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CESTIUNIA GEBNADIE, 
ȘI 

PARTIDELE POLITICE 
vene     

Domnilor, 

Unorabilul orator care m'a precedat 
şi s'a folosit de bine-voitoarea d-v. a- 
tenţiune a declarat că nu-i plac do- 
cumentele şi că nu doreşto să întu- 
nece prin citirea lor desfăşurarea des- 
baterilor acestei Adunări. 

Ei am înțeles foarte bine preocu- 
parea d-sale, 2m înţeles'o cu atât mai 
muit cu cât m'a provocat Ja discu- 
țiune, declarând că este dispus să reia 
impreună cu mine firul de la 188%; 
d-sa ştie că mia din potrivă îmi plac 
desbaterile documentate—de aceea vă 
voi şi cere Yoe ca să încep printr'un 
document. . e 
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prima Cameră conservatoare chiar, a- 
cest onorabil representant nu al unei 
disidenţe liberale — căci aţi vădut că 
a terminat spunendu-vă că d-v. sun- 
teţi în disidenţă, iar nu d-sa, căci 
d-sa pare a fi acum -apărătorul ade- 
vă&ratelor principii liberale ; acest o- 
norabil representant, dic, la 1889 se 
găsea în Camera conservatoare, şi iată 

"cum vorbea: aliberali-conservatori, 
«conservatori-liberali , conservatori- 
«puri, concentrați, constituţionali con- 
«vinşi sai învinşi, — ce însemnează 
atoată această luptă de cuvinte, dacă 
«nu trist pretext de desbinare între 
«noi, menit să facă să scape direc- 
«iunea politicei exterioare din mâi- 
«nele noastre.» 

La 1859, d. Ceaur-Aslan era dec! 
conservator, şi nu numai că era con- 
servator, dar să incerca să dea aca- 
lui partid o lecţiune bine-voitoare de 
disciplină, repudiând nuanțele cari 
impestriţau . formațiunea reacționară 
şi amenințau ast-fel să desorienteze 
direcțiunea ei. 

Când, dar, cine-va poate avea con- 
sciință politică atât de elastică în cât 
să cuprindă cu ea nu numai frate 
nuanțele conservatoare, ca la 1888, 
dar incă şi toate nuanțele liberale, ca 
acum, la 1896, atunci acel cine-va sai . 
â “câştigat dreptul de a vorbi în nu- 
mele tuturor pârtidelor şi principiilor, 
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sau a pierdut dreptul de a vorbi în 
numele ori-cărui partid şi ori cărui 
principiă,—ceea-ce, în definitiv, este 
tot una. (Aplause). 

A vorbit d. Aslan de 1888, de trista 
sferşisre din sinul partidului liberal 
care a precedat pe 1883. Da, aii fost 
disidenţe şi noi cari am făcut atunci 
O disidență convinsă şi de principii, 
nu retraclăm nimic din ceea-ce am 
făcut. (Aplause). | 

Au fost, însă, şi atunci disidenţi şi 
disidenţă, după cum sunt disidenţi 
disidenţe şi disidențe. La 1888 stau 
înaintea partidului liberal disidențele 
lui C. A. Rosetti, lui Dumitru Bră- 
tianu, a lui Kogălniceanu şi atâţia al- 
ţii. Priviţi, d-lor, şi vedeţi pe cine 
mai aveţi astă-di înaintea d-voastră ? 

Imprejurul d-voastră chiar, d-le 
Fleva, eraii la 1888 oameni ca Take 
Ionescu, Arion, Lecea...... uitaţi-vă, 
cine vă inconjoară astă-di. Număra- 
ți-v6 tovarăşii actuali de luptă, şi mai 
ales cântăriţi-i; vă veţi da poate sema 
mai bine de cine sunteți înconjurați. 
(Aplause). 
„Aţi dis, însă, că de data aceasta 

aţi voit să scăpaţi drapelul partidului 
liberal cădut în noroi — şi, să 'mi 
daţi voie d-lor, să nu mă adresez 
d-lui Ceaur Aslan, ci să mă adresez 
de preferinţă d-lui Fleva,-căci-d: As- 

: „ 

. pr 

c
e



Ei LU _ G . N 

[n 

lan nu a fost de cât organul prin 
care d. Fleva ne-a vorbit..... 

D. V. Kogălniceann. lar d-voastră al 
d-lui Stătescu. 

D. preşedinte. Bine-voiţi a nu între- 
rupe şi a asculta cu aceeaşi religio- 
sitate ca până acum. 

O voce. Şi raportor al tarifului au- 
tonom. (Sgomot). 

D. Al. G. Djuvara. D-le preşedinte, 
vă rog respectuos să ingăduiţi ca să . 
fiă întrerupt; aceasta îmi procură, în 
teacăt, ocasiunea să spun cire sunt 
întrerupăltorii. 

Sâ ră&spund dar mai întâiă d-lui 
Kogălniceann, sai, ca sădie mai bine, 
d-lui Vasilică — cum îl numea odini- 
oară ilustrul s&ă părinte, îa orele când 
era bine-voitor cătra d-sa. 

D. V. Kogălniceanu. D-voastră aţi fi- 
gurat pe lista conservatonilor. 

D. Al. G..Djuvara. Aşi dori să'i pun 
pe d. Vasilică faţă în faţa ca alt t6- 
n&r, cu d. Dan Brătianu, al căruia 
nume nu cedează ca strălucire nici 
în cinste nici în patriotism, numelui 
pe care îl poartă d. Kogălniceanu. Ce 
a făcut, însă, onor. întrerupător ieri? 
A găsit de cuviinţă să atace pe d. Dan 
Brătianu, dicend că numai graţie nu- 
melui părintelui săi a putut intra în 
Parlament. Dar, d. Vasilică, Kogă!- 
viceaniuș-cum.a intrat oare în acestă 
Cameră, dacă nu-mulțumită sprijinu-
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lui dat da partidul liberal — nu d-lui 
“Vasilică—ci numelui de Kogălniceanu 
pe care "| poartă? 

D. V. Kogălniceanu. Inexact. 
D. Al. G. Djuvara. Să ştiţi, insă, un 

lucru d-le Kogălnicsanu : 
Un nume mare poate, câte o dată, 

să deschidă chiar uşa Parlamentului 
aceluia care 'l poartă, dar nu este 
nume ori cât de glorios care să văpolă 
sluji de pavăză, fie în Parlament fie 
aiurea, împotriva atingerilor pe cari 
înşi-vă vi le veţi da. Nimeni nu vă& 
va confunda cu marele Kogălniceanu, 
care nu mai este astădi, din nenoro- 

“cire,: nici spre sprijinul d-vâstră nici 
spre sprijinul partidului liberal. (A- 
plause.) 

Mi sa dis, întroa doua îintreru= 
pere, că am fost raportor al tarifului 
general autonom. Este exact. Am lu- 
crat în comisiunea ds alcătuire a a- 
celui tarif, şi în urmă, când sa fâcut 
apel la mine să fiu raportor al tarifu- 
lui, am primit, fiind-că mă ocupasem 
de aproape şi de demult cu această 
cestiune., AţI uitat, însă, un lucru 
d-le intrerupător ; aţi uitat cum sa 
terminat discuţiunea acelui tarif. Am 
fost raportor al articolslor tarifului— 
şi un tarif autonom nu defineşte o 
politică de relaţiuni economice. Ştiţi, 
însă, că nu am inţeles — un -singur 
minut ca tariful acela” să fie în mâna 
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partidului conservator o armă de pre- 
cupeţire a unei ameliorări de rela- 

" țiuni politice cu sacrificarea intere- 
selor economică ale țărei. (Aplause.) 

Ştiţi foarte bine că, în cea din 
urmă şedinţă în care sa votat legea 
care punea în lucrare tariful, m'am co- 
borit de la tribună, mi-am reluat lo- 
cul mei de deputat şi am propusun 
amendament prin care ceream ca ta- 
xele din tariful autonom să nu se con- 
ceadă de cât în schimbul altor avan-. 
tagii ce ni sar acorda şi nou6. Ce-: 
ream ca taxele tarifului să poată fi 
majorate împotriva Statelor cari nu 
ar voi să ne conceadă nimic. Amen- 
damentul a usturat tare pe conserva- 
tori ; ei nu ai putut să'l înlăture de 
căt făgaduind că vor menţine ast-fel 
tariful împotriva tutulor Statelor—cu- 
ventul dat, însă, a fost călcăt puţin 
după aceea, dovadă că aveam dreptate 
se bănuesc făgăduelile ce faceai. Fac 
apel pentru acesiea la d-l Pop şi la 
alţii cari eraă atunci in Cameră..... 
(Aprobări.) 

Ce aţi voit dar să spuneţi întreru- 
pendu-m&8? 

Ne-aţi dis, însă, prin organul d-lu 
Ceaur-Aslan, că nu mai prin dv. sa 
scăpat drapelul partidului liberal, căci 
aţi ridicat acest drapel din noroii, 
pentru-ca. săl puneţi în mâna actua- 
lului guvern. "-. = 
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Din care noroii ? - 
Din acel noroi pe care îl vântu- 

raţi d-voastră cu prilejiul agitărei 
cestiunei Ghenadie, din noroiul celor 
mai josnice pături ale populaţiunei 
din Bucureşti ? (Aplause). Sai vorbiţi 
de noroiul ce aţi frământat pe pieţele 
publice, şi de care nu v'aţi putut cu- 
răţa îacă nici până acum ? 

A tost, însă, ferit drapelul liberal 
de ceva; dar nu guvernul trecut ci 
partidul liberal întreg a contribuit la 
aceasta ; partidul întreg a scăpat dra- 
pelul liberal ca să nu fie pătat cu 
singe în rpijlocul agitaţiei ce aţi pro- 
vocat. (Aplause.) 

Pe d-v. însă, partidul n'a putut nici 
în împrejurări atâta de covirşitoare 
să vă ridice de unde aţi cădut. (4- 
plause.) 

Domnilor, cestiunea Ghenadie, ces- 
tiunea fostului mitropolit primat, iată 
tema pe care d-v. aţi atacat guvernul 
trecut, şi partidul liberal. 

Eu am înţeles până la un-oare-care 
punct reserva pe care şi-a impus-o 
membrii Cabinetului actual şi deci- 

„Siunoa ce par a fi adoptat dea nu 
spune in aceste desbateri tot ceea-ce 
se putea şi trebuia să se spuie în 
cestiunea Ghenadie ; o ințeleg, pen- 
tru-că s'a incheiat dilele trecute ar- 
mistiţiu intre partidele politice-pe a- 
ceastă chestiune şi d-v; ştiţi că ar- 

,
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matele cele mai îndărjite la luptă, 
după un armistițiu, simt cât-va timp 
un fel de. depresiune, nu se mal luptă 
cu tăria cea d'intâii. 

Ar fi fost şi mai corect şi mai pru- 
dent din partea acelora cari ai con- 
stituit oposiţiunea militantă, în ces- 
tiunea Ghenadie, ca să nu 0 redes- 
chidă aşa de curând. A fost o dorinţă 
unanimă ca această cestiune să fie 
stinsă ; partidul libera! a consimțit şi 
a lucrat la aceasta pentru raţiuni de 
Stat de o ordine superioară şi pecare 
voi incerca să leexpun. De oare-ce, 
însă, adversarii noştri găsesc că pot 
incă să discute această cestiune şi 
incearcă să facă dintr'insa capital po- 
litie, este de datoria noastră să r&s- 
pundem şi neexactităţilor şi insinuă- 
rilor calomnioase ce se produc. 

Cred, întrun cuvânt, căa sosit-mo- 
mentul să expunem şi noi adeve&rata. 
cestiune Ghenadie şi să ar&tim ce a 
făcut partidul liberal cu prilejul des-. 
făşurărei ei. 
Domnilor, este un lucru cunoscut 

de toţi că, încă: de la 1893, se stre- 
curase vrajba în Sinod; că parte din 
înalții prelați, cari compun episcopa- 
tul român, trăiai în raporturi încor- 
date cu mitropolitul primat. Şedinţele 
Sinodului deveniseră aprope iniposibi- 

"le: cea.mai netăgăduită dovadă despre 
aceasta o veţi găsi in modificările pe 
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cari d. Take ionescu a fost silit să le 
introducă în însăşi legea sinodală, 

Incetul cu încetul, vrajba a iuat 
proporțiuni ingrijitoare, căci acum 
Sinodul era unanim, în faţa fostului 
mitropolit, cu o pornire vădită de os- 
tilitate. 

Cari erau motivele vrajbei? 
Cum Sai formulat, în scurt, învi- 

nuirile ce le aduceai fostului mitro- 
polit ? 

Aceste învinuiri sunt coprinse, în 
câte-va cuvinte, ast-fel: că prin in- 
trigă şi prin bani cel mai nevrednie 
dintro episcosii români ajunsese ini- 
tropolit (Aplause prelungite). 

Aceasta este origina ma! apropiată 
a cestiunei Ghenadie, cestiune care 
a luat naştere sub regimul conserva- 
tor, pregătită de regimul conservator 
—şi pe care partidul liberal, venind 
ia cârma |&rei, a moştenit-o împreună 
cu bagajul de neajunsuri pe care con- 
servatorii lau lăsat în urma lor. 

Dovada acestui lucru este lesne de 
făcut. 

Int'adevăr, d-lor, cu mult mai 
'nainte ca partidul liberal să fie pus 
în cunoştinţă despre învinuirile ce se 
aduceau mitropolitului, partidul con- 
servator, cara fusese complicele a- 
cestui mitropolit (aplausej—somplice 
pentru a-l aduce la scaunul Primâţiei 
—partidul conservator însuşi s'a în- 
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sărcinat să ne lumineze asupra carie- 
rei acestui Inalt Prelat. 
Am aci colecţiunea întreagă a jur- 

nalului Ziua unul dintre cele d'intâiă 
orpane cari au denunţat opiniunei 
publice actele mitropolitului Ghena- 
die. Al cui a fost acest jurnal nu am 
nevoe so spun; sa va vedea îndată 
al cui a fost acest organ, când se va 
face apropierea între campania dusă 
de acest ziar şi campania dusă de 
cele-l'alte organe conservatoare. 

Inţelegeţi bine, d-lor, că nu poate 
intra în intențiunea mea de a vă ceti 
colecţia ziarului Ziua ; nu doresc să 
vă obosesc; voiii ceti numai titlurile 
articolelor ce s'ai publicat; aceste ti- 
tluri sunt atâta de sugestive în cât 
m6 pot dispensa dea reproduce îna- 
intea d-voastre şi fondul. Iată aceste 
titluri : | 

«Atacerea vestmintelor. sacerdotale 
de la Episcopia de Argeş, pe când era 
acolo Episcop Mitropolitul Primat». 

«Cum califică canoanele bisericeşti 
fapta părintelui Ghenadie în chestia 
vestmintelor de la Curtea de Argeş». 
«Codul penal și fapta comisă de 
fostul Episcop de Argeş». 

«Cele şeapte candele...» 
«Mitropolitul Primat Ghenadie fal- 

silicator». 
«Mitropolitul Primat plastograt în 

1874 pe când era archimandrit».
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__ Prin numărul de Joi, 15 Februarie, 
jurnalul incheie seria de articole, ce- 
rend ca puvernul să-şi facă datoria. 

Şi, în fine, întrun articol de la 27 
Februarie, intitulat Procurorul da, 
Dumnedeii ba, diarul conservator in- 
sinuă că partidul naţional-liberal va 
ierta pe monachul Ghenadie, dar că 
Dumnedei nici o dată nu-l va ierta. 
Mi se va dice, însă, că acestea sunt 
articole dintrun pamflet nemărturi- 
sit. Ei bine, aceleaşi acusaţiuni ai 
fost repetata tot cu. atâta violenţă, 
dacă nu cu violență mai mare, în 
cele mai autorisate organe ale parti- 
dului conservator. Căci, ne vom 0- 
cupa astădi, mai îndelung, de parti- 
dul conservator. [£ bine, într'adevăr, 
să vorbim şi cu d. Fleva şi cu gru- 
parea d-sale; dar e bine să vorbim 
mai ales cu partidul conservator... 
-D. 1. Grădişteanu. Cer cuvântul. 
D. Al. G. Djuvara. Fiind-că în această 

formaţiune monstruoasă da oposiţi- 
une, câre sa năpustit asupra parti- 
dului naţional-liberal, în cestiunea 
Ghenadie, gruparea d-lui Fleva a fost 
coada ; coada se agită, nu muşcă, 
capul este care muşcă, şi capul a 
fost partidul conservator.... (4Aplause 
prelungite.) 

Cu dânsul se cuvine să: vorbim, 
organul autorisat al partidului con- 
servator /noca.
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D. C. Politimos. La care ai lucrat. 
Şi d-ta. ” 

D. preşedinte. Te rog, d-le Politi- 
mos, să nu mal întrerapi. 

D. Alex. G. Djuvara. D-le preşedinte, 
lăsaţi pe d. Politimos sa'şi exercite 
şi în această împrejurare puterea gla.- 
sului săi (ilaritate). 
Am scris câte-va articole la Epoca 

d-le Politimos, toate semnate, şi din 
punctul de vedere al ideilor liberale 
ce acele articola coprind, nu am ni- 
mic de retractat. Dar veţi recunoaşte 
în schimb, că am seris la diarul F- 
poca, la 1888, intrun moment critic 
pentru acel diar, atunci când direc- 
torul diarului era închis la Văcreşti, 
aşa că nu puteţi să'mi suspectaţi nici 
generositatea, nici liberalele mele por- 
niri. 

Ce Qicea Epoca, nu la 1888, e prea 
mult datunci ! ci acum în anul nos- 
tru şi cu privire la cestiunea Ghena- 
die ?... într'o serie de articole, această 
gazetă nu a făcut de căt să repete. .. 
toate acusaţiuni!e fâcute de Ziua; să 
le mai înflorească puţin, Şi să adaoge 
unele cari de abia se pot citi în acest 
Parlament. 

Gazeta Epoca ne vorbeşte şi ea de 
„furtul vestmintelor ; acuză ps mitro- 
politul Ghenadie în numărul s&ă de 
la 11 Ianuarie, că «ia de la Aşedămin- 
tele Brâncoveneşti, din tondul milelor.
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19.000 lei, fără acte justăficative...» ; 
publică în numărul săi de la 98 Fe- 
bruarie decl'araţiunea de nevrednicie 
pe care protosinghelul Hariton Mate- 
escu o face în contra lui Ghenadie; 
iar în numărul s&ă de la 91 Ianuarie 
1896—vedeţi că nu a trecut nici anul 
de atunci ! Epoca face mitropolitului 
Ghenadie, căruia partidul conserva- 
tor. a încredințat acum steagul s&i, 
următoarea întrebare: «âr putea |. 
P. $. S$. Mitropolit Primat să ne r&s- 
pundă prin vre unul din numeroa- 
sele diare la cari colaboresză, cam ce 
fel de slujbă are la Mitropolie un oa- 
re-care Tasse, fost chelner la hote- 
luri prin Piteşti, şi actualmente cu 
domiciliul stabil chiar în apartămen- 
tele Mitropoliei ?» Şi, în fine, intrun 
articol prin care încheie campania în 
contra lui Ghenadie, Epoca se întrea- 
bă dacă nu simte guvernul că a so- 
sit momentul să ia mâsuri urgente 
pentru dovedirea faptelor şi pedepsi- 
rea culpabilului, căci, dice Epoca: 
«sunt fapte mult mai grave, după 
câte ştim, cari se articulează în con- 
tra mitropolitului şi cari nu sau dat 
încă publicităţei». 

lată, d-lor obârşiu cestiunei Ghena- 
gie, iată cum în faţa opiniunei pu- 
blice a fost desbrăcat și de prestigiul 
său aparent, acela care se desbrâcase 
de mult de prestigiul ssii real; iată
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cum în opiniunea publică s'a sdrun- cinat bunul renume, temeinica basă a consideraţiunei şi a respectului de care trebue să se bucure mitropoli- tul țărei. | 
Ast-fel stând lucrurile, trebuia sai nu trebuia să se ocupe guvernul şi partidul liberal de cestiunea Ghena- die ? Situaţiunea care se crease în înaltul personal bisericesc trebuia să nu primească o soluțiune ? De o parte d-lor, era Sinodul în complectul săi ; toţi Episcopii în cap cu I.P.s.s. Mitropolitul Moldovei ; ialți prelați asupra cărora se vor fi produs prin gazetele interesate insi- nuări r&utăcioase, dar în contra că- Tora nu sa produs şi nu sa dovedit nimic. In fața acestor înalţi prelați, sta singur mitropolitul primat, acusat de oposiţiunea.- conservatoare şi mai de toată presa. 

Ia asemenea condițiuni, şi la aşa moment, s'a dat hotărirea S-tului Si- DO ; şi mă pot dispensa de a intra : „ ÎN examinarea atât a hotărirei, cât şi” „a competenţei S-tului Sinoa. - _D. Politimos. Pentru că nu vă con- vine. 
D. președinte. Rog pa d. Politimos să nu întrerupă. 
D. A. G. Djuvara. Lăsaţi d-le preşe- dinte pa:d:. Politimos să mă între- rupă... V&;pot-spune, îndată, d-le Poli- 

ot Pedo.,
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timos do.ce nu cercetez sentinţa ; nu 
doai”că nu ne-ar conveni să v& ară- 
tâm greşeala intenţionată ce a-ţi făcut 

confundând din Pigalion, o înlerpre- 

tare a canoanelor, cu un leat de ca- 

non ; dar nu este nevoa să discutăm 

sentinţa şi competinţa Sinodului fiind 

că atunci când Sinodul a dat hotări- 

rea sa în potriva mitropolitului Ghe- 
nadie, conservatorii au căutat să a- 

plice acestei hotăriri drentul modern 

şi formele procedurei civile ; şi am 
dreptul săi întreb pentru ce nu ai 
aplicat dreptul modern şi formele 
procedurei civile şi la a doua jude- 
cată fâcută fostului mitropolit, pe când 
nu mai era de cât monachul Ghena- 
die, mouachul cel r&svrătit de la Căl- 
dăruşani. D-lor, un diar care este al 
unei grupări politice pe care ei nuo 
confund cu partidul conservator, dia- 
rul unei prupări care -în cestiunea 
Ghenadie mai ales, a avuto atitudine 
cu totul alta de cât acea a partidu- 
lvi conservator, diarul constituţiona- 
Vlor, Constituţionalul, judecă în chi- 
pul următor, a doua hotărire dată de 
Sinod 

«Ce înseamnă însă ridicarea sentin- 
țej...? E clar, că în drept &xistă nu- 
mai sentinţa de condamnare, achilare, 
revocare, absolvire. anulare, o sentinţă, 
o hotărire. do cca Seira Rate “cel 

pun (Beta . | mult referi la vre un SECERSILU ip Ş 
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Cum dar a doua hotărirâa fost mai 
contormă cu formele procedurei şi-mai 
juridică de cât cea d'intâii ? Unde 
este daţ consecinţa d-voastră, dacă 
judecaţi cu douăporniri şi m&suraţi 
când cu o măsură, când cu cea-P'altă? 
Gea făcut, d-lor, în definiiiv sentința 
de caterisire ? Nu a făcut nimic alt- 
ceva de cât să curețe personalul bi- 
sericesc de un prelat pe care cu toții 
Vaţi declarat nevrednic de a ocupa 
rangul de mitropolit. . 

Noi avem adânca convingere că, 
în cestiunea Ghenadie, ast-fel cum sa 
presentat întâiă, şi ast-fel cum ar î 
remas, dacă d-voastră nu sileaţi par- 
tidul liberal să vă ia din mână arma 
periculoasă ce îndreptaserăţi în con- 
tra țărel ; noi avem dic, convingerea 
că în cestiunea Ghenadie d-voastră 
aţi avut nici legea, nici morala pen- 
tr d-voastră. - 

Pentru d-voastră cestiunea Ghena- 
die nu a fost alt-ceva de cât un te- 
ren politic de exploatat. 

. Aţi speculat, intr'adevăr, credinţa sta- 
tornică a poporului român pentru re- 
ligia lui strămoşească ; aţi speculat 
ambiţiunea şi resentimentele uriul 'mo- 
nach rătăcit ; aţi speculat entusiasmul 
prea lesne creqător al tinerimei uni- 
versitare ; şi nu v'aţi dat în lături de 
„a-făptui cea mal josnică necuviinţă 
socială, coborând în stradă pietatea
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tat-d'a-un respectabilă a femeilor 

peătiu” ca să o faceti să defileza în 

mijlocul unei mascarade  dsmago- 

vice fără precedent în această țară. 

(A plause). 
D. Politimos. Dacă ai fi fost în pielea 

Jai Ghenadie şi: d-ta te-ai fi răsvrătit. 

(laritate.) 
D. Al. Djuvara. Dar ne-aţi intrebat” 

Ga ca am revenit de la primele noa- 

stre hotărâri, de ce ne-am temut, dacă 

era numai 0 mişcare care se produ- 

cea de uliţă şi în uliţă, pentru cea 

demisionat un guvern şi a venit al- 

tul, şi de ce nu s'a menţinut, în în- 

tregul ei, prima hotărâre dată de Si- 

nod? Câci,pe da o.parte, v6 place să 

susţineţi câ cestiunea Ghenadie. era 

numai o cestiuna obicinuită de luptă 

între partide ; iar, de altă parta, sus- 

ţineţi că ţara întreagă era in picioare 

îndreptând resentimentele ei legitime 

împotriva guvernului liberal. 

D. Fleva, întradevăr, ne-a spus: aâ- 

gitaţiunea era pretutindeni, wați te- 

mut de opiniunea publică...» Nu, d-le 

Fleva, nu era agitaţiunea pretutindeni, 

şi nu se sculase ţara în picioare. Vi s'a 

întămplat şi d-voastră cesa-ce se în- 

tâmplă celor cari abusează prea mult 

da alcooluri ; ei cred că se învârteşte 

pământul în jurul lor, când în reali- 
tate nu se: învârtese de_cât-riinţile - 

lor. Beţia proprie d:voâstă, agitaţiile, 

m
r
.
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va făcut să credeţi că ţara "însă-şi să 
agită. (Aplause.) Tm, 

Dacă însă ţara nu a fost agitată şi 
mişcarea nu a fost de cât factice, cum 
de susţinem că cestiunea Ghenadie a 
fost o cestiune naţională şi pericu-” 
loasă ? V'aţi întrebat: da “ce să se 
strice rostul constituţional, şi să se 
întrunească liberalii cu conservatorii 
ca să dea,o soluţiune acestei ces- 
tiuni ? 

Ei, d-lor, nu teama de d-voastre a 
făcut pe liberali să stea pe loc şi să 
se gândească. 

D-voastră, d-le Fleva, cu braţul dv. 
ați: înrburat numai apa la suprafaţă, 
înapoia d-voastră, însă, era o altă 
mână, mai puternică şi mai de temut, 
care/Ațiipia otrava în apa pe care o 
turbnrați, otravă care putea să pă- 
trundi departe de tot, în adăncimile, 
în apele profunde, limped! şi liniştite, 
corumpend simţul naţional în aceste 
adâncimi la cari nu va ajunde nici o 
dată supeificiala d-voastră agitare. 

Preocupaţi de a agita suprafaţa şi 
de a lovi partidul liberal, nu aţi vă- 
dut mâna care lucra ast:fel în po- 
triva ț&rei—dacă aceasta mai poate fi 
scuza d-voastră ca Român — aceasta 
este, însi, şi condamnarea definitivă 
ca om politic. (Aplause.) 
„-Dat”d-lor,_spusele mele pot oare 
să convingă adversarii politici şi săi
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facă să înţeleagă că lucrurile sai pe- 
trecut ast-fsl? N'am această preten- 
ţiune. Pentru ca să conving dar, nu 
adversarii, ci opiniunea publică şi 
țara, me&voi folosi, dar, nu de spuseie 

- mele ci de cuvintele membrilor celor 
mai autorisaţi ai partidului conser- 
vator. — 

Când, oare, un partid politic îşi p6!e 
rosti într'un mod mai puternic, în- 
trun mod mai categoric cugetările 
sale, de cât atunci când şefii lui, 
când statul lvi major intreg, cutree- 
rând ţara de la un capăt la ce-talt, 
se duc într'un centru mare, în fosta 
capitală a Moldovei ca să 'vorbească 
opiniunei publice? Când un pantid 
politic, cu mare pompă, ţine o întru- 
nire la care ai parte oameni ca d-nil 
Lascar Catargiv, G. Gr. Cantacuzino 
şi general Manu, cari ştiţi d voastră 
că nu se mişcă din loc pentru ni- 
mic, esta că acel partid are de spus 
țăre. lucruri însemnate şi grave. 

Ce s'a dis la intrunirea de Ja Iaşi 
asupra cestiunei Ghenadie ? Disus'a 
astă-di că a fo:t o simplă cestiune de 
luptă intre partide; că a fost o ces- 
tiune care se putea lesne potoli, că 
a fost, cum dicea adineaorea d. A- 
slan, 0 lesnicioasă intrare în legali- 
tate şi nimic mai mult? a 

Na. lată cum se rostea-d! general 
Manu la întrunirea.dă la Iasi. d-l ge- 

n
a
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neral Manu, un membru înfipt istori- 
ceşte şi în partidul conservator şi în - 
credinţele religioase: 

«Dacă, nesocotinăd sfaturile noastre 
«desinteresate, guvernul liberal sar 
«încăpăţâna... şi ar provoca alegerea 
«anui noi mitropolit, ne-am găsi în. 
«faţa situaţiunei următoare: cu un 
«mitropolit de fapt, ales în putereu 
«silniciei de aşa voii, aşa fac, şi cu 
«un altul de drept, care fusese ales 
«de o adunare representativă a ţărei, 
«care nu a fost dat la o parte pe ca- 
«lea prescrisă de legi şi cu formule 
«cari garantează dreapta judecată, 

„aşa că “sentinţa să se poată res- 
«pecta de ioată iumea—şi ast-fel bi- 
-«serica noastră, ortodoxă s'a” găsi cu 
«doui mitropoliți primaţi. 
«Nu voi să aduceni la no! cele ce 

«Sau întâmplat în ferile catolice, unde 
«s'ai vEdut papi şi antipapi. Nu voim 
«să se ujungă a se face schismă în 
«interiorul bBisericel noastre, şi apoi 
«față chiar cu cele alle biserici or- 
«lodoze....... 

«...Trebue sl deşteptăm şi pe Re- 
«gele în privinţa primejdici ce ame- 
«ninţă Biserica şi care sar putea res- 
«frânge, prin rea voință şi chiar a- 

«supra dinastiei române, care de alia 
«acum în a treiaa sa generaţiune, în- . 

„acepe a "deveni de aceeaşi religie cu 
aţara». sa - 

> 
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Această cuvântare a d-lui general 

Manu a fost la laşi subliniată de a- 

plausele conservatorilor. 
Ce să coprinde în aceste puţine 

cuvinte, ce se afirmă ? 
Se afirmă trei lucruri cari au făcut 

ca patidul libaral să se gândească 

matur la uneltirile ce se puteai as- 

cunde..... 
D. [. Grădișteanu. Târqiii vaţi deş- 

teptat..... 

D. A. G. Djuvara. Atunci când aţi 

făcut. d-voastiă posibilă primejdia, a- 

tunel am vădut-o şi not (aplause). 

Care era dar, d-lor, pericolul? 

Cel dintâi pericol, era să nu se 

agite o idee care deja începuse să lie 

insinuată, şi pe care d-voastră maţi 

încatat de a o agita şi astă-di anu- 

me că M. S$., fiind de altă religiune 

de cât religia ţărei, El ar putea râ- 

mâne cel puţin inditerent la compro- 

miterea prestigiului Bisericei române. 

Un al douilea puuct care reese din dis- 

cursul €-lui Manu, este că s'ar fi putut 

exploata, că incepuse a se exploata 

ideea că Biserica nâstră sar găsi, în 

scurt timp, în schismă, cu: toate Bi- 

ricile ortodoxe ;.... şi pricepeţi d-voa- 

„stră, ce se inţelege prin toate Biseri- 

cile ortodoxe, căci una este mai ales 

Biserica ortodoxă în Europa.0O a . 

treia idee amenințătoare, copiinsă-în ” 

discursul d-lui generâl Manu, era utr-  
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Dar, d-lor, când ne daţi publicate 

în unele din gazetele cele mai auto- 

- risate ale partidului conservator—nu 

“o serie da asticole, căci prea ar fi 
bătător la ochi—ci articole isolate, a- 

runcate ici colo, la intervale de dovi 

sat trei 'ani, articole în cari se arată 

că România n'ar fi tocmai destul de 
vârstnică pentra ca să r&mâe de sine 

stătătoare ; şi când acele articole ne 

sfătuasc să primim oare-cara oblă- 

duire şi să o primim cu recunoştinţă, 

nu simţiți d-voastră că cestiunea 

Ghenadie devenise o cestiune gravă 
pentru no? . 

Notăgiduit, d-lor că dă şi gravi- 

tatea situaţiunei provenea de acolo, 

că partidul conservator istoric, acela 

care lucrează cu ortodoxia în politica 
intimă a ţărer,—imbrăţişase cestiunea 

Ghenadie sub pretextul ataşamentului 

s&ă tradiţional pentru Biserica şi cre- 
_dinţa strămoşilor noştri. Gs era de 

' făcut, în asemenea împrejurări? Să se 
retragă partidul hberal de la -putere 

şi să lase partidul conservator, în 

braţa cu Ghenadie, având pe d. Fleva 
pa uliţă şi în față tot partidul liberal 

cu o platformă admirabilă în ochii 

țărei? - Căci, în definitiv, posiţiunea 

partidului liberal eranu se poat» mal 

bună—liberalii potrivit programului 
de la Iaşi şi conform judecățer Sino-. - 
dului, voiaă să restabilească lucrurile 

7 
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ast-fel cum trebuiau să fie, iar nu 
ast-fel cum le aşternuse desordinea 
conservatoare. 

Liberalii lăsaă să se indepărteze a- 
cela care prin ameninţări şi prin bani... 
(Intreruperi). 5 

D. G. Politimos. Accentuaţi d-le Dju. 
vara cine a luat bani. 

D. președinte. Cu toată dorinţa şi 
cu toată toleranța d-lui Djuvara sunt 
dator da a v&opri să mai intrerupeţi. 

D. N. Fleva. Dar să împiedicaţi pe 
d. Djuvara a face nevrednic pe un 
mitropolit. căruia ministrul actual al 
cultelor... ([utreruperi). , 

D. Al. G. Djuvara. Dacă aţi fost con- 
vinşi despre nevinovăția fostului mi- 
tropolit, atunci când ați cutreerat u- 
lițele, şi dacă sunteţi convinşi de a- 
ceasta şi acum, fiţi consecinţi cu d-v., . 
să mergeţi la juraţi în procesul de ca- - 
lomnie care Pa intentat fostul mitro- 
polit Voinţei Naţionale. Vă dăm în- 
tâlnire ca să discutăm acolo probele. 
ME tem, însă, că nu veţi veni. M& 
tem că fostul mitropolit se va mul- 
țumi cu ridicarea, in formă, a sentin- 
ţei sinodale. 

Nouă, însă, să ne lasaţi convinge- 
Tea noastră. pe care v'o. putem cu- 
prinde în câte-va cuvinte. Revisuirea 
cestiunei Ghenadie nu a putut şi nu 
poate fi. privită de cât ca o purăces- 
tiune de formă; fondul a rămas nea-



  

  

tins: suut lucruri cari nu se pot 

spăla.. Si aci putem -aplica ima- 

_gina poetului: conştiinţa omului, în 

care a intrat păcatul este ca un vas 

adenc, când a pătruns odată noroiul 

in vas, pot să treacă apele îndelung 

de-aswpra lui, ele nu ma: pot scoate 

noroiul dinăuntru. (Aplause). 
Ce putea dar face partidul liberal ? 

Să se retragă dela putere şisă v6: 

lase țara în această situaţiune ? 

Era să diceţi că partidul liberal a 

căqut pa cestiunea Ghenadie, creată 

de el, şi prin incapacitatea lui; era 

să diceţi că a cădut prin neputiuţa 

in care s'a găsit de a da o soluţiune 

acestei cestuni; că a fost strivit sub 

greutatea pauterej, fiind-că nu era 

demn so poarte. 

Vedeţi, d-lor, ori-ce ar fi făcut par- 

tidul liberal da atacurile d-v. nu se 

putea feri. 
Oare credeţi d-v. că noi nu văpre- 

supuneam destul de iscusiţi ca să gă- 

siți în tolba d-v. săgeți pentru ori-ce 

împrejurare ? | 
Poate că, abandonând aventura pri- 

mejdioasă cu care conservatorii şi d. 

Fleva atrăgea opiniunea publică, par: 

tidul naţional-liberal sar fi acoperit 

mai mult; da, dar ar fi descoperit ţara 

şi aceasta a fost o rațiune destul de 

puternică pentru a'1 hotări sărămână 
la cârma Statului. .." 

po



Partidul liberal a smuls deci din mâ- 
nile d-v. arma periculoasă pe care, 
voind s'o îndreptaţi contra acestui. 
partid, o indreptaserăţi în contra ţărel. 
A r&mas partidul liberal la putere 
pentru a dovedi că, în ceasurile de : 
grea cumpănă, el este gata chiar dacă 
în aparenţă. şi-ar ştirbi din puterea 
lui, să nu stea la îndoeală şi să o 
ştirbească pentru a acoperi şi țara şi 
pe Rege. 

D. 1. Grădișteanu. Şi să rămâneţi la 
putere. - 

D. Î. Mărgăritescu. Ba să veniţi d-v. 
şi săne băteii cu bâtele şi cu cio- 

  

, megele.... 
3) tera): Tată pentru ce partidul nostru a ţi- 

' nut să dea, el însuşi, soluţiunea ces- 
(i tiunei Ghenadie. 

Dar ne întrebaţi, d-le Fleva, pentru 
ce partidul liberal a dat soliţiunea 
cu partidul conssrvator şi nu s'a a- 
dresat la d-voastră căci aveaţi şi d-v. 
soluţiune, aveaţi şi d-voastră marfă 
de plasat cu acest prilegiu. (Aplause, . 
ilaritate ) | 

In fine, aveaţi şi d-voastră' o de- 
misiune Ghenadie. Imi aduc aminte 
chiar, că o caricatură bine inspirată, 

5 arăta pubiicului un fel de cursă bi- 
x zară intre Căldăruşani şi Bucureşti, o / 

alergare între d-voastră şi conserva-  ; 
„tori pentru a şti cine va sosi maire- 3 
pede de la Căldăruşani cu demisiu. «
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nea? pentru a o remite M. Sale. Şi, 
de,şi sunteţi un cunoscut amator de 

cai, d voastră, d-le Fleva, aţi avut în 
“această cursă o montură incompara- 

bil mai slabă de cât acea a adversa- 

rilor. 
Representanţil partidului conserva- 

tor aveau la spateie lor nu numalun 

partid întreg, dar tocmai acel partid 

istoric care, in politica internă a ţărei, 

lucrează cu ortodoxia, ast-fel că în 

definitiv presenta garanţie că nu va 

mai interveni nimeni în viitor ca să 

mai agite cestiunea fostului mitropo- 
lit. (Aplause./ 

Dar qiceţi d-voastră că aceste sunt 
cuvinte şi cuvintele nu ne conving. 
Dar, dacă cuvintele n6stre nu vă con- 

ving, vă întreb: nici cuvintele M. S. 

Regelui nu vă pot convinge? Atunci 
sunteţi, a le Fieva, un imoenitent. A 

considerat sai nu M. S. Regele ces- 

tiunea Ghenadie ca o cestiune -peri- 

culoasă şi naţională ? | 
lată ce dicea M. S. cu. ocasiunea 

- învestiturei aceluia pe care partidul 
liberal a avut cinstea să'l aleagă deja. 

de două ori mitropotit a! țărei. Iată 
ca dicea Regele când întărea în scau- 
nul Mitropoiiei pe P. S$. S. Iosif 
Gheorghian : 

«Investitura Mitropoliţilor şi a E- 
«piscopilor este un act tot-d'a-una în-. 
«cor jurat de o mare so!lemnitate ; de 

 



«astă-dală, însă, această cereimonie-lo- 
«bendeşte o deosebită însemnătate, căci 
dea sa c6vârşit. nu numai în fața 
«S-tului Sinod, a Corpurilor legiui=” 
afoare şi a autoriliiților constituite, ci 
«şi-a tuturor fruntașilor ţerei, cari at | 
«inchinat puterile şi riuna lor la ridi- 
«carea şi întărirea Regatului. Aceasta 
«este o scumpă mărturisire că taţi 
«se întelnesc întrun singur gând, în- 
alr'o singură voinţă, de căle ori se pre- 
«sintă mari cestiuni naţionale, când 
«Patria are nevoe de concursul tutulor 
«fiilor sci». 

Dacă nici aceste cuvinte a căror 
înălțare de cugetare a fost înţeleasă 
de țara intreagă, dacă nici aceste cu- 
vinte nu vă. pot convinga, atunci re- 
pet, d-le Fleva, veţi fi pururea nepo- 
căit. Dacă s'a dat împreună o soiuţiune, 
atât conservatorii cât şi liberalii au 
Jucrat pentru. a repara o greşeală; 
greşeala, însă, care s'a reparat a fost 
a conservatorilor, iar nu a liberali- 
lor — căci, prin. faptul lor, şi numai 
prin faptul lor, cestiunea Ghenadie a 
devenit un pericol naţional. 

Ori-cum, însă, sa încheiat un ar- 
mistiţiu intre două partide politice ; 
acest armistiţii pe d-voastră nu vă 
poale privi, : 
Ds aceea poate aţi şi rămas in.a- 

„gitație-şi aţi dus înainte cestiunea 
până în acest Parlament. Tractatul
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iacliziat între conservatori şi liberali, 
d-le Fleva, nu vă putea .coprinde. 

Dou5 armate când stai față în (aţă 

“pot să închse un armistițiu, pot să-şi 

garanteze respectarea reciprocă a li- 

niştei, dar nu vor putea nici o dată 

să garanteze că şi fugarii lor au. să 
ie fideli angajamentului luat. (A- 
plause). 

Acordul de a pune capăt agitaţici 
nu putea coprinda şi scandalul im- 
persistent, şi de aceea nici d-voastră 
m'ați putut fi coprins. (Aplause). 

Dar aţi atacat cu cea din urmă vio- 
lenţă actele judecătoreşti fâcute în a- 
facerea Ghenadie, şi, folosindu-vă de 
revenirea în formă asupra acestor 
acte, aţi voit să condamnaţi şi ma- 
gistraţii cari ad lucrat cu ele. 

O voce. Sunteţi organul a-lui Stă- 
tescu. 
-D. Al. G. Djuvara. Eă maşi mândri 

să fiă aici organul d-lni Stătescu, şi 
sunt convins. că în ori-ce alt. mod 
m'aşi presenta înaintea acestei ma- 
jorităţi, ea n'ar putea să mă pri- 
mească mal câlduros, mai cu iubire, 
de cât atunri când aşi veni în nu- 
mele stii. (Aplause.) 

Nu mă voia întinde mult asupra 
discuţiunei actelor judecătoreşti din 
urmă. Fiind dată situaţiunea ast fel 
cum a fost înțeleasă de MS:Re- . 

N, gele, ast-fel cum a fost -inţeleasă de 
Pi 
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„partidul liberal şi de ţara întreagă, 
pot afirma că in această împrejurare, 
loate resorturile Statului ati lucrat po- 
liliceşte şi lucrând ast-fel, „ele Si au 
îndeplinit cea mai sfintă şi cea mai 
patriotică dintre datorii. (Aplause.) 

Zidarnie învinuiți partidul liberal 
că sa dedis caci aţi vădut, că toate 
organele statului au coniucrat la so-. 
luţiunea pe cari d-voastră o găsiţi in- 
consecință : acelaşi rege cara a iscălit 
decretul de numire al locotenenţei, 

- declarând scaunul mitropoliei vacant, 
acelaşi rege a contrasemnat actele gu- 
vernului actual. Acelaşi Sinod carea 
semnat sentinţa de caterisire, a sem: 
nat şi hotărirea de ridicare. Acelaş . 
procuror general cara a:direjiat in- 

* strucțiunea cu privire la ordonanța 
ce sa dat de judecătorul de. instruc- 
țiune, acelaşi procuror general a mers 
înaintea Camerei de punere sub acu- 
sara pentru -a casa, pe un motiv de 
formă, numita ordonanţă. Noi reținem 
pentru un moment două lucruri: în- | 
tâi că fondul ordonanţei judecătorului 
de Instrucție a r&mas neatins; al 
douilea, că atât judecătorul de la- 
strucţie, Vasiliu, cât şi procurorul Ni- 
cola, nu au ficut, instrumentând în 

N această afacere, de cât să'şi iîndepli- 
N nească cu demnitate datoria lor. 
Ei ştiă, -delor, că mult war plăcea 

d-voastră ca sărămână Inegniţi aceşti 

Ş
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Î. j . , . . 
magistrați; mai ales judecătorul de 
instrucţie, Vasiliu, care a instrumen- 
taţ şi în afacerea Andrei Popovici... . 

-"tAplause.) 

n
 

D. N. Fleva. Atunci mâncai-la mine 
de 2 ori pe di. 

D. Djuvara. Când mâncam ei la d-ta, 
A-ta erai ministrul majorităţei şi mân- 
cai la bugetul Statului. (Aplause, sgo- 
mot, întreruperi). 

D. V. Cogălniceanu întrerupe. 
D. Djuvara. D-le Cogălniceanu, am 

răspuns la mai multe întreruperi ale . 
d-tale, cregenă că "ţi vor fi de ajuns 
cuvintele mele ; acum nu mai pot de 
cât să'ți amintesc anecdota pe care 
ilustrul d-tale părinte o spunea în a- 
ceastă incintă unui incorijibil între- 
rupător.—Rog onor. Adunare să ierte” 
ceea ce această anecdotă ar avea ne- 
potrivit pentru modestia mea, ţinând . 
seamă numal de folosul ce ar putea 
să aibă d. Cogălniceanu din ancheta 
părintelui s&ă. Sub domnia lui Sturdza 
eraii la un moment relaţiunile încor- 
date între Mitropolit şi Vodă. Se 
«fla atunci pe lângă Vodă un funcţio- 
nar vechii care avea oare cumcu 
Vodă o vorbire mai francă; şi "i-a 
dis :- Măria Ta, este o stare foarte rea 
pentru Moldova ca să fiţi în vrajbă 
cu Mitropolitul, de ce nu vă impăcaţi? 

şul său şi "i-a dis: repede cu o tră- 

9 

  

Atunci Vodă s'a întors către -slujba- . -
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sură să te duci la Mitropolie şi să a- 

duci pe Nae (Nae era un alt slujitor 

vechii şi de credinţă al Mitropolitu- 

lui), s'a dus şi a adus pe acel Nab 

credând că e vorba de împăcare. A- 

tonci când ali fost amândoui față, 

Vodă le-a dis: Treceţi acum . amân- 

doui după . perdea şi puneţi ţara la 

cale. (Ilaritate). . 

Găseso că de data aceasta am vVor- 

pit deja destul împreună cu d. Co- 

gălniceanu, şi să'mi daţi voa să .mai 

_ vorbesc şi cu d. Fleva. (Aplause.) 

_De altminteri, câte-va cuvinte mai 

am d-lor şi termin. Campania de îin- 

sinuări răi voitoare asupră partidului 

nostru, campanie care a luat Biserica 

drept pretext şi care se resfrânge şi . - 

asupra ţ&rei nu-a încetat. Organul 

d-lui Fleva, în numerile sale din ur- 

mă şi aproape în întregul acestor nu- 

mere, coprinde incalificabile presu- 

puneri ce nu sunt de cât un pretext 

pentru â agita din noii opiniunea pu- 

blică pe cestiunea râligioasă. Pe co- 

loane întinse se anunţa ţărei întregi 

că a venit acum în Bucureşti un Mi- 

tropolit catolic şi că Sat mai înfiin- 

țat deja: mai multe episcopate catolice 

în ţară. Ce însemnează acest spec- 

tru al catolicismului pe care d. Fleva 

il ridică în ochii ţărei ? Pe cine este 

- 

menită. să deservească şi să mineze 

Di armnania 92 Pa partidul libe-
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ral ? Dar ce? Liberalii sunt catolici ? 
Şi, invers : pe cine poate sluji ac6stă 
campanie de insinuări ? Pa conserva: 
tori? Dar ce? numai conservatorii 
sunt ortodoxi? D-lor, organul d-lui 
Fleva merge cu necuviință nepome- 
nită într'o ţară constituţională şi ci- 
vilisată, pâna acolo, în cât nu numai 
că agită spectrul catolicismului lăsând 
să se presupună că la nol sunt lupte re- 
ligiose, dar pune în circulaţiune şi ştiri 
tendenţioase menite să coboare pres- 
tigiul Statului nostru independent şi 
de sine stătător. Organul d-lui Fle- 
va anunţa tutulor: «...Că d. Fonton, 
«ministrul Rusiei la noi, va face în 
«curend o visită mitropolitului pri- 
«mat, pentru a se întreţine cu dinsul 
«în această, cestiune (a mitropolitului 
«catolic)....» Şi organul d-lui Fleva a- 
daogă: «Mai mulţi membri de ai Si- 
«nodului sunt hotăriţi să meargă la 
«hege, pentru ai expune vederile lor...» 

Vedeţi d-lor, iar lupta în Biserică, 
iar catolicism, iar regele.... 
„Ce însemnează această campanie 
începută din noi. a 

Dacă d-voastră, d-le Fleva, nu ati 
„înţeles că este o supremă necuviință 
ca să puneţi in intenţiunea represea- 
tantului unei puteri străine hotărirea de 
a se amesteca făţiş intr'o cestiune_de 
ordine purinterioară, atunci mă intreb 
ce puteti întelece ? D-lor-voastra d-lor. 
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şi mă adresez acum majorităţei, aţi 
ştiut, şi aţi înteles de mult, că toate 
aceste nuvele -de sensaţiune nu sunt 
de căt pure invenţiuni—şi impreună 
cu d-voastră, d-lor, sunt sipur că a 
înțeles-o ţara îintreag3. 

Căci, sunteţi, d-lor, expresiunea ma- 
jorităţei corpului electoral, expresiu- 
nea ţăref. 

Este adevărat că un organ al par- 
tidului conservator, vă aduce cele 
mai evidente injurii. Aceste injurii, . 
insă, nu vă pot atinga. 

Este iarăşi adevărat, că d. Ceaur- 
Aslan, şi mai ales-a. Fleva se intre- 
bai, dacă mai susţineţi oameni poli- 
tici ai guvernului trecut, pentru ca 
să ştie dacă mai representaţi ţara; 
dar am putea, la rendul nostru, să 
întrebăm pe d. Fleva, ce interes mai 
are să ştie ce cugetă majoritatea a- 
supra fie-căruia din membrii e1? D.- 
Fleva nu mai face parte din forma- 
țiunea naţional-liberală ; organul d-sale 
“si-a schimbat titulatura şi se nume- 
ste astădi organ liberal-democrat. La 
banchetul de la Dacia, d. Fieva a. 
fost proclamat şef al unui noii par- 
tid. In acest. important eveniment, 
s'au afirmat două lucruri : 

Iată cum ne anunţă Dreptatea : 
„«In_astă-seară, să fie bine stabilit, 

intemeierea partidului liberal-democral
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și proclamarea d-lui Nicolae Fleva ca 
şef al acestui partid». - | 
- Nu s'a schimbat dar, domnilor, ni- 

mic în partida! liberal, şi pot afirma 
că nu Sa schimbat nici d. Fleva; 

d-sa nu a făcut de cât să'şi schimbe 

şi eticheta, căci în realitate nu mai 
era în partid de mult. . 

Majorităţile Corpurilor legiuitoare 
sunt aceleaşi, ele represintă ţara ca 

şi în trecut. Nu sunt aceste majori- 

tăți formate, pe când d. Fleva era 

ministru de interne al partidului li- 
beral ? 

Nu sunt aceste majorităţi eşite din 
alegari, pe cari d-l Fleva le-a presi- 
dat ? 

Din acele alegeri cari au fost pro- 
clamate de a-l Fleva, ca fiind cele 
mai libere din câte sau făcut până. 
acum în ţara Românsască? 

Aceleaşi majorităţi cari vau aco- 
perit pe. d-voastră d-le Fleva, ace- 
leaşi “majorităţi acoperă astă-di oa- 
menii politici -ai partidului—atât gu- 
vernul cât şi majorităţile sunt şi ele 
acoperite de buletinele de vot, prin 
cari - corpul electoral 'şi-a exprimat 
voinţa sub, insă—'şI a,d-voastră pre- 

_sidare, - 
Ce sa schimbat dar de atunci? . 
Domnilor, buletinele de vot, când 

acoperă un partid politic în intregul 
lui, sunt ca fulgii de zăpadă cari a-    
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coperă pământul fără deosebir.-.. .-:-. 
brăcând cu o 'mantie nepătată pp 
nurile mănoase şi gunoaiele. (A... 
use]. 

fulgil de zăpadă se topesc, atunci nu- 
mai se vede locul unde ai fost gu- 
noaiele şi locul unde este pământ 
mânos. (Aplause prelungite]. 

  

Când, însă, vin razele soarelui -şi 

Z o coat ai Et 
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