 37, 42, 107, 
132, din constitaițiunea. din 1866, fa- 
cerea legilor cerute de ele și a acelora 
menite se gaiantezea cele Vibertăi. 

Indată ce. vom - â declârat că voim | 
să garantăm libertăţile date prin con-. | 
stituţiune, grija nstră- d3 căpetenie - 
„va. trebui să fie legea electorală, basa 
regimuluy constituțional, ȘI: asigura: . - 
rea a independinţe! magistraturei, teme-
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lia pe care se ramă ondrea” şi a- 

verea n6stră. . 

T6te partidele, t6te guvernele ar 

Sau succedat au recunoscut însem- * 

“nătalea acestor dor „factoi!, toți aii 

simţit ..trebuința d'a aşeda sufragiul' 

-celățenilor pe base drepte și d'a da 

„magistraturer stabilitatea de- care a- 
" -“ârnă în mare parte, independen- 
“ţa er, 

Puţini ai cutezat Ensă să propue 

soluțiunea cea dreptă, voind.să me-- 
najeze interesele “unora, şi guvernele 

temându-se să nu fie xesturnate, de 

-nuoile pături. sociale, cărora li se dă. 

-dreptul :de vot. = aa 
- Românulă, când amicii SEI, erai 

“la putere, denunţă .r&ul, prin pana | 

" -directorulul. săi,. arătând .că. vechia E 

“lege electorală, ca. şi cea ' actuală, 
-conține la: basa sea; corupțiunea şi . 
iimoralitatea, şi că magistratura, astfel 
'cum este: organisată, este un instru- 

- ment. dat: în: mâinele unei - clase de - 
E privilegiați, că este pentru unil mumă- | 
si pentru alți ciumă.
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De aceea susținurăm 'două mar! 
principi! : Colegiul unic, pe basa cea... 
mal largă, i electivitatea magistra- NE 
turei. . 

Ua. furtună: se ridică printre libe- - 

"ral şi scisiunea se începu, spre a 
fi pe deplin săvârșită, când se luă. - 

-unele din atribuţiunile juraţilor, spre 
“a încredința tribunalelor ordinare, u-- -. 

nele procese de presă. 

Plaga însă a. fost desvelilă și. tor 

sunt nevoiți se recunâscă aqi, că ne-- 
 Gr&ptă şi imorală este legea nâstră. 

electorală, că nesigură şi parțială este: * 

“justiția dată de numiții. guvernului. 

Noi, ori cât de mari ar fiprotes--- 

_taţiunile ce s'ar ridica, - mărturim că: 

_nu pulem înțelege uă lege electorală. 
în care S'ar. ridica dreptul unui -sin-- 
gur membru al''societăţii” d'aşi es--: 

“prima dorinţa, | daşr depune votul: 
în urnă. - 

„+. Părtași E sutragiulul universal Şi 

"al drepturilor femeey, ne pare un . ce: 

monsiruos ca dreptul ce se acordă:
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avutului să se refuse muncitorului, 

ca dreptul ce se acordă celui care | 
are' un venit de 2,000 lei, fie acesta. 
chiar lipsit de instrucțiune şi mărgi= - 

nit în inteligenţă,.st se refuse unor 

femei instruite și inteliginte. o 

" Părtaşi al electivităţii magistratu- 

rel, nu putem: admite .ca un om. să 

desemne pe cer cart. ai să judece 

pe toți. | 

Ținta, nâstră fiind. ca “magistratul 

- să fie un delegat. al societăţii, am 
dori ca puterile s6le să'1 fie încre- îi 

dințate. de întregul popor; 

Ne voind ân55, pentru că nu pu- 
tem aq să dobândim idealul nostru, 
să. punem piedici” celor cai. vor să 

- facă un pas înainte în organisarea 

nâstră. politică, admitem, pentru MO- 
ment, colegiul unic, fie chiar cu dre- 
car! ''restricțiuni, şi. orI ce "xeformă 

electorală ne ar "apropia de: idealul 

nostru. 

“ Primim;: “spre. a. dobândi + ceva, ca 

alegerea . raagistraţilor să se facă de 

-15
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un colegiăi : luminat, fie el cât de 

“restrâns, der să nu se lase la sin- 
gura” apreciare a unul ministru, sârta 

inagistratului să: nu depindă : de bu- - 

nul plac. al unul om.: - i 

; Scim că punctele: cele mar grele, 

spre a cădea de acord: cu: cer-alți 

liberali, 'sunt "acestea, dâr tocmar de - 

„acea am început cu ele spre a dis-- 
cuta dificultatea cea mare a unirei, - 

| neperdând. nădejdea că prin conce- 

“siuni reciproce vom “putea ' să ajun- 

gem la uă- bună înțelegere: . - 

Până atunci supun desbaterel a- : 

micilor noştrii urinătrele două puncte 
| asupra cărora va trebui, să adoptăm 

uă. formulă pentru noua programă. 

| ap E 

Heforma legeă electorale, contopin= 
„dhu-se 'tăte .. colegiile. într'unul „Singur, ». 
„dându-se „dreptul de vot tutori. Ders6- 
nelor hajâve, care sciii scrie şi citi şi. 
-plătesc uă dare ori cât de'.mică că” 
tre: stat, | -
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Alegerea  magistrailor se va . fuce 
de către un colegii, a căruă Com ptt= 
mere se va. determină. „printr uă lege | 
specială. - 

| Ast-fel principitil electivitătiy, cert 

de constituţiune; va. fi respectat: | 

„Decă şi acesta pare | “mult, găs6s- - 

că-se uă formulă care să nu lovâscă 

„ în principiul” electivităţir şi să sc6tă 

pe magistrat de: sub: "directa depen- 

dinţă a: “ministrulur.: Ă 

Vom. primi-o ca-un pas făcut că- 

„tre ținţa nostră, ca un „Progres Să 

verşit. a 

" Aceste două punte, basa' “neînțe-' 

legerilor n6stre, 'vesolvându-se' uă dată, 

cred că. “dificultăți mari nu vor 

mar întâmpina cele:l-aite . cereri ale 

- nâstre.: : 3 Da i 

- Omcare. ar. a soluţiunea.: ce s'ar 

da cestiunel. privitâre la magistratură, 

cred că sunt unele! garanţii. ce tre-
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bue. neapărat să luăm, peatru. ca 

presa să fie. cu desăvârșire ocrotită 
de resbunările administrațiunei, pen- 

„tru ca toți să pâtă face apel la jus- - 
tiție când vor. fi: neindreptaţiți. 

De. acea unul din principiile, care . 
“se impune, este acel al gratuităţir 
justițer şi :al' lărgirel atribuțiunilor 
Curtilor cu jurați : | 

Din” parte-mi, aș vedea, deci, cu 

| plăcere complectându-se paragraful 

privitor la. organisarea magistrature! 

printe” un articol care ar, fi redactat - 

în acest sens: . . ” 

7 p. 
Justiţia gratuită, desfiinţându-se tote . 

„- tacsele care - împovăredă pe justițiabilă. 

Revisuirea în. sens egalitar a legis-  - 
laţiunei : nâstre,. precum... articolele din 

"codul civil privităre la. situațiunea în 
feridră a: muncitorilor faţă cu patroniă, 
a femeei,.a copiilor naturali. 
“Lărgirea atribţiunilor Curţilor :cu 

juraţi şi. a drepiuluă. « de. a : face parte 
din jurii. | :
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Disposiţiunea  articoluhă 381 din” 
procedura. criminală să nu se pâtă a- 

_plica delictelor. de presă, în ce pri- 
vesce condamnarea unei -persâne la da-" 

une interese, în urma unuă verdict de: 

- meculpabilitate dat de Curtea cu juraţi. 
Admiţând principiul că cetaţeanul 

„are dreptul să alega pe represintanții 

să! și să ia garanţii ca independința 

magistraturei. să fie asigurată, una 
din principalele .n6stre .grij! trebuie 

„să fie acea d'a 'avea cetăţeni lumi-. 
nați, cetățeni instruiți, pentru ca a- 
legerea. lor să presinte mal multe ga- i 
ranţii. 

In “acest scop trebue să nu ne dăm | 

în lături, oră cât de mari ar fi sa-" 

crificiile, spre a' înmulți numărul sc6- 
lelor nâstre şi spre a face ca toti 
Românul şă fie pus în posiţiune să 
urmeze cursurile ce se vor preda... 

Prima, condiţiune cerută, spre a 

ajunge. la. acest sfârşii,. ne “este dată | 

de Constituţiunea n6stră, care pres- 

crie că instrucțiunea va fi gratuita 

şi obligatorie.
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Nu putem 6nsă. admite distincți- 
- unile: pe. care - vor unii să le facă 

între” COpiil orășenilor Și intre copiii 
sătenilor. Si 

Toţi trebuie: să. potă să aibă uă | 
instrucțiune complectă, și tuturor.e - 

„necesar: să li se dea. migl6ce d'a 
studia. - 

De acea cred că e " nemerita pă- 
„-rerea, acelora car susțin, ca „Copiil: 
| - lipsiţi de midloce să fie întreținuți 

de stat, comună si judeţ; să li se 
dea hrană, îmbrăcăminte, cărți etc.. 

Independinţa. învățătorului, - ca şi 
a magislratului, - trebuind garantată, | 
el nu “trebue să depingă de -autori- 

Su tațile administrative și retribuţiunea, . 
"sea st fie mărită, ast-fel ca să potă 
trăi din munca, sea.. „Suprimându-se- 
calegoriile ce esistă astă-qI,. toți în- 
'vEțătorii vor avea drept la același 
salariu. | 
 Inmulţirea scdlelor de meserii! ar . 

„avea drept. „resultat să sustragă pe.
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ucenici de la esploatarea- patronilor şi - 

prin acel fapt chiar, s'ar îmbunătăţi | 

traiul lucrătorulur, el ne mal având. 

concurența. neleală şi . sălbatică, pe 

care îr o fac patronil, cari ruinâză sănă-. 

tatea copiilor, încredințat lor. de că- 

tre familhte sărace. - ..: Sa 

“În era n6stră, care este -eminu- 

" mente agricolă, m mal nu avem 'scâle | 

de agricultură, pe când dăm, din di... 

în qi, mă! mare întindere studiilor : 

clasice, cari sunt de: folos, numai 

pentru uă clasă. 

Datoria democraților est, după cât 

credem, să- dea “invățămentulur. sr- 

cundar un caracter mat modern și 

să îmulțâscă.. șeolele de - agricultură | 

şi de: meserii. ă | 

„Ne putând admite, ca nefasta, in-- 

fluenţă a Statului să se “întindă pre-" 

tutindeni, ca el să aibă monopolul. 

direcțiunei învățămentului, formând 

“capetele copiilor, ast-fel ca. ex st de- 

viă, „cetățeni servili, după „chipul şi -



292 . AMINTIRI ISTORICB - 

asemănarea cârmuirel, trebue să fa- 

“morisăm învățământul privat şi liber, 
lăsând ca. inteligenţa fie-cărui copil 
“să ia direcţiunea ce "1 convine, să 

nu distrugem individualitatea -sea, ca 

să pstă fi un cetăţean, cu, ideile și 
aspiraţiunile s6le, condițiuhe  indis- 
pensabilă, pentru a putea fi folosi 

tor societățel. - 

Principiul dec) al libertăţet învă&- 

(ământului, ne putând fi respins de 

_vre un democrat trebue, ținând semă 
_de necesitățile espuse mal sus, să 

proclamăm : 

V 

Incăţămentul gratuit şi liber. Sta: 
tul sâii comuna să dea celor lipsiţi de 

midloce,. hrană, îmbrăcăminte și cărți, 
în tot timpul învățăturei. 

Influența ce are guvernul” usupra 
cetățenilor, prin educaţiunea ce da 
în școli, are consecințe și may grave 

| prin educaţiunea din casarmă..
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Creerul copilului, strivit prin edu- 

caţiunea îngustă ce primesce în şcâlă, - 

este adesea cu totul turtit, prin - pre- 

tinsa disciplină | din casarmă. 

Consecintele acestul fapt se ma- 
nifestă prin scăderea nivelului inte- 

lectual, prin dispariţiunea mal desă- 
vârşită a caracterelor. | 

Căutând a da uă educaţiune: may 

liberă „ ma! independentă tinerilor 

noştrii, trebuie să încercăm, cât va. 
fi cu putinţă, să-r sustragem de supt 
primejdi6sele influențe ale unei înde- 

- Yungate şederi supt drapel. | 

„Neputând cere: desarmarea gene- 
rală, când întrâga Europă înarmedă, N 

trebuie să ne mărginim a cere or-. 
_ganisarea sistemer de apărare, în scop 
d'a face ca fie-care cetățean să fie 
esercitat cu mânuirea armelor, stând 
cât se va putea mal puţin în ca. 

sarmă. 
De aceea măsura € cea mal nemerită 

—acum mat cu semă că s'a v&dut că 

| dorobanţul se luptă tot atât de bine
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"ca. şi soldatul permanent măsura 
cea mal bună este să dim cea ma! 
seri6să organisare instiluțiunei doro-. 

" banţilor, transformând” o într'uă ade- 
„vă&rată armată, națională. Mae 

Am. putea deci îndată, şi fără sfială, 
să propunem: 

“Sistena de. apărare a a teritoriul 

“nostru va avea drept basă organisarea 

= înstituțiunei dorobanţilor, cu schimbul, . . 
reformată în sens. mai democratic. 

Poluntariatui: de 6 lină se va des- 
“fiinţa şi tribunalele militare vor judeca 
nana infracțiunile disciplinare. * 

Tote înfracțiunile de drept comuni, 
precun omor, furt, delapidare, escro- . 
chorie etc. se vor ” judeca de iribunalele 
ordinare. . ae 

„Astiel statul + va face uz. mare eco- 
nomie şi toți Românir: vor d'a d! uă 

„potrivă tributul - sârigelui, fără -a A, 
în limp de pace, luaţi cu desăvârşire 

„de la ocupațiunile lor. 
=
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“ Monstruosităţile . ce 'esistă. âncă 
în moravurile şi legile societăţi! n6- 

stre, nu. pot lăsa nepăsători pe  de- 

mocraţii români. | a 

Câte-va din: ele, | yânindu-ne . adi - 
in minte, suntem. datori să. le 'sem- 

“ malam, înainte d'a espune. reformele: 

economice 'ce am dori să vedem fă- 
cându-se spre binele intregei popu-. 

“laţiuni. și în special -al. celel -rurale. 

Ast-fel vedem că în cele mal multe. 

1: 

ramuri ale administratiune! nâstre 

totul este centralisat în mânele  gu- 

- ernului central, ast-fel că cele mai 
mici îmbunătățiri de interes loc: - .. 
depind, în inulte casuri de bunul . 

plac al: Unul om. - | 
“Nu. înțeleg. cum. se „“pâte retusa 

“dreptul. unul consilii comunal, să: 
facă pavagiile cum voesce, se ali- 

- nieze stradele, să 'şI echilibreze bud- - | 
“gelul, după interesele s€le, drept, ce. 

îl se refusa adr, până ce.nu are a-. 

probarea ministrului. .. e 

. Ne putând acesta să intre în spi-
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e ritul Constituţiunel, cred că datorie 
democraţilor este s& facă legi pen- 
tru ca 'autonomia comune! să devie 
un fapt, ear nu numai uă- vorbă. 

Un fapt care ne: surprinde încă 
"este acea contradicere ce esistă . 

tre constituțiunea-” n6stră. şi hotari. , 
rile Curţer de casaţiune, care recu- 

““n6sce. legalitatea a unor acte numai 
ale stărer civile, pe când Constituţiu- 
nea. nâstră prescrie şi obligativitatea 
ceremoniex religi6se peniru acele acte. 

Astădi, când prin luarea Dobroger | 
avem cetăţeny român), de religiune A 

„ Mahometană, astădi când legalitatea - 
- actelor stărelr civile este! recunoscută a 

de înalta Curte de casaţiune, când - 
libertatea consciințex este proclamată, : 

| trebuie s& punem Consttuţiunea n6s- 
„_tră în armonie cu hotăririle justițer 
"şi cu trebuinţile timpului, lăsând fie. 

căruia deplină libertate, în:săvârşirea 
s6u nesăvârşirea unor ceremonii. la. 
care dânsul nu ţine. Numai. astfel 
principiul libertăţir consciințer va pu: 
lea să ile pe deplin asigurat.
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De aceia cred, că trebuie să fa- 
cem de urgență uă lege, în acel . 
sens, . şi se. desființăm jurământul. . 

„pentru t6te funcțiunile elective, şi pe 

„cel religios, pentru cele-l-alte. 
__ Aceiaşi măsură trevue. să o luăm . 

în t6te casurile în care s'ar puta a- 
duce uă lovitură. libertăţiI consci- | 

“imțel. . o 

Tot în acel: rând de idei trebue E 

“pus şi principiul, recunoscut de ve- 

chil liberali : «biserică liberă în stat 
liber>.. 

Cum. libertatea nu pote să. esiate, 

-când. ea, . alârnă de. guvern, trebue » 

-s8 proclamăm | autonomia | bisericel, 

scuturând jugul Statului care apasă 

asupra el. 
Dec. se. simte. trebuinţă. -d'a. asi- 

„gura, acea independenţă, lăsând ca - 
"- afacerile bisericesci să se adminis- 

treze de credincioşii, cari mal bine | 

„de cât- Statul, de cât un. ministru, . 

“une ori ne credincios, vor. „scie care - 

sunt nevoile, Şi aspiraţiunile lor,
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 Administrațiunea. deci a averilor 

bisenicelor şi al celor-l-alte - fonduri 

“ce: s'ar aduna 'de la. particulari s6u _. 

de la comune, s'ar încredința unur: 
comitet ales de enoriași :care: fiind cu  - 

„totul, independent, ar:putea să creeze 

- aziluri. pentru preoţii infirmy, să dea 

celor bătrâni pensiuni şi să ia alte . 

măsuri pentru îmbunătăţirea traiu- . 
“Jur lor. DT 
„ Dâcă! fondurile - n'ar î suficiente; 
_-comuna “ur fi liberă să vie în. ajuto- 

rul acelei institaliuni, care S'ar tran-- 

sforma 'într'uă “adevărată: asistenţă, 
publică pentru toţi enoriaşi! lipsiţi 

-" de midlâce, “ 
„Am avea decr: pe: lângă. biserică, 
„în' fie care comună, ȘI. asiluri pentru - 
= bătrânr: şi “infirmă, precuta și un biu-. | 
ro al- asistenţer: publice. | 

Cred; că “adevărata misiune! a preo- 
talux trebue ast-fel: înțelesă, chiar. şi 
“de! credincioşi Cel: mar: înfocaţi: 
“Un” drept, care iic-a. fost: mult timp 

„ tăgăduit și care nu este gărantat prin -
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DiCI- una din legile năstre, este. drep- 
tul cs. "1 are-fie - care: “cetățean să. 
resiste la măsurile ilegale luate: de 

-. autorităţi. Neputând - fi nic -uă..si- 
_guranță fără. acel drept, suntem de 
“părere ca el să figurede printre reven:- 

Să dicările -nâstre, specificând -că. dife- 

reudele de acâstă natură să fie iu. 

- decate . de: juraţi. - - 
- Neputând admite ca uă parte a 

„României . să fie supt domiriațiunea, 

- unul regim escepţional, vom cere ca : 
“Dobrogea să aibă aceiași adminis- - 

rațiune, aceleași drepturi ca și res- 

tul. Românie! ; voind ca funcţionarul 

să ŞI aibă "posiţiunea asigurată, ne- 

înțelegând - utilitatea. ! juney a - doua 

Camere, astăgI mal” cu semă, când | 

prin “noua lege electorală, -origina 

e este mar: aceași ca a Adună- 
„rel deputaților : : credând că vu este 

bine ca monastirele să fie numai 

un :asil pentru “cel ce nu. produc 

nimic societăţii, fiind. de : părere: că.* 

- prin -pedepsirea. osândiţilor societatea
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nu trebue să aibă în vedere răsbu- 
narea 'ci îndreptarea celor rătăciți, 
fiind. revoltați de nedreptatea . ce se 

“face celor cari au fost: victime. ale 

greșeler justiţiei, 'şi ne putând admite 
legea centralisătâre comunală, care e 
în ființă, vom cere să seia grabnice 

măsuri de îndreptare, 

In acel. scop deci propunem a se 

încheia: seria - revendicărilor n6stre 
politice prin următorea.. declaraţiune: 

| VII | 
Suntem pentru descentr alisarea ad- 

ministrativd, "voim să se "dea „Comunei 

cea mai desăvârşită autonoinie, lăsând'o. 
ştăpână pe tote treburile e. Von căuta 
în același timp a da deslegările cele maă 
drepte cestiunelor espuse maă sus, pen 

„tru ca: | 

a). Tote actele starit civile : s€. fie vala.- 
bile, chiar . dâca ceremonia religiosă nu 
sar fi săvârşit în urmă, | 

- b) Biserica se fie emancipată de. supt 
dependinta statului şi se se. înființeze ad- 

ministraţiuni, alese de. enoriași, care: se
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“gereze averile bisericelor şi care să devie | 
în acelaşi timp, uâ adevărata asistenţa pu- 

“blică în tote comunele. , 
0) Jurământul : se se suprime pentru Sar- -! 

cinele ce se obţin. de la corpuri elective, 

şi cel religios pentru” cele-lalte. functiuni 

precum şi înaintea instanţelor judecâtoresei, 

d) Dreptul de resistenta la mesurile ile- 

gale luate de autorităţi și judecarea dife-. 

rendelor de acâsta natură; de câire juria. 

e) Intrarea Dobrogiei supt regimul cons- 
_ tituțional.. --- a. A ., 

) Garantarea. posiţiunel funcționarilor 

publiei. Inaintarea . în fanețir "nt „Pe basa - 

"concursului. . 

g) Desfiintarea Senatului. , 
n) Des: iiinţărea sectei monabice : şi trans- 

formarea. m.onastirelcr” în” asiluri” pentru - 

infirma! şi în spitale . rurale. _ 
î) Inlocuirea penitenciarelor prin . case de 

corectiune. i 
i) Reabilitarea Gsanditilor,. cână nevino- 

văţia lor se va constata, astfel câ se li! - 
se acorde despăgubiri pentru, daunele ce 
li.s'a pricinuit. - 

'k) Facerea une “ nuoi lee comunâle, 
„ele, ete. Da _ 

- Cestiunea; 'cea- “mal inserânată, cea. 

may grea..de 'deslegat, este, fara _în- 

16
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ta Tate: pantidele, ai fost ocupate de... 

: acestă “cestiune ;. toți au făcut ce ai: - 
putut: s6ă- ce ai credut: mal. bine. 

„Din. parle-mi cred că tâte. „parti- 

dele, care. ai guvernat, a mers pe: 

.uă cale greşită. i 
2 Prin împroprietărirea sătenilor, prin „ 

vândarea. „moșiilor în ISturi -s 'a găsit - 

“un: paliativ, nu_ „uă soluțiune” a a cestiu- | | 
“ner agrare. i 

Făcând pe țăran proprietar, “alint. 
a durerea. lui -psntru un “moment, pot. : 

“ Chiar, să alinx durerile. unel 'seu chiâr: 

a două generațiun!,” der - numaal prin- 
tă operațiune radicălă. poți scăpa “- 
“viata, nu. numa a generaţiunel pre- 

- sinle, “dr şi: chiar a viilGrelor. gene- 
" rațiunI. pr 

A.vinde moşiile” Statului, lua 
“chiar: -pământ de “la proprietari. cel 

"_î-wmarl, spre-a "Ida celot.. car n'aă 
:„. aimic, spre. a. face':proprietarii mici; 

însemntză a îmbunataţy traiul 'mul- 
„tor sălenr, der nu. a asigura viitorul 

Ia sătenimel. :
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- Cână împarțirea. pământurilor Sta-. 
tului se. va isprăvi, Vor: "mal fi încă! 

. "saten, 

"Aceiă. considerând ca un. „drept, 

cea ce. s'a. făcut: pentru părinți, lor, 

vor reclama -necurmat,. şi: vădând că 

“petițiunele lor. stai în archivele. „Ca- 

merel, se vor. rescula, precum. - Sau 

may resculat, spre a dobânăi, cea c ce de. 

a va fi-privit ca un drept. - 
“Răsvrătirea, de. care: s'a (âmut ge- - 

neraţia. de :aqI, se va: ridica "pe: ca- 

E pal: generațiunei de-- mâne. 

Palialivul' e bun; spre a uşura. uă 

durere, operaţiunea: însă e indispen- | 

E sabilă spre a. 0 vindeca: 

„Spre a înlătura. deci “răul, | „spre: a ! 

“scăpa” de miserie pe săteni . sia în- 

“Jătura viilărea - năvălire: a: ţăranilor, E3 | 

„asupra - moșiilor proprietarilor,- ei nu. 

vad. 'de.- cât uă soluiţiune::: 

«Trecerea. proprietăţilor. Statului iai 

. = stăpânirea coinunelor >. a 

| Sei, că pân: să se pâia ajunge 

.—_ Î.
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“Ia acăl „leac, ' va trebui să nu 1 lăsăra 

pe cel. "suferind; în prada "durerilor 

stle.! 

De aceia primesc improprietărirea,- 

„ca “un” paliativ numai, şi, până vom. 

“tea să obţinem modificarea legilor 

- de e improprietărite; vom: urmă a cere: 

Vu. 

Aplicarea legilor esistente , privităre 

la vândarea bunurilor Statului la să- 
te i 

| Acâstă. vândare.. se va “ face însă în 

mod, continuă și” per manent. i 
| Spre garantarea dum traii, ad 

săteanului. se „va ficsa : a 

. a). Macsimul prefulă | arendei unu 

pogon, al dijmei, a _preţulaă de islaz, 

- îndatorindu-se arendașul şi proprieta- . 

nul. să reserve pentru : islaz un număr 
de pogăne, în, proporție cu numărul pi-.. 

“telor din comună. 

b) Macsimul orelor. de lucru pentru. 
tot felul de niuncă. NR E 

c) Prețul „mâna cal dilei - de 
S =
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muncă cu urațe, cu care, cu “bucata etc. 

Se va da săteanuluă : dreptul de a 

lua din pădurile statului . lemne. pen 

tru trebuințele casnice. și -de pescuit. 

Se va, fi ce credit comunelor” rurale 

penţra “unelte de mauncă ete. 

Va trebui să maj . căutăm 10iql6- 

cele d'a asigura “aplicarea legilor la, 

sate, d'a se distribui uă justiție care să - - 
nu fie numai în folosul unora și' în 
paguba altora, d'a se revisui de.către 

comisiuny anume întocmite, tste. da- 
toriile- contractate de țărani până as - 

tă-qi, a. li se da un răgaz pentru a 

“chitarea celor drepte. şi a.se pune . 

uă stavilă dobândilor în natură. 

Arendaşil- şi proprietarii vor trebui 

“ să. ţie registre comerciale pe cate le . 

Vor. înainta tribunalelor, “în fie care. 

an,. precum “şi. copil legalisate - “dupe - 

contractele agricole. - , _ 

“Spre. a scăpa. pe sătean în a parte, 

“si pe tot românul în genere, de greu- 

„tăţile, biriuluă, trebue să. mal cuge-
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dăm la: uă, seri6să reforină „a imposi- 

telor nâstre, ga 

Ele sunt adr aşedate pe. nisce, base E 

cu totul vatămâtore intereselor celor... 
lipsiţi de mijlce, cari, în răport cu - averea lor, plătesc “mult: may: mult: * 

de .cât cel! car! au averi mari. i 

Pe când unele capitaluri, marirămân. . 

“nei impuse, sei fârte puțin; altele-mici ! 

supârtă sarcinele cele ma! grele... 

-Impositele. indirecte, : care lovesc. * 

hrâna Şi îmbrăcămintea, sunt mal cu 

„s6mă în: sarcina celor can: ai mijlâce - 
restrânse şi, deci, ele: trebuesc mal 

ântâiu desființate. . ARE Sa 
| Baza tea : mal drepta, ar a imp. 
„nerea' averel, capităl si venit, păs-. - 
“trându-se uă dreptă proporțiune, între ii 
diferitele stări. - a - 

„De aceea: von cele: 

| pă 
„Desființarea dărilor: indirecte şi. în 

Iscuirea tutor. dărilor printr'un împosit - 
progresiv. a a 

po
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0 cară că un  vcșiit cu. fătul mic ? 

să. fie. scutiți. de Oră- -ce “dare. 

e a 

- “Moștenirile să. fie impuse, cele directă Ea 

- mă. putin, cele- îndirecle „ma mat. 

'Ținta: nostră find 'interâsu, “bine - 

înţeles,; al. maionilăţi! - "naţiune, fără a... 

se. jigni intei esul minorităţii; trebue 

i să fim: mal: cu' semă preocupati. de. 

îmbunătăţirea traiului mulțimel, adică | 

a! sătenilor şi al lucrătorilor din orașe.. . 

| - Pentru țărani. prima. condițiune este - - 

“sBaibă pământ, instrumente de muncă, LD 

| s&mințe bune şi vă locuință sonor, 
“tab: la şi; igienică. a o 

„11.56 i.se pue la disposiţiune capi- - 

: talul necesar „pentru cultivarea * pă- 

“ „meântulu” şi: prin ajutorul ceîl se dă, 

“s& p6tă trimite” copil la Şcolă, : “unde Ă 

„sg: li- sedea uă. educaţiune șiua. Îns-. - 

„ trucțiune în raport. cu trebuințele sele. - 
| „De aceea: am cerut ca: în: şcolile 

sătesc să se predea . notiuni de. a-. - 
A gricultură, Şi e p
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DR 
Von mai ceresă se facă și un curs. 

| practic de igienă, și să se înlesnescă, | 
de comună, construirea caselor, în, CON- 

dițiunile cele-maă bune. - | Sa 

„Pentru lucrătorii, de tâte ramurile, 
prima condiţiune . este să poetă avea « . 
maşinele şi instrumentele: necesare, . 

“spre a "face munca sea -producă- 
tre. . -- ai DE 

| Ținta n6stră trebuie . decr să fe 
ca, cu timpul, lucrătorul să pâtă de-. 
veni părtaş la! proprietatea fabricelor, 

maşinelor, sculelor etc. : 

Până atunci, vom cere ca posiţiu- 
nea sea să fie asigurată, . punându-l 
la adăpostul esploatărei proprietari: 
lor de 'mașiny,. scule etc: | E 

In acel scop, cred că trebue îndata să 
st cerem : 

Sa AL 
a) Picsarea unuă minimum de sala-
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rie pentru muncitoriă de tâte ramurile, 

şi participarea lor la beneficiul net al 
esploatiirilor, în proporțiune CU MUNCA 
și salariul lor ; 

| b) înfiintarea de case pentru « asigu- 

"area lucrătorilor în cas: de D6lă stii de -- 
„accident, la care se contribue și patro-. -. 

mid, cut tiă parte din beneficiul lor ; i 

6) vespunder ea pâtronilor, “în .cas de. 

accidente, pr ovenite din împr udența lor, 

A) interdicevea, da se întrebuința... 

-4 în ateliere, fabrică ete. copil prea” i - 

meri, 

e) regulamentarea mancei fenicilor. 

și adolescenților, 

î) crearea: “de sindicate profesionale 

"de lucrători, |. .. ti 

g preferivea - grupurilor de tucră- f- > 

“tori la antreprisele Statului, | 

n). deschidere de „credit asociaţiune- 

“Tor de lucrători, ca.şi : conuaunelor Fu- 

”ale, „pentru instrumente de . maică, 

întreprinderi industriale, eto. S 

„Spre a încheia cu acestă espunsre 
7 

-
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a “suraară: a.- dorințelor nâstre, trebue: 

să amintesc că--ea nu pste fi privită 

că un'ce; „complect, ca un. ce defi- - 

“nitiv “ci ma! 'mult cu basele aruncate, . - 
pe cari ași dori să se începă. discu- 

- țiunea prea. ajunge - la -uă - întele- 

gere: cu democrați! cel. „sinceri, , cel 

„. desinteresaţr.. m. : 

- Bine înțeles, că. multe - alte „cesti- 

un vor. trebui, se „mar fie discutate, 

precum :: a | 
> 

i XI 
- Imarea de măsuri sanitare, -secared . 

apelor. stătătăre, interdicerea vândăreă 

_porumbulă stricat, înființare de >spi: -- - 

” tale - și: fariaciă rurale, „Organisar ea 

:* serviciului medical pe plăși, „măsură : N 

conira. Băuburilor. falgificate ete: 

XIII 

i  Inmulțirea. instituțunelor de. “opedit 

particulare și luarea. celor: esistente de Ra 

- supt dependinţa: Statului.
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Xp: 
. Ridicarea. industriei și “ comerciuluti De 

măţional, înmulţiri dur- -se căile de comu-" 

nicațiune,. făcându-se . riurile „naviga 

- bile, şi în. special, . Pr utul.. 

_ x p. E 
-- Reforma legei “ pensizunelor spre. a. 

asigura fie-căr via -uă pensiune. propor- - 
„* ională. cu depunerile, sâle. a 

m XVI i 
N 

- Reducerea cheltuelilor statuliră la 

suma ețectivă. a veniturilor, spre “a se 

„zume capăt. crescereă „mecontenite a da 

„toriei pisblăce.. Tu 

Şi în fine trebuie să uda “şi ua” 

” decisiune' în_ privinţa. politicel este- ... 

Tri6re ce. vom urma, „care trebue se. 

+ aibă i drept țintă ee 

Da XVII : | i 
“ Uilatea naţională şi conifederaţiu 

- nea. „popdrelor, Balcanice. 

“Supunend “aceste credinte, amici-: 

7.
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> lor noștri, aştept-eu . nerăbdare so- 
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