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LIBERTATEA ALEGERILOR 

(Şedinţa de la 24 Noembre 15S3). 

Doinnilor Deputati, 

Intâmplarea singură a făcut ca ordinea înserierei să'mi 
dea mie greaua misiune de a răspunde D-lui Iepurescu. 
De alt-fel, D-sa, interpret fidel al maiorităţei, aş putea dice 
tipul maiorităţei (aplause din minoritate) - , dar nu vorbese 
D-lor, de calităţile fisice (ilaritate) —, ?mi-a uşurat mult sar- 
cina. D-sa a declarat că e în perfectă armonie cu Corâna, 
Sa făcut interpretul Cor6nei, a luat apărarea Corânei în 
acest Parlament, aşa că eu nu mă ţupt cu D. Iepurescu, 
ci cu spadasinul, în sensul cel bun al cuventului, cu -ca- 
valerul care a luat apărarea Corânei. 

D. lepurescu ne-a făcut o fârte preţissă deelaraţiune, o 
declaraţiune care vă va da cheia şi a contra-proiectului 
nostru de r'spuns la adresă, şi a unui Gre-care curent pe 
care] stâruiți de 19 ani în ţâră şi de care acum vă plân- 
geți. 1). lepurescu ne-a spus: Noi, partidul guvernamental, 
uu ]ucrăm de cât sub inspiraţiunea Corânei, nu facem alt- 
ceva de cât să traducem în fapt intenţiunile Corânei. D. 
Iepurescu a avut curagiul si spună în numele maiorităței 
că faptele monstru6se de cari ne plângem, nu ies din in- 
tențiunile guvernului, ci din intenţiunile Corânei. Eă. D-lor, 
nu mă pot mira de acâstă ciudală declaraţiune. Este aci 
un vechii obiceiă al D-vâstre, un obiceiti de care va vor- 
bit ieri cu atâta elocinţă D. Djuvara. Nu voesce a reface
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ceea ce s'a făcut atât de bine, voii adăoga dâr pe ici 
pe colo. 

Mai nainte de tote însă, voiesc să respund la filipicile 
D-lui Disescu, care ne spunea că noi disidenții nu avem 
dreptul să v& luăm socotela de faptele petrecute inainte de 
intrarea n6stră în partidul D-vâstre. 

Ei, D-lor, vă închipuiţi D-vâstre că noi ne-am însurat 
cu t6te păcatele D-vâstre acum patru ani? 

V& închipuiţi D-vâstre că noi prin intrarea nâstră aici 
„am sub-seris alături cu D-vâstre Spionul Prusian şi arti- 
colele relative la gheşeftul cu numele Piatra-Arsă ? 

D. Disescu a făcut istorie şi a spus cum noi — acest 
grup de tineri pe cari ne-a numit în glumă Flevişti, şi cu 
acâsta de sigur nu ne-aţi făcut o desonsre, ci dor ne-aţi 
aplicat şi noă deprinderile D-vâstre am făcut intrarea 
n6stră îu midlocul D-vostre; a spus că am fost chemaţi în 
momente în cari, pe drept sai pe nedrept puţin importă, 
vă temeaţi că o să cădeți de la putere ; a spus cum în 
Junie 1884 ne-a chemat D. Fleva şi ne-a dis: Partidul li- 
beral, liberalismul este în pericol, ei se s-udue din temelie, 
veniţi cu toţii tinerilor să ne punem la luptă. | 

Da, aşa s'aii petrecut lucrurile. Și s'a recunoscut atunci 
că s'au comis greşeli, s'a recunoscut că este gangrenă,. dar 
de către toţi D-vostre se. promitea solemn o eră nouă, se 
promitea regenerarea partidului, şi eram invitaţi ca cu to- 
ţii, şi impreună chiar cu unii dintre D-vâstre cari vedeau 
răul, să ne punem la lucru. Şi aşa am primit. Şi am pri- 
mit fără condiţii, fără cereri, fără promisii altele de cât 
că se va îndrepta, se va curăţi. partidul. Şi a doua di chiar 
am luat cuventul în întrunire publică, cinci luni înainte 
Wa fi fost vorba de alegeri. " 

Se -pâte, D-lor, să fim vinovati, se pâle ci a fosto na- 

ivitate pentru noi şi d'a ne încrede în puterile nostre, şi 
da. nu cunosce indestul relele ce vă bântuiati, se pote, dar 
erlaţi celor '25 de ani ai noştri să aibă asemenea nai- 
vităţi.. => 

Am venit dar în momente oraye, în momentul îu care 

alergați dupe tâte alianţe'e , şi am venit cu speranţele date 
de unii din D-vâstre. cari credeau că păcatele trecutului 
se vor îndrepta. Insă când am intrat aci şi am v&dut că
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nu reuşim, fie că pulerile n6stre erai prea mică, fie că 
răutatea D-vostre era prea învechită ca să se pâtă îndrepta, 
(Aplause din partea minorităţei). Când am avut acâstă 
convingere, ne-am retras. Şi scie onor. D. Disescu, 'că ideea 
retragere nu s'a născut de acum duoi ani, D-sa scie că 
Wabia trecuse două luni de la intrarea nstră în partidul 
D-vâstre, şi deja cu sufletul ne retrăsesem; D. Disescu scie 
că nu o-dată a fost vorba să ne 'dăm demisiunea cu toţii. 
Căci, D-lor, vă mărturisesc, că pentru trufia n6stră perso- 
nală ne era mult ma: agreabil de a ne îi luat dor diua 
bună de la- D-vâstre, era mult: mai bine să ne retragem 
fie-care la ocupaţiunile nâstre private, fără de a avea sa 
înghiţim noi d'alungul ucusaţiunile D-vâstre de ingrati- 
tudine. | 

Dar n'am făcut-o. De ce? De ce? 
Nam făcut-o pentru că nu mai eram singuri a vă pă- 

răsi. E 
A! Când am vădut că cel care la 1876 v'a dus, ca să 

dic aşa, pe spetele sale pentru a vă ridiea la putere, când 
am văqut că chiar acela se desparte de D-vâztre, am dis 
că este o datorie pentru noi de a lupta la resturnarea 
D-vâstre. Şi când ne-am hotărit să incingem acestă luptă 
în contra D-vâstre, am fos“ convinşi-că servim causa li- 
beralismului. (Aplause din partea oposiţiei). 

Şi d'atunei, D-lor, ce mai cercat ca să ne faceţi să “ne 
dim înapol. ” 

La început insultele. Ele s'au turtit pe piepturile n6stre 
Şi au cădut fără să ne rănescă. | 

Apoi aţi căutat să ne luaţi subţire. V'aţi adresat ântciu 
la vanitatea n6stră. i 
Acum .o lună de dile diarul Voința Xaţională (numărul 

de Duminică 25 Octombre 1887) ne spunea că numar noi 
disidenţii suntem cari dim vagă oposițiunei, credându-ne 
atâta de nătărăi în cât să ne inchipuim că în -totă oposi- 
ţiunea din ţară numai noi suntem ceva. : 

Şi vădend că nici aşa nu reuşiţi, v'aţă adresat la poftele 
nostre, ne-aţi cântat şi mereă ne cântaţi interesele nâstre 
viitore şi cu o solemnitate pe care eu vă mărturisesc că 
nu o înţeleg, veniţi şi ne spuneţi într'una că noi muncim
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pentru alţii, că conservatorii o să- profite de fructele tru- 
dei nostre. 

Ei bine, D-lor, cine v'a spus D-vâstre că noi luptând să 
dim jos opresiunea şi corupţiunea, voim să câştigăm ceva 
pentru noi? Cine v'a dat dreptul să credeţi că noi avem 
alt-eceva în vedere de cât triumful dreptăţei? Cine va dat 
dreptul să credeţi că în aşa grele momente noi ne gândim 
la noi? 

Şi apoi ce v'a făcut să credeţi că noi dorim succesiunea 
D-vâstre? Cine v'a spus că noi ne închipuim că o să luăm 
acestă succesiune? Nu, D-lor, nu avem acâstă pretenţiune, 
nu ne umflăm cu asemenea ilusiuni! | 

Am sciut că veţi sta la putere multă vreme Gucă, v'am 

„_Spus'o acum un an şi v'o spunem şi adi; veţi sta la pu- 
tere câtă vreme veţi putea să vă ţineţi, să v& agătaţi de 
dânsa măcar cu vârful unghiilor; am sciut ci moştenirea 
nu pote să fie a nostră ci a unei coaliţiuni întregi; am 
sciut că vom fi loviți din două părţi, am mai sciut că e 
o datorie de conştiinţă să luptăm în contra D-vâstre şi 
ne-am făcut acâslă datorie. 

Da, D-lor, ne-am făcut acâstă datorie şi ne-o vom face, 

pentru că nu voim ca în faţa ţ&rei democraţia românescă 
să rămână o apă cu D-vâstre! 

Vorbiţi de conservatori şi de păcatele lor. Am citit şi eii 
actul D-vostre de acusaţie în contra conservatorilor, şi acum 
aşi vrea să sciu dacă D-vâstre v& puneţi intrebarea : Cât 
de rea a trebuit să vă fie purtarea dacă conservatorii au 
început să ridice capul în ţâră ? (Aplause din partea opo- 
siţiei). 

Când am vedut că se stinge în ţâră prestigiul liberalis- 
mului, când am vădut că democrația se scobâră la pro- 
copsirea câtor-va, atunci ne-ana dis că e de datoria nostră 
să nu lăsăm ţâra în dilemă: or partidul conservator, ori 
D-v6stre vepresentanţii unei democraţii de la care t6ra mai 
curend saii mai târdiă va trebui să'şi întârcă faţa! lată 
de ce suntem în contra D-vâstre. iată de ce ne-am aliat 
cu coaliţiunea, şi ne vom alia cu ori-cine care are drept 
linie de purtare căderea D-vostre. 

Voim căderea D-vâstre pentru înălţarea liberalismului, 
pentru ca să se scie ci atunci când liberalii nu mai sunt.
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liberali, când democraţii nu mai sunt democrați, se găsesc 
* încă liberali şi democrați cari să deschidă lupta în contră-le, 

şi să se facă chiar ante-gardă. 
Şi acestea dise pentru cestiunea nostră personală, cesti- 

une forte mică în raport cu marea cestiune care se agită 
în Parlament adi, să facem puţinii istorie şi si vedem cine 
dintre noi, cine în ţera acâsta înt”'un mod sistematic, de 
15 ani, a târât vecinie persâna Capului Statului în discu- 
țiunile politice. Şi v& vom arta pe urmă că noi nu facem 
ceea ce aţi făcut D-vâstre, ci venim numai să cerem în- 
deplinirea unei prerogative condiţionale, fără ca să conspi- 
răm în contra nimănui. 

Căci o sciți bine: Dacă conspiratori sunt în acestă țară, 
de sigur că ei nu sunt în rândurile minoritiiţei, 

Vorbim, D-lor, de Majestatea Sa şi 'mi aduce aminte că 
gazetele D-vostre nul numiaui de cât Vodă Carol, fără nici 
un îitlu, fără nici o etichetă; acum 71 numiţi Carol-Cel- 
Mare, şi 1 seriţi cu litere majuscule! 
De la 1866 până la 1869 cât ați stat la putere “l-aţi 

cântat pe M. S. pe tote tonurile, şi “f-aţi dis eroul eroilor, 
descendintele lui Frederie-Cel-Mare, ruda lui Napoleon I, 
mana cerescă, al treilea descălicător; nu, mă înşel, al trei- 
lea descălicător este o invenţie modernă. | 

Căduţi de la putere la 1869, ce devine eroul eroilor? 
Ce devine mana cerâscă ? Ce devine descălicătorul de altă 
dată ? Devine Ambron, devine Strusberg. Acestea sunt 
scrise şi publicate în gazetele D-v6stre. ca 

Şi de ce vă legaţi atunci? Vă legaţi de rolul constituţio- 
nal al Regelui? Nu! Vă legaţi de naţionalilatea sa, profi- 
taţi de ori-ce ocasiune. ca săi spuneți că este nemţ, că 
este prusiau. (Întreruperi). Da, aci la Qiua  judecăţei, căci 
a sosit diua judecătei, trebue să le spunem tâte ca să scie 
țera cine are curagiul să ne acuse pe noi de antidinasti- 
cism, ca să scie țcra cine iubeşte “Tronul şi cine iubeşte 
numai puterea chiar cu risicul de a compromite Tronul: 
(Aplause din minoritate). 

Chiar pe vodă Cuza pe care "l-aţi dat jos, iată cum 11 
descriaţi la mâriea sa : 

„A ajuns şi acest Domn al românilor la acel termen fa- 
tal, unde i6te resimţimântele, drepte -saă nedrepte, trebue
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si tacă, :pentru ca toţi să “nu's gândescă de cât la o 
parte bună ce avea: Era român, avea un simț național: * 

(Românul, din 3 Maiu 1873). „ . e 
-" ŞI cuvintele de român, de simi naţional sunt sub-lini- 
ate acolo chiar. | a 

Antitesa- era evidentă. | 
ŞI ca să ve înţelâgă lumea şi mal bine, a doua dipro- 

fitaţi de presenţa prinţului de Saxa:Weimar în Bucuresel 
casă spuneţi că regele este nmţ. “ 

„Musicele se opriră înaintea palatului; Acolo cântară . 
imnul prusian Die IVacht am Rein, totul era prusian, până 
şi cascele cu paratoner a'e gendarmilor;“ — D-vostre aţi 
pus paratonere şi la sergenţii de: oraş, — nimic românesc, 
odată măcar nu resună imnul românesc. 

* „Era: 6re acesta palat românese sau palat prusian ? 
„Mulțimea era. mare, însă înt'a tăcere adâncă, mormân- 

tală. Cine 1 putea pătrunde: simţimântul când să uită la 
principii Carol de Hohenzollern şi de Saxe-Weimar, ascul- 
tând alături imnul prusian, cântat de musicile române!... 

„Ni s'a dis, şi aci e ocasiunea de a reaminti: 
„ Lăcerea poporelor' este învăţământul regilor. 
„Fi-va 6re un învățământ ?... 
(Românul din 6. Maii 1873). 

„Şi observați că acest lucru se petrece numai după o opo- 
siie de trei ani de dile. : 
„Când vă vEd adi aşa de indimaţi de atacurile presei, la 
rândul meii m& întreb: Fi-va acesta un invețământ ?. 

Dar dacă aşa făceaţi în presă, cum vă exprimaţi în Par- 
lament? 

In Cameră, în 1871, actnalul D. ministru de interne — 
„ce.e dreptul recunose că nici D-sa nu putea să'și închi- 
puiască p'atunci că va ajunge ministru de interne — a 
iscălit o .propunere în care lua în zeflemea. pe Majestatea 
Sa, căci Regele scrisese o scrisâre către Auerhach şi când 
ministrul de atunci declarase că acea scrisâre este scrisă de 
Majestatea Sa, a pune o moţiune în Cameră prin care se 
arală că țera consideră serisrea ca: apocrifă, “este a lua 
pe Rege peste picior. : 

lată moţiunea propusă şi semnată de D. Radu Mihaiu 
în şedinţa Camerei de la 30 Ianuarie 1871:
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„Propun ca Camera să declare că nu pote cousidera a- 
cea scris6re de cât ca apocrifă.“ 

Şi peste câte-va dile venia şeful partidului şi ce declara 
în Cameră? Declara că dinastia în România nu există, că 
este o simplă ficţiune legală. Să vă citesc, căci aceste cu- 
vinte fiind cuvintele D-lui prim-ministru de sigur că nu 
puteți să le desaprobaţi: | 

„Ve întreb mai ântâiă ce este dinasta în ţâra nâstră? 
Domnitorul nu are încă copii. 

D. D. Ghika Comănăşteanu: De ce puneţi pe Domnitor 
în cestiune? ” 

D. 1. Brătiano : Ore numai D-tale “i este permis ca să. 
discuţi aci despre opininnile D-tale dinastice, şi mie nu? 

„Divastia nu este în inimele nâstre, fiind-că, o mai repet, 
NOI încă până acum no cunâscem, nu avem o dinastii în 
sensul care se dă aiurea acestui cuvânt. Până când ur- 
maşii Capulul Statului nu se vor arăta în țeră, până când 
ei nu se vor face cunoscuţi prin moralitatea lor, prin vir- 
tuţile lor, până atunci dinastia nu va exista ca fapt în 
ochii poporului, Până atunci, dinastia nu va fi la noi de 
cât o fiinţă legală, ale căreia rădăcine sunt în Constitu- 
ţiune; prin urmare, ori-cine lovesce Constituţiunea, acela 
este antidinastic acela luerâză contra dinastier”. 

(Şedinţa pe la 4 Martie 1871). 
Atunci d-claraţi că trebue să cunâşteţi mai ântiii pe 

copiii Regelui, ca să recunâşteţi existența unei. dinastii în 
ţară. o 
„Ei bine, aţi cunoscut pe copiii majestăţ i Sale, ca să a- 
firmaţi astădi, prin proiectul de răspuns la -Mesagiul 'Tro- 
nului aceste cuvinte : „Dinastia naţională, care 'Şi are is- 
vorul în memorabilele voturi ale Adunărilor din 1857, este 
cheea de boltă pe care şe sprijină întrega clădire de re- 
organisare modernă a:Statului Român, este principiul de 
stabilitate al existenței nâstre naţionale şi independinte între 
popsrele din orientul Europei“ ? 

Ce însemneză tâte acestea, dacă nu.că vă împăunaţi cu 
un dinasticism de ocasiune ? 

Vorbiţi de dinasticismul D-vâstră de aqi. Vă. aduceţi 
D-vostră aminte cum -numiayi altă-dată dinasticismul? ÎI 
numiaţi Ambronism, D-lor.
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Şi cine scie dacă acea stmânţă de neîncredere, dacă in- 
sinuaţia, aruncată încă de la începutul Domniei, dacă acel 
„mbrou vecinie repeat nu este prima picătură 'din care s'a 
format torentul de care atâta vă plângeți adi. 

“Dar fost-ati numai vorbe, numai atacuri în jurnale? Nu, 
D-lor, aţi mers mai departe, aţi recurs Ja fapte. Nu a tre- 
cut duoi ani de la căderea D-vsstră de la putere şi fă- 
ceaţi republica de la Ploeşti, şi o făceaţi întrun moment 
în care Europa era într'o situaţiune critică, dar critică nu 
ca cea de astădi. Germania şi tâtă lumea credea că Pusia 
dâr ascepta un moment favorabil ca să mergă la Coustan- 
tinopol, şi în aceea îngrijire generală, D-vâslră ce ficeaţi? 
Cereaţi alegeri libere? Nu, descindeaţi în v'ită 

Şi ne acusaţi că cerem intervenirea Regelui în momente 
de încurcături externe, -D-vâstră cari nu esilați da face re- 
voluţie în midlocul 'vijeliei? 

Şi fiind-că vorbim de politica externă, nu aţi tărăt D-vstră 
in tot-ba-una pe Capul Statului în acele cestiuni? Vă adu- 
ceţi aminte c partidul conservator a făcut convențiunea 
comercială cu Austria ; ei bine, aţi cercat atunci să arun- 
caţi 16tă răspunderea asupra Majestăţei Sale. Ai susţinut 
prin t6te gazetele D-vâstră că politica ce se bască pe Gar- 
mania şi Austria, că politica occidentală era o politică im- 
pusă de Rege, şi all spus că acea politică a aruncat Ho- 
mânia. sângerândă la piciorele contelui Andrassy. (Aplause). 

„Fost-am noi 6re de sub domnia Fanarioţilor până as- 
tagi mai aserviţi tutulor insolenţilor nemţesci ?* seriaţi în 
anul 1873! | 

Aţă cercat să ideniificaţi pe Suveranul vostru cu poli- 
lica Occidentali. Acâsta se chemă prevedere politică ? Acsta 
se chema dinasticism? 

Pedâpsa însă a venit repede; cum aţi ajuns la putere la 
1576, s'a schimbat socotela.. Pe dată vaţi facut atât de 
devotați politieei Occidentale, în cât astădi, după D-vostraă, 
cine nu vă urmeză în cele interne, comploteză în contra 
politicei Oceidentale ! Insinuări și iar insinuări. 

Dar numa) în cele mari aţi tărit răspunderea Majestă- 
ței Sale? 

Dar modul în care aţi făcut procesul D-lui Panu? 
Astă iarnă, cu ocasiunea unei interpelări, aţi declarat că
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Majestatea Sa nu voesce să 'se fică procese de presă pen- 
“tru insultele ce i se aduc, şi nu ati trecut două luni de 
(ile dupe acea deelaraţiune, şi aţi făcut proces de presă. 
Au vedeţi că aţi pus ast-fel în joc pe Majestatea Sa? Nu 
vedeţi că lumea “şi-a dis că dacă procesul s'a făcut este 
pentru că Majestatea Sa a acordat o voe pe care cu două 
luni înainte o refusase? (Aplause). 

Ah! Naţi avut curagiul să spuneţi: noi liberalii de altă 
dată facem” proces de presă; aţi preferat să. vă prefaceți 
că vi s'a impus acest proces de Majestatea Sa, şi ast-fel, 
ați compromis pe Majestatea Sa. 

Este prin urmare la D-vâstră un sistem vechii ; şi când 
D. Iepureseu încoronând sistemul, spune că D-vostrii nu 
sunteli de cât executorii intenţiunilor Majeslăţei Sale, adică 
că indignaţii cari sparg geamurile, bătăuşii de la Galaţi, 
torturatorii: de Ja Râmnicul-Vâlcei, es din ntenţiunea Ma- 
jestăţei Sale, noi ne ridicăm şi protestăim aci din tâte pu- 
terile n6stre. (Aplause din parea oposițiune!). 

Avem dar: dreptul să vă spunea că nu D-vostră sunteți 
aptrătorii Corânei. Şi pre cât vă agăţaţi de Corână, şi vă 
agătaţi căci sciți că nu: vă puteil să vă manţineţi cu na- 
țiunea, sciți că terenul care wa adus la putere vă fuge 
de sub piciâre, cu cât vă serviţi de Corână, cu cât vă tru- 
diți să ne faceţi să credem că Corna este care nu vrea 
să se.despartă de D-vostră,' pe atâta compromiteţi Majes- 
tatea "Tronului. 

Gâci v& întreb, D-lor, este veri-un midloc da face Co- 
rOna mai nepopulară de cât da Spune “tăret că densa îi 
impune regimul D-vâstră ? 

Navem dar dreptul să dicem că: conspiratorii sunt pe 
banca ministerială ? 

Vorbiţi în proiectul de răspuns la adresă de voturile di- 
vanului din 1857, a:0lo găsiţi D-vâstră isvorul şi temelia 
dinastiei. 

Nu tot aşa vorhiaţi altă dată. Atunci tăgăduind că di- 
nastia Germanii ar fi adus la îndeplinire dorinţele exprese 
de naţiune în 1857, nui recunâşteţi de cât două merite: 
„biciuirea şi vedeşteptarea simțului naţional printr”o reqețiune 
naturală; introducerea ideei naționale în tote mişcările vie- 
ței nâstre publice; legarea mai strinsă a românilor de giu-
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tea latină, prin “aceeaşi reacliune ; în scurt : pronunțarea 
energică şi regenerătâre a simţimântului naţional şi de ginte“. (homânul din 19 Aprilie 1873). a 

Dinastia din 1866 un simplu reactiv. în zămislirea so- cietăţei române ! Un episod trecător în istoria nostră, des- tinat a învia print”0 naturală reacțiune simţul naţional -şi de ginte! - . 
ŞI “ca să nu fie veri-o îndoială, în astă privinţă, tot în 1872 scriaţi : 
„Prin Domn străin şi. dinastic, românii înțelegeai „tte garanţiele de stabilitate, de prosperitate şi de forțe. 
„Ca prosperitate, li sa dat abronismul ; prosperarea în lucruri necunoscute încă în România. 
„Prin Domn străin, românii înţelegea a nu mai avea... 

Domnul „preferinţă pentru cutare ori cuiare partidă“. . 
„Şi după ce -constataţi - că Sau înşelat românii în spe- vanţele lor, adăogaţi : .Ce a lipsit dar? Ori-ce ar fi lipsit însă este indiferent; faptul e că condiţiunile; pentru cari 
românii voiau dinastie străină, nu sau îndeplinit. Prin 
urmare nici noi, şi nici un român n'ar putea fi acusat de inconsecinţa, dacă va privi actul din 9 Octombre 1857 ca orl-ce contract. ale cărei condițiuni nu sat indeplinit“, 

Contract neindeplinit, contract bun de anulat, iată ce cra votul din 1857 când vs aflţi în oposiţiune! 
Şi continuaţi : „Insă trebuca, era neapărat, era fatal să 

trecem pe aci, căci, precum prevedea actul de la 9 Octom- 
bre, „dorinţa unanimă a românilor era atunci de a avea 
un Suveran, aparţinend unei dinastil europene“. 

„Acestă dorinţă trebuia să ajungă la satisfacerea ei, 
caci era plini de acele frumâse dar deşarle speranţe, pe 
ai le enumerarăm mai sus. Dacă însă nu.ni Sau înde- 
plinit acele “speranțe, iotuşi s'a realisat, una din acele 
transformări în spirite, ce are o valâre pote şi mai ne- 
preţuită, printi”o reacțiune naturală, s'a desvoltat cu ener- 
gie simţul naţional şi de ginte. 

„In acest semn vom învinge? 
- (Românul din 21 Aprlie 1573). : . 

Verde şi lămurit! Dinastia germană a fost o incereare 
pr.n care națiunea română trebuia să trecă. Printr'ensa s'a:
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înviorat simţul - de ginte; şi acum prin acest sentiment de 
ginte vom învinge. 

T6te acestea la 1873, când dabia aşteptau în oposi- 
ţțune de 5 ani de dile! 

Acum când vam dovedit că D-vâstră nu sunteţi în 
drept să vorbii de dinasticism. vă desfid să găsiți în cu- 
vintele n6stre unul singur care să semene cu prosa D-vostre 
de altă dată. 

Să lăsăm dar de o parte imputarăa că atacăm pe Ma- 
jestatea Sa şi să întrebăm : Are Majestatea Sa dreptul să | 
intervie ? 

D. Disescu ne-a spus ca la scoală, că nimeni.nu tăgii- 
duesce că are dreptul, de cât D-sa dice că nu trebue să'l 
exercite nici o dată. Eu, D-lor, nu pot ințelege drept fără 
facultate de a'l exercita. D. Disescu ne-a întrebat : Aţi v&- 
zut în Englitera un guvern care să fie alhingat de Suve- 
ran de şi avea maioritate în Parlament? Dar, la rândul 
nostru, întrebăm : V&zul-a cine-va în Englitera un guvern 
ca al nostru? (Aplause). Apoi să fim modeşti, să necom- 
parăm în cestis:ni constituţionale nu cu Englitera, şi nică 
cu Belgia, ci să ne comparăm cu dalde- alţii, cu cari St- 
mănăm mal mult. 

* Vali întrebat. D-vâstre cum se practică sistemul parla- 
me.:tar şi în alte țări? Ne vorbiţi de Belgia, dar v vaţă 
întrebat ce se petrece aiurea, în Spania de exemplu ? 

Căci de, D-lor, ori-ce aţi face nu. este acelaşi sistemul 
parlamentar în Belgia ca în Spania, în Anglia ca în Serbia ? 

In Belgia, oră de. câte ori un guvern face, alegeri cade; 
în Spania tot-d'a-una reuşesce. Regim coustituțional şi în 
Belgia şi în Spania, dar alegerile es alt-fel 

| Va intrebat D-vâstră de ce în Belgia maioritatea e de 
ordinar de 4, 5 şi 6 voturi, pe când în Spania suni 300 
contra 40? 

Causa, D-lor, care tace ca sistemul constituţional să: pro- 
ducă resultate aşa de deosebite, e forte simplă: 

Masa electorală se pote plămădi, stăpâni în Spania, masa 
electorală e independentă in Belgia. 

Să avem şi noi câto-va secole d: lupte politice, să se fi 
desvoltat şi În noi clasa de midloe, şi nu: vom: mai cere 
intervenirea Majestăţei Sale; dar pe câtă vreme D-vostră
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ţineţi (ra în pumn, de-la mic până la mare, nu vă pu- ieţi cu nici un preţ compara cu Belgia. | 
Şi ca să nu mai merg la Spania, ia să vedem cum S'aii petrecut lucrurile la noi. 
Apoi, D-lor, la 1868 eraţi aprâpe în unanimitate în Par- lament, nu aveaţă de cât 4, 5 oposanți, şi cum câdeţi şi se fac alegeri nuoi de D. Ghika, dabia 3 sau 4 se întore în Parlament. 
Apoi credeţi D-vâstră în puterea de resistență a unui corp electoral care, de unde 5 dăduse unanimitatea, abia 

v& mai trămite 4sai 5? La 1873, când conservatorii aveati maioritate sdrobitâre, cade guvernul şi vine coaliția; con- servatorii n:ci nu se mal aleg. 
Ei, D-lor, credeţi D-vostră că schimbarea în spiritul pu- blic a fost aşa: de grozavă în câte-va luni? 
Nu, D-lor, Camera de la 1876 o făcuse conservatorii, Camera cea-Valtă n'a mai putut'o face. Şi dacă sar face 

experienţa pe care o cerem noi, am asista la O asemenea schimbare la faţă şi cu D-vâstră. (Aplause din partea mi- norităței). Să 
Sar vedea şi la nor ce se vădu în Serbia, unde Gara- 

şanin, care avea o maioritate sdrobitâre, cum a cădut de 
la putere nică n'a.mat putut să se al&gă. 

D-vostră vă comparații cu Belgia. cu Anglia, şi când 
d'abia licăresce câte un oposant în Cameră vă. speriaţi ? 

Gomparaţi-vă, D-lor, cu cine vă puteţi compara, şi adu- 
ceţi-vă aminte că ai mat mult de cât ori când guvernul 
e stăpân pe alegeri la noi; la 1876 drumurile de fer nu 
erau în mânile Statului, aqi le aveţi şi aveţi acolo o pu- 
iernică armată de funcţionari; aveţi regia „cu funcţionarii 
ci, aţi indoit budgetul cheltuelilor,: mai tâtă acea îndoială 
servă drept fonduri electorale; ați schimbat şi administra- ţia axizelor comunelor ca să mai aveți şi alţi agenţi elec- 
torali. Societăţile de credit, ce sunt în mâna D vostră de 
cât o maşină pentru operaţii electorale ? Şi când D-vâstră 
ţineţi ast-fel țâra de la mie până la mare, când v'aţi dat 
ostencla să suprimaţi şi pe cei mulţi puţini cari stăteau 
în contra D-voslri, când arătaţi atâta spirit de exclusivism 
în cât cele două consilii comunale cari S'aii ales din opo- 
siţiuue, le-aţi disolvat, apoi D-vâstră să vorbiţi de libertate
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în alegeri şi să ne spuneţi ca. să ajungem la putere cum 
ajung Wig şi Tory din Englitera? Cu acâsta, vă spun drept, 
voiţi să vă bateţi joc de noi. 

Int”o seri6să înţelegere a sistemului nostru constituţio- 
nal, singurul midloc de a stabili echilibrul este interveni- 
rea regală. Intrehaţă istoria Spaniei ca să vedeţi ce s'a în- 
templăt până la venirea pe tron a lui Alphons al XII, 
regele intelept, care aşa de bine a sciut să practice schim- 
barea guvernelor prin intervenirea regală, şi veţi vedea că 
se făceau pronanciamente. . 

Şi de aceea Alphons al XII este un model de rege con- 
stituțional ca şi Leopold II. Unul este un model pentru că 

„nu intervenea, cel-lalt este un model tocmai pentru: că a 
intervenit. Amânduoi "Şi-a îndeplinit întrun mod genial 
datoria lor, peniru că amenduoi “si-au dat semă că unul 
domnesce in Spania şi cel-lalt în Belgia! 

Dar la noi, Domnilor, pututu-s'a dărema regimul perso- 
mal prin alegeri ori ai trebuit comploturi şi revoluţiuni? 
(Aplanse din partea oposiliune)). . 

Noi cară cai nu avem în spinare trecutul D-vâstră, noi 
nu voim nici comploturi nici revoluţiuni, voim să între- 
buinţăm numai! calea legală; dar când D-vostrăi închideţă cu 
lacăt calea legală şi diceţi că nu avem nici dreptul. să pe 
adresiim la acela care ţine cheia. atunci ne împingeţi să 
luăm calea ilegală, ne chemaţi înt*o cursă în care noi 
nu voim să cădem. D-vâstră ne iceţi că nu avm dreptul 
să ne adresăm la acel care singur pâte asigura libertatea 
alegerilor, ne siliți dar să conspirăm, să facem ceea ce ați 
făcut D-vâstră altă dată, cu singura deosebire că D-vâstră 
ne veţi reprima, nu ca atunci, dar de dece ori mai. vio- 
lent, aşa cum sciți D-vostră să reprimaţi. 

Aţi mai vorbit în acest Mesagiii de un lucru fârte ne- 
norocit. Cu obiceiul D-vâstră de a insinua, căci acesta vă 
caracterisă, ați spus că în . sînul cposiţiunei sunt preten- 
denți la tron. 

Ei protestez pentru demnitatea . Tronului român contra 
acestei ca'omnii. (Aplause din oposiţie). 

Gine v'a dat voe D-vâstră să coboriţi înti'atâta Tronul 
"României, în cât să. diceţi că pot fi pretendenți la dânsul? 

Să. spuneţi că contractul din 1866, — caci aşa "| .nu- 

.
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miaţi D-vâstră — se pâte desfiinţa, acâsta vă privesce; dar Să spuneţi că noi am fi armata unor pretendenți, acesta nu v'0 putem tolera. | i a 
"Nu cum-va eredend că în rindurile nostre ar fi preten- denţi, este iar vre-o suvenire care a răsuflat: în presa D-vâstre? Eu imi aduce aminte ca de unul din suvenirile mele cele mai triste, de o caretă faimosă, albă, cu per'- 

dele de mătase roşie, care a stat mult timp în curte la Jean 
Caretaşul, şi care era destinată să aducă în Bucuresci pe un 
pretendent la “Tron, pe care sciţă cine îl susţinea. 

Acâsta, D-lor, în adresa D vâstre nu era singura insultă 
ce aţi adus Corânei ; a spune Cornel că ea nu pâle să'şi aibă 
salvarea de cât în devotamentul D-vostre «X-lon Vulpescu, 
ex-Baron de Hahn, ex-Xichipercea, este o injurie pentru Co- r6nă, | 

A spune că numai astă-di Corâna e sigură, este a treia Şi 
cea mai neertată insuliă. 

D. Disescu vidend că cuventul aslădi nu putea s* trecă, fără ca noi să simţim, a voit să o întorcă şi ne-a între- 
bat: eh! e o vorbă, dece vă sperie ? Ei D-lor, 'm) aduc a- 
minte că in 1873, Presa de altă dată a scris, că Tronul încă 
nu € în pericol, şi Românul a rtspuns articole întregi, luni d'a- rendul în privinţa acelui cuvânt. Mai citiţi colecţiunea /tomd- nului căci multe aţi aven de învăţat. 

Ce voim noi dar? Cerem noi ca Majestatea Sa să vă dea pe 
D-v6stre la o parte şi să cheme un alt partid la putere ? Ce- 
rem să facă tocmai ceea ce făcea Alfons XII în Spania, care, când simţea că un guvern nu mai merge, chiăma un altul ? 

Noi cerem, D-lor, mai puţin. Adevăraţi represintanţi al par- tidului liberal şi ax democraţiei, noi cerem un singur lucru : 
Să garanteze Majestatea Sa libertatea alegerilor ; şi acesta a- 
vem dreptul să o cerem. 

Gă Majestatea Sa are dreptul: să intervină nu o puteţi 
tăgădui, că este bine să intervină, vam dovedit'o; dar cum să intervină ? Şi D-vâstre aţi cerut intervenirea Ma- 
jestăţei Sale la 1876, şi a intervenit Majestatea Sa, căci va 
dat acel cuvânt domnesc, că „garantez că alegerile vor fi 
libere, şi 'v?a autori-at să :publicaţi cuvântul Săi. 

ŞI aţi tras şi folos, din, atel- cuveni. Este, D-lor, în a- cest Parlament un meinibiu-.A] 'maiozităţei, un om fârte in-
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teligent, care *mi spunea într'o di cum a reuşit la 1876 
să ia tâte colegiurile întrun judeţ din Oltenia. „Totul era 
perdut, "mă dicea el, prefectul telegrafiase că este sigur de 
succes, Sosese şi imediat convoe toţi funcţionarii şi le arăt 
că dacă Majestatea Sa a dat cuvântul Său că alegerile vor 
fi libere, acesta însemnâză că de sigur Majestatea Sa nu va 
ţine cu peptul ministerul conservator, Int”o n6pte am reu- 
şit aşa de bine, în cât a doua di prefectul-a telegrafiat la 
Bucuresci : Am pierdut t6te colegiurile !* 

Ideea singură că alegerile vor fi libere va dat biruinţă 
la 1876. _ 

Acâsta a fost de ajuns la 1876; acum nu ar fi destul, 
contra D-vstre trebuese remedii mai eroice. (Aplause). Şi 
de aceea noi cerem de la Majestatea Sa ca alegerile să 
aibă loe sub un minister neutru... Nu protestaţi, acest cu- 
vent vă plăcea la 1876, el este tras din prosa actualului 
ministru al justiţiei, şi vă mărturisesc că pe atunci seria 
bine. 

Cerem ca atunci când v "ați înstăpânit pe toţi şi pe i6te, 
când aţi declarat formal că mai bine toleraţi corupţiunea, 
decât să vi se păteze prestigiul, când nimeni nu pâte re- 
sufla decât prin voia D-vâstre, cerem să se suspende acâstă 
presiune, să se lase naţiunei libertatea; şi dacă tot D-v6stre 
v& veţi alege, atunci cum dicea 1). Djuvara astă-veră, vom 
rămânea plini de uimire că națiunea pâte si se recunâscă 
în D-vâstre! Până atunci însă nu, nu sunteţi, nu puteţi 
fi expresiunea democraţiei române ! 

Dacă cel puţin, D- lot, aţi mai avea o scusă să vă tineţi 
cu d'a sila la putere, dacă aţi avea ceva de făcut, dacă aţi 
avea un program, o idee mare de îndeplinit. 

Dar care vă este ideea, unde vă este drapelul? 
Şi mal ânteiti ce vă este partidul? D. Iepurescu a spus?o: 

este unitate, coesiune şi disciplină. 
Disciplina nu v?o tăgăduese, aţi ajuns la perfecţiune. 

Unitatea asemenea nu v'o pot tăgădui, căci nu se pâte 
unitate mai mare decât atunci cănd totul se reduce la 
unul. 

Coesiunea până eri v'aşi fi tăgăduito, căci de! a fost 
o vreme în care D-vstroi uraţi în sînul par- 
tidului, vă băteaţi pe înosei PE CAROL” 

UNIY BUCUREŞTI 
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- Ac6sta a fost ideea mumă, ideea mărcţă care a încăldit 
„şi .pasionat partidul ani întregi : Cine. va moşteni? Câte 
„intrigi, câte gelosii, câte furtune din pricina problematicei 
„moşteniri. Acum că “încetul cu încetul timpul, nevoile, eve- 
„nimentele ai eliminat pe candidaţi, bitaia s'a restrâns la 
„trei: ministrul de interne, m'nistrul de justiţie şi ministrul 
de instrucţiune publică. De cât-va timp observ însă că d. 
ministru de interne şi d. ministru al jusliţiei au ajuns, la 
Doteau,- bot la: bot ca caii de curse lăsând mult în urmă pe 
ministrul sedlelor ; rimâne acum între d-lor să vedem .care 
va învinge cu o lungime ori cu un. nas. Convingerea mea, 
d-lor, e că nu ati nevoe să se mai lupte: atâta de mult se 
potrivesc unul cu altul în tote încât, pot dice, nu semănă, 
„se complecteză. (Aplause din partea .oposiţiunei). 

AI resolvat prin urmare cestiunea moştenirei partidului. 
„De acum partidul plin. de coesiune aveud duci Kronpriuzi 
esie gata a merge la resbel, Ce va face? Care i este ideea ? 
Ce-aţi făcut de 4 ani? 
„AI făcut drumuri de fer? Aţi păstrat ordinea în ţâră ? 
„ŞI aţi asigurat stabilitatea în afară ? Cu atâta v& lăudaţi ! 
„Mărturisese că pentru ântâia Gră în viaţa: mea aud de 

„un partid liberal. care nare alt-ceva în programul săi, de 
cât cuvântul ordine! Dacă e vorba de ordine nu era ne- 
voe să goniţi pe conservatori la 1876, căci şi ci erai tot 
partidul ordinei, pe când d-vâstre vă pretindeaţi 6menii 

“progresului. | 
Dar ce sunteţi ? Cine sunteţi ? 
Sunteţi liberali, diceţi ! D-vâstre liberali? Caracteristica 

liberalului este să pue friii proprielor sale porniri, să res- 
pecte dreptul adversarilor să. Care este dreptul pe care 

„l-aţi respectat ? 
I ibertatea presei ? 
Dacă, n'aţi suprimat presa pe calea legală, e că n'aţi 

putut, dar când aţi putut să o sugrumaţi pe ascuns, aţi 
făcut-o. Dacă presa e liberă nu se «atoresce toleranței 
D-vostre, ci curagiului acelora cari în fața bandelor d-v. 
de indignaţi mu au capitulat. AţI făcut, d-lor, tot ce aţi 

„Putut ca să năbuşiţi presa, dar n'aţi reuşit, pentru că aţi 
avut a face cu cine-va mai tare de cât d-vâstre. 

Libertatea întrunirilor ?
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Dar sciți d-vostre că aci în Bucuresci nu se ple închi- 
“via o sală publică pentru a se ţine o întrunire? La mine 
a venit, acuma duoi ani de dile, un om care luase arvu- 

„mă de la oposiţie ca să îi dea sala Ov/ew, şi mi-a spus 
că a fost chemat la poliţie de comisar şi i sa spus de 
către chiar prefectul poliției: Am să te fiec, să nu dal 
sala. 

D. Alex. Djuvara: Cine era prefect acum duoi an? 
D. Tache Ionescu : d. ministru de interne Radu Mi- 

haiit. 
Acel om a venit la mine şi m'a întrebat ce să facă? 

Eu “i am dis ca cetățen “i daii consilii ca să dal sala. 
Dar d mi-a spus că dacă poliţia nu 1 lasă, nu pâle să 
o dea, şi m'a intrebat dacă oposiţiunea are să îi câră da- 
une interese, 

„Lasă, îi pe pace, “i am dis, oposţia scie prea bine în 
ce hal este ţâra ca să “ţi mai câră daune interese“. 

Libertatea alegerilor? În alegeri când w'aţi mai reuzit cu 
buletinele venite, aţi recurs la bâte; şi când bâtele au fost 
nepulinci6se, aţi început procesele scandalâse; şi când aţi 
vădut că n'aţi reuşit nici cu procesele, aţi recurs la mini- 
sirul instrucţiunei publice să calce legea şi să vină să 
permute pe cetăţeni de la un loc la altul. Sunteţi o ade- 
vărată treime : începe ministrul de interne să :U dea cu 
bâta la cap, şi dacă capul a fost tare, şi sa făcut la loc, 
„atunci vine ministrul justiţiei şi te dă în judecută, şi daci 
nici ast-fel nu reuşesce a te speria, atunci vine .ministrul 
instrucţiunei publice şi te trimete la Huşi. 
(Aplause din partea oposiţiei). 

Dar dacă nu sunteţi liberali — de lucrul acesta vă măr- 
" turisesc că nici d-v. nu v* lăudați— aveţi pretențiunea să 
diceţi că sunteţi democrați, şi ne cântat mereu acest veci- 
nic refven : Dacă ne ducem noi, vin boeril. 

Tristă trebue să fie administraţiunea pe care aţi dat'o 
tărel 19 ani, pentru . ca să aveţi convicţiunea că dispărend, 

d-vâstre, pot reinvia boerii ! Trist idee aveți d-vostre de 
sentim ntul de mândrie al poporului român ca să credeţi 
că țera acâsta este în slare să se: întâreă la privilegii! 
Paţină vă este credinţ: în democraţie dacă credeţi că mai
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pote cine-va în ţera românescă să afişeze boerismul. (A- 
plause din minoritate.) E 

Şi noi, mândri de ceea ce suntem, copii al poporului, 
rode ale democraţiei, privim 'm pe faţă ori-cine, şi 
nu recundscem nimiănui nebunia da crede că în vinele 
lui curge un sânge mai nobil de cât al nostru. (Aplause 
din minoritate). .. 

Incetaţi cu asemenea gogoriţe cari nu mai pot speria 
de cât copii. Nu mai pretindeţi că D-vostre singuri putelă 
apăra democraţia româi â pe care nu o atacă şi nu o pole 
ataca nimeni, nu mai spuneţi că acest popor. este atât de 
lesne de păcălit în cât să vă credă că s'au dus boerii ca 
să vie cumulardii. (Aplause din minoritate). 

Credeţi d-vâstre că democraţia română se fălesce cu 
castelele celor cari n'aveai nimic acum 12 ani? Credeţi 
D-vâstre că pentru poporul care umblă cu picicrele g6le, 

„caretele politicianilor democrați sunt o consolaţiune? Nu, 
d-lor, nu în îmbuibarea câtor-va se pot resuma aspiraţiu- 
nile democraţiei române, i 

D-vosure representanţii democraţiei ? 
Incă o-daiă vă mărturisesc: Vă bateţi jo de noi. 
Dar sunteţi . d-vâstre un partid democratie în sensul 

modern al cuvântului, repr. sentaţi d-vâstre acea scdlă 
nouă de democraţie, care are drept devisă : Intrebuinţai ea 
întregei puteri a Statului pentru îmbunătăţirea stărei un i 
clase? Atunci ve întreb ca d. Pallade : ce aţi făcut pentru 
ameliorarea păturei celei mari, a țeranului ? 

Când a venit d. Rosetti şi a ridicat. acum 5 ani de dile, 
acel faimos program destinat a îmbunătăţi starea ţe- 
ranului ; cine s'a ridicat în contra acelui program ? D-vostre! 

Şi d-vâstre astădi aţă fi campioni! democraţiei: române ? 
Când aţi” venit să impuneţi nuoi imposite, aţi venit să 

aplicaţi ideile democratice ? Sau aţi făcut cea ce face reac- 
ţionarii ce mal reacţionari ? Aţi ridicat preţul sărei, aţi 
pus monopolul chibriturilor, aţi lovit mai ales săracul! 

Şi în instrucţie ! Aţi votat miliâne pentru museă, aţi 
votat miliâne pentru laboratorul de fisiologie, şi în sate 
nu sunt scoli unde să înveţe copii; aţi votat palat de 
industrie şi copii poporului stai în coşare ; aţi votat uni- 
versitate de cină milione, şi ministrul cultelor dă. afară



peste 2,000 de copii din Bucuresci fiind-că nu sunt destui 
metri cubici de aer! (Aplause din minoritate). D-vâsire să 
întrebuinţaţi puterea pentru îmbunătățirea clasei de jos ?. 
at D-lor, nu o faceţi şi nu o puteţi face. Şi întrade- 

» D-lor, pe ce v'aţi rezema ca so faceţi? 
e ne dim bine sâma, cari sunt puterile vii ale acestei 
tări! ț 

Este mai ântâii clasa proprietarilor, acesta nu vă va. 
ajuta în reformele democratice. Burghesia da, altă-dată v'a 
susținut în luptele ce întreprindeaţi contra celor-l-alte clase; 
dar astăqi, încercaţi de agitaţi şi veţi vedea că densa vă 
va. întârce spatele, căci de altă-dată până adi ea a deve- 
nit marea proprietară în acâstă (6ră. Burghesia v'a susţi- 
nut, burghesia v'a adus la putere. Dar dacă aţi cerca să 
vă hasaţi tot pe dânsa ca să împingeţi la reforme radicale, 
vați prăvăli intr”o clipă. 

D- lor, nu voii să v* spun nume proprii, dar “ni- aduc 
aminte că un coleg al nostru cra fârte înflăcărat radical 
şi mereii plângea sorta țeranilor; “Si-a cumpărat o Moşi6riă 
şi abia a trecut două luni şi ?mi-a spus mie fosta. ra- 
dical : Ai dr eptate pr oprietarii, țăranii sunt beţivi, leneşi și 
de rea credinţă (aplause)! Şi cu aceştia veli “da asalt la 
Constituţia actuală a Statului român ca să îmbunităițiţi 
sorta celui mai mare număr? 

Roseti, care a fost mai puternic de cât D-vostre în de-: 
mocraţie, a cereat acea mişcare şi nu 7l-a urmat nimeni, 
nici chiar clasa accea pe care voia să o ridice; nu ?l-ai 
urmat ţăranii, pentru că ci nu sunt ajunşi în starea aceea 
de desvoltare în cât să se pâtă funda pre denşii o mişeare 
puternică şi cu succes. (Intreruperi). 4 

D. ministru de finance, C. Nacu: Ce se butea 
face şi nu sa făcut? 

D. Tache Ionescu :: Vă voiii explica ceea: ce puteaţi 
să faceţi, şi ceca ce n'aţi făcut şi nu mai puieti face. (In- 
treruperi). 

Imi aduc aminte o mică istoridră, Şi iai de martor pe 
un Domn deputat din maiovitate care este presinte, ş şi dacă 
voiii spune lucruii neadevărate "îl rog să mă contradică. 
Unul dintre deputaţii țărani cari sunt aci îi povestea ast- 
fel necasurile sale politice: „Când am intiat în Camera de
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revisuire am vedut că sa despărţit D. Roseti de D. Bră- 
tianu; eă n'am crequt acest lucru serios, am credut că se 
prefac, că vor. să inşele şi să incurce oposiţia, şi în faţa 
acestei împrejurări mi-am pus întrebare: cu cine să m& 
dau eu, şi "mi-am dis să mă dati mai bine cu D. Rosetti, 
căci cu chipul acesta cu guvernul tot bine o să m& am 
şi voii avea şi aerul că susţin pe D. Rosetti. Când colo 
ce să vedi? după ce-m'am dus acasă am vădut că sunt 
grozav persecutat de sub-prefect ; ei se certase dar serios, . 
nu glumă cum credusem ei. Ce să fac? să las pe D. Ro- 
setti? era cam grei. Şi aşa mt chinuiam când vine feri- 
cita întâmplare că mâre D. Posetti. "Mi-am făcut semnul 
crucei de bucurie şi m'am întors iar la partidul D-lui Bră- 
tianu.“ (Intreruperi). 

Ei, D-lor, aţi avut un moment în care aţi fi putut da 
aceşiei ţări şi democraţia şi libertatea; aţi ajuns. la putere 
ajutaţi de forţa morală care vo dedea 10 ani de exiliă, 
forţă morală atât de puternică că adi încă trăiţi din făra- 
miturile ci; aţi venit la putere cu forţa morală a unui 
partid, care se basa pe aspivaţiunile democraţiei născânde, 
si Vabia ajunsi la putere ați avut fericirea să presidaţi la 
intemeierea independenţei naţionale. Nici o-dată domnia a- 

„cestei țări nu a fost în mâni mai puternice! Ce al! lăcut? 
Nimic ! absolut nimie. 

Nimeni mai bine de cât D-vâstre nu ar fi putut în acâstă 
(cra să tace de la rădăcină ranele cari o rod, să curele cor- 
pul social de corupţiune, nimenea nu ar fi putut mai bine 
de cât D-vostre să înalțe democraţia română! Nu aţi [ă-. 
cult acâsta atunci: când aveaţi autoritatea morală, şi vreti 

„să credem că o so faceţi acum când aţi perdut?o? (Apla-! 
use din partea oposiţiei). | 
“Pentru ca cine-va să facă o operă mare “i trebue trei 

lucruri: intiligența, acâsta nu v?o contestez ; iustrucţiunea, 
acesta nu aţi avut?o nici o-dată; autoritatea, acâsta nu o 
mai aveţi. (Aplause). i 

Şi aţi putut D-vostre avea - pretenţiunea că noi tinerii 
cari n'am participat nici la banchetul dar nici la păcatele 
D-voste, şi. cari nu avem nică măcar exilul D-vostre, aţi fi 
voit ca noi să legăm sorta nostră de sorta: D-vostre? A



fi voit D-vâstre ca noi să rămânem acolo cu D-vostre, ca 
să cădem de sterilitate împreună cu D-vâstre ? 

Nu, noi nu am voit acesta; am voit ca faţă cu conser- 
vatorii să se găsâscă cine să vorbească în numele libera- 
lismului român. (Aplause), 

Dar personal vom suferi, dar veţi lovi în noi, dar insi- 
nuările, acusările, calomniele vor ploa pe capetele n6stre ! 

O scim: Am făcut un păcat când ne-am aliat cu D-v6s- 
tre, vom espia acest păcat gustând amărăciunea inerimi- 
nărilor D-vâstre ! 

Ele însă nu ne vor putea împedica de a ne împlini până 
la capăt datoria pe care ne-o impune adevăratele : interese 
ale democraţiei române! 

Şi cât despre noi, D-lor, dacă intervenim la Majestatea 
Sa, dacă cerem alegeri libere, acesta o facem pentru ţâra 
intrâgă iar. nu pentru noi. 

Pentru noi personal, ce bine ar fi să mai staţi la pu- 
tere, ce bine ar fi să mai faceţi ceea ce aţi făcut, ca cel 
puţin când veţi cădea, să cădeți pentru toi-'auna. (A- 
plause). 

Convincţiunea mea este şi v?o spun cu sânge rece, şi cu 
multă linişte de spirit, că D-v6stre puteţi sta încă la pu- 
tere dacă Majestatea Sa nu va interveni, dacă d. ministru 
de interne va aplica metoda sa de administraţiune, dacă 
d. ministru al justiţiei va găsi şi alţi procurori ca cel de 
la Galaţi,—şi va găsi, căci cine “caută găsesce; dacă d. mi- 
nistru de instrucţiune va continua cu sistema d-sale; dacă: 
D-vâstre toți la cererea nâstiri de anchetă ca să dovedim 
corupţiunea, ne veţi mai răspunde: ce voili să prăpădin 
O cătană bună cum am mai prăpădit una? 

Puteţi dar, d-lor, să mai staţi multă vreme la putere, 
puteți să faceţi ce aţi mai făcut, dar trebue să sciți — şi 
acesta este consolațiunea nâstră — că este un lucru care 
de ici înainte nu v& mai este cu putinţă: să cădeţi în pi- 
ci6re. (Aplause din partea oposiţiunei)



CALGARILE DE LEGE AGE MINISTRULUI SCOALELOR 
(Şedinţa de Ja 30 Noemhbie 1S$7). 

Domnilor Deputaţi, 

Sunt trei ani de dile de când s'a anunlat cu  emfasă: 
țirei.că se va face o 'reformă radicală în învețământul 
nostru naţional. Se spunea că una din ramurele organis- 
mului societăţei nostre care are mai mare nevoe de în- 
dreptare e înviţămentul, şi se afirmă că s'a găsit refor- 
inatorul care va aduce îndreptarea, care va face ca învă- 
tamentul nostru să fie la nivelul învSţământului din ţsrile 
cele mai înaintate. 

- EX bine, s'a pus reformatorul pe lucru, dar v& mărturi- 
sesc că după a mea părere a început de la csdă. 

» Retormatorul "şi-a gis: Şedla merge răi, de vină tre- 
bue să fie profesorii, să dau dar în profesori; şi a, început. 
o serie de lovituri în demnitatea profesorilor, în drepturile 
profesorilor, în consideraţiunea de care trebue să se hu- 
cure profesorii, uitând reformatorul că buni „răi aceştia 
sunt profesorii pe cari îi avem noi, şi că nimeni nu pote, 
ori cât de puternic ar fi, să creeze un persoual care nu 
există. 

D-lor, înte'o ţâră ca a nâstră în care lupta pentru exis- 
tenţă nu a ajuns încă violentă, într*o ţară în care se pu- 
plică o catedră la concurs ani de-a rândul fără ca să se 
găscscă- amatori, a spune înlr'o asemenea țeră că nu se 
pote îndrepta învâţământul de cât lovind în profesori şi
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făcându-i să iasă din şcolă, e a spune pur şi simplu că 
nici o reformă reală nu se pote face. Este cu alte cuvinte 
a dovedi o absolută şi desăvârşită inepţie. 

Şi apoi, d-lor, sunt 6re drepte aceste acusaţiuni aduse 
profesorilor ? Ce? Profesorii noştri dice reformatorul, nu 

- sunt la înălțimea profesorilor din Germania ! 
Se pote! 
Dar miniştrii noştri sunt ei la inălţimea miniştrilor din 

Germania ? (Aplause din partea minorităţe!). 
Dar prefecţii noştri sunt ei la inălţimea administratori- 

lor din Germania? 
Dar financiarii noştri — nu rideţi d-lor — sunt et la 

înălţimea financiarilor din Germania? Dar deputaţii, d-lor, 
fară distincţiune de maioritate sai minoritate, suntem nof,. 

D. D. M. Ionescu: O vedem cu ochii 
D. Tache Ionescu: Nu sciii dacă D. Ionescu o vede 

cu ochii când se uită în oglindă... (Aplause, dialoguri). 
O voce: D-lor, lăsaţi dialogurile. 
D. 'Pache Ionescu: D- lor, eu ve mărturisesc că noi 

„minoritatea nu avem preienţiunea dea fi la înălţimea 
neichstagului din imperiul german; maioritatea care e atât 
de meşteră, pote să aibă pretenţiunea de a fi chiar la 
înălţimea parlamentului din insula Haiti. Aşa dar, d-lor, 
a face acusaţiune corpului profesoral că numai el nu ce la 
înălțimea acea care o găsim în statele cu o cultură veche, 
este sai a spune un adevăr al d-lui de da Palisse sai a 
face ceva mai mult: a înainta un lucru pe care 7] scim 
de la inceput lipsit de ori-ce miez, şi acâsta numai pen- 
tru că voim să ascundem misurile vexatorii ce luim în 
contra adversarilor noştri politici sub acea bufonă preten- 
țiune, că vrem să 7 înălţăm la nivelul profesorilor din 
imperiul german. 

Şi apoi D-vâstri toţi, — şi mă adresez la cei tineri cară 
malt- -pulinul ce”l scia “l-ai supt în scolele nostre naţio- 
nale — D-vâstră nu aţi simţit o adâncă durere sufletescă 
când aţi vădut că se batjocoreses, când a: vădut că se 
atacu cu atâta virulență profesorii aceia de la cari noi am 
învăţat ad'-buke, la cari am căpitat putinţa ca astădi să 
venim st! discutăm cu atâta violență, şi să-l condamnăm
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într-un mod atât de sever, noi, cari nu am inveţat la lena,. 
no! cari am trecut bacalaureatul aci ? - 

Mărturisesc. că'dacă am regretat veri-o-dată sbnurdălniciile. 
mele din copilăriă prin care voiu fi supărat veri-un dascăl 
în viaţa mea de scolar, a: fost când am vădut că ad în 
mod sistematic se acuză întregul corp profesoral. când am 
vădut că se fac cercări sil arate țerei întregi. să'l de- 
semneze lume! civilisate ca un corp de Gmeni cari nu se 
gândesc de cât la interesul lor material, iar nu la binele 
şcolei, 

Protestez dar din tâte puterile mele contra acestui sistem ! 
ŞI incay, dacă reformatorul, dacă acusatorul, dacă acela 

cate nu vrea, şi nu este destoinic să întreprindă reforma 
invețamentului întrun înţeles dexveratie şi modern, dacă. 
omul care în loc de a lua frumâsa sarcină de a pune te- 
melia unei reforme care să armeze generaţicle viitâre până 
în dinţi în lupta pentru existență ce s'a încins intre n6- 
muri, nu a găsit alt-ceva de făcut de cât să umple col6- 
nele Monitorului oficial cu vaporiuri insultătâre la adresa 
profesorilor, dacă cel puţin reformatorul ar fi dat el âutâită 
exemplul unui om care nu calcă legile, unui om care este 
pătruns de acel mare adevăr că întrun stat democratie 
temelia, aluatul soci.l nu este şi nu pote fi altul de cât 
respectarea. legilor ! 

D-lor, întrega mea interpelare — şi regret că voii fi cam 
lung — nu are alt scop de cât să vă arate o serie întrâgă 
de călcări de lege comise de către d. ministru al instrue- 
țiunei publice. 

Este Gre călearea de lege în sine un lucru după care 
trebue șă ne conducem spre a incredinţa unui or direeţiu- 
nea sc6lelor? 

Eu mă refer la autoritatea D-lui ministru insuşi, D-sa: 
este autorul unor discursuri pedagogice care se trag în bro- 
şură în momentul acesta. Ac6sti broşură, fie dis în trecăt, 
este cea mai frumosă colecţiune de complimente banale la 
adresa Suveranului pe care a seris*o veri-o-dată pana veri- 
unul român. Şi aşa de mult discurcurile D-lui ministru 
plesnesc de cele mai ordinare declaraţii de iubire, de de- 
votament pentru Majestatea Sa Regele Carol cel Mare, în 
cât, ve mărturisesc că ?mi-am dis : trebue să aibă multe
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de expiat oratorul acesta ca să pezi până înte atata mă- 
sura... (Apluuse). 

Ei bine, D-lor, iată ce spune D. ministru despre res- 
pectarea legilo» : 

„Ordinea este inima disciplinei, căreia fie-ca:e de la mic! 
până la mare, de la copil până la bătrân..... (D. ministru 
nu întră în nici-una din aceste categorii, tocmai copil nu 
e, dar nici om copt) trebue să se supuc, pentru că; res- 
pectul legei şi supunerea la lege pentru individi ca şi pen- 
tru popore este singurul midloc de propăşire şi de înain- 
tare sigură în cultură“, 

(pera Mou, anul IV, No. 4, pag. 205). 
Pentru individi ca şi pentru popâre!! 
De sigur ca şi pentru miniştri ! 
lată ce spune D. ministru întunul din acele discursuri 

cari după obiceiul stă, se termină prinb”o tiradă sforăi- 
tore la adresa Corânei. 

la să vedem pe D. ministru care a declarat disciplina, 
respeclul legei ca hbasă a ordinei şi a progresului în scâlă, 
cum scie să respecte legea, pe care este chemat să o aplice! 
Şi inainte de acesta sâ'mi daţi voe să artt cum D. mi- 
nistru care nu respectă legile, nu vE respectă nici pe 
D-vâsiră — şi nu vorbesc numai de minoritate sai de 
maioritate — nu, nu respectă ceva ma! mult, nu respectă: 

nici promisiunile formale date în acest Parlament de către 
D. prim-ministru. 

In adevir, D-lor, v& aduceţi aminte desbaterile din anul 
trecut cu ocasiunea clădirilor scolare? Nu voiti să refac 
ceea ce s'a făcut atât de bine atunci de D. Poenaru-Bordea 
şi de D. Djuvara, nu vreau să mai despic acel curios sis- 
tem de a face clădirile scolare, şi mai ales acel ciudat ra- 
ționament al D-lui prim- ministru. Vă aduceţi aminte cum 
D-sa spunea că sunt 926 de clădiri nuci de făcut, şi că 
architecţii români par avea timpul material suficient s să 
facă planurile aşa în cât lucrările să se execute la vreme; 
vă aduceţi aminte ca tot D-sa spunea că ceea ce n'a pu-! 
tut face toţi architecţii românia putut să o facă un singur 
architect strein, D. Blane — D-sa avea se vede în destul 
timp material ca să facă 26 de planuri. — (Aplause, ilari- 
tate din partea minorităţei); Vă& aduceţi aminte că D-nii
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Poenaru şi Djuvara spunâu : dar D. Duca şeful serviciului 
este inginer, iar nu architect, ce caută un inginer în că- 
pul unu! servicii de architecţi? Şi v& mal aduceţi aminte 
că D. prim-ministru profita de ocasie ca să facă o desco- 
perire estet că şi anume că architectura la tâte poporele a 
venit după sculptură, şi sculptura după pictură ! 

„In t6te Statele,: şi cele vechi şi cele moderne, mai ân- 
iciu a fost pictura, sculptura, iar architectura a fost cea 
din urma“, dicea D-sa. | 
„Vă aduceţi aminte ci D. prim-ministru nu se opria aci 

în descoperirile D-sale originale, şi că vă mai spunea una, 
şi anume că inginerii sunt şi architecţi; Căel, adăoga D-sa, 
uitaţi-vă la drumurile fer; cine le face? Inginerii. D. Duca 
este inginer mare, deci este şi architect mare. 

Nu vreau, D-lor. să răpesc un timp preţios Camerei, dar 
"mi e cu neputinţă să nu citez: „Apoi spuneţi că D. Duca 
„a fost inginer de poduri şi şosele la drumurile de fer. 
„Dar socotiți că inginerii drumului de fer nu se pricep în 
„architectură ?% 

Aceste descoperiri sciinţifice ale primului-ministru nau 
perechie de cât în declaraţiunea nu mai puţin prețisă a 
D-lui ministru de culte, care va spus tot atunci că în 
cladirile scolare .nu voesce să fie nici un stil. (llaritate din 
partea minorităţei). 
_V& mărturisesc, D-lor, că nu glumesc : „In ceea ce pri- 

„vesce slilul — dicea D. ministru — am hotărit să nu fie 
„Dică un stil“. (Ilaritate din partea minoritaţei). 
„Avem dar aceste declaraţiuni de pe banca ministerială : 

ânteiu a venit pictura, apoi architectura; şi architectura în 
materie de locale scolare n'are nici un fe] de stil!! 
„In: faţa declaraţiunilor ministrului că pentru 96 planuri 

în î6tă ţera n'avem destui 'architecți cari să le faci. pe 
când un singur architect străin are vreme berechet, D-nii 
Poenaru, Locusteanu, Dr. Romniceanu, etc.. at presintat o 
moţiuue pe care n'am voit să o iscălim şi noi oposilia, 
ca să nu'i compromitem succesul. Iată acea moţiune : : 

„Camera în urma r&spunsului D-lui ministru, că este 
gata a resilia contractul cu D. Duca, ia act şi mulţumită 
irece la ordinea dilei“. | 

(Semnaţh) 1. C. Poenaru-Bordea, A. Tătăranu, N. R. Lo-
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custeanu, C. Ienescu, Dr. Gr. Romniceanu, Dr. Piteşteanu, 
N. I. Teodoru. E 

Camera î6tă era pentru moţiune, acesta cu atât mai 
mult cu cât D. prim-ministru promisese că se va resilia con- 
tractul cu D. Duca, dar când ne-am dus la vot, D.'mi- 
nistru de externe vrând să salveze situaţiunea cabinetului, 
a alergat în camera ceu-laltă — cum se face tot-d'a-una 
când e vorba de a scăpa o situaţie — şi a chemat pe D. 
prim-ministru care a spus maiorităţei lucrul următor : 

„Onorabilul d. Poenaru-Bordea, a declarat că are încre- 
dere în buna credinţă a. n6stră şi atunci ei am dis că noi 
suntem gala. şi sunt incredintat că d. Duca este cel dâni- 
teii care doresce ca contractul si se desființeze. Ce voiţi 
mai mult? O moţiune în care star pune motivul acestă, 
este o umilire pentru noi, şi nu am mai putea sta pe 
banca ac6sta în asemenea condițiuni. Nu um area senti- 
mentul demnitiiţei nostre, când am mai rmânea la guvern dupii 
ce am trdea că nu puneţi temeiă pe declarațiunile nostre“. 

Veţi vedea acum că Camera a pus temei pe declaraţia 
ministrului, şi a... a fost păcălită. Ce se face acum cu sen- 
timentul demnitaţer?... 

Va să dică d. prim-ministru venia şi dicea : A comis 
colegul mei un fapt greşit, din bune intenţii căci eu nu 
tăgăduesc bunele intenţii” nimănui, pentru că nu voiă să 
me fac serutatorul consciinței nimănul ; dar eii primul-mi- 
nistru v& promit că contractul se va resilia; nu mai vo- 
taţi prin urmare o moţiune, care ar umili pe d. ministru. 
Şi Camera încredătore în cuvintele d-lui prim-ministru a 
trecut pur şi simplu la ordinea dilei. Credeţi d-lor, că s'a 
resiliat? că a încetat învoiala cu d. Duca? Nu, d-lor, lu- 
crările ai rămas aidoma. Apoi d. ministru singur, întrun 
memorii faimos, apărut m V îniu Naţională ca t6te me- 
moriele ministeriale, şi tipărit pe urmă în broşură, spune 
că de la început contract n'a fost cu d. Duca, că e o ca-. 
lomnie ciudata pretenția acelora cari diceaii că a fost con- 
tract; d-sa dice că a fost vorba numai de crearea unui 
serviciit de architectură; care funcţioneză întocmai şi adi; 
servicii in capul căruia este d. inginer Duca cu 2000 lei 
pe lună, şi d. architect Blanc cu 2100 lei. bez desena- 
toi, etc. Prin urmare, vedeţi, d-lor, că adi a rămas în
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mul ivecut că voesce să se resilieze.  - . 
Ac6sta se chiamă respect pentru parlament, respect pen- 

ra voinţa țărei, respect pentru cuvintele dise de d. prege- 
dinte al consiliului în midlocul aceste: adunări! Hotărirea 
d-vâstră de acum un an. a fost 6re-cum, permiteţi”mu 
cuventul, aşi vrea să găsesc un cuvint..... 

D. A. Djuvara: Subitilisată. 
D. T. Ionescu: Mulţumesc d-lui Djuvara că m a- 

Jută ca să nu mă expun la fulgerile maiorităţei, la care de 
sigur aşi fi fost expus dacă aşi fi spus cuvintul care. era 
în gândul mei. 
„In privinţa costului de asemenea: D-sa a ficut o soco- 
tela forte „detaliată, din care resultă că el nu se va ridica 
de cât la 4.20 la sută. Mi se pare că socotâla este forte 
curi6să. In adevăr d-nii Duca şi Blanc sunt numai nisce 

“funcţionari cu lefă; dacă lucrările se vor termina în 4 ani, 
lefevile negreşit vor ajunge Ja 4;20 la sută, după cum 
spune d. ministru; dar cine re vă spune ei lucrările se 
vor termina în 4 ani? Am aici o dovadă că lucrul nu este 
cu putinţă. In adevăr d. ministru a împărţit, spre esemplu, 

„lucrarea Museului naţional în 4 ani; în anul ântâiu, tre- 
buia să se „facă o parte din museul naţional, şi să se chel- 
tuiască un milion şi un sfert; în anul al duoilea alt mi- 
lion şi un sferl, şi tot aşa patru ani (Referatul ministrului 
către consiliu No. 1*452/4). Ei bine un ana trecut şi museul 

naţional nu sa început. lată dar o dovadă că socoldla 
„tăcută de d. ministru este inexactă, căci museul naţional 
care trebuia să se facă în patru ani, n'a început să se facă 
în anul ânteiu, deci vom fi siliţi să avem serviciul d-lur 
Duca încă un an peste cei patru. | _ 

„Şi, d-lor, să nu se dică.că învoiala cu d. Duca este să nu se 
-iâcă peste suma de S00.000 lei. Nu, căci d-sa nu este un con- 
traceii. D. ministru singur spune, n'am contraclat cu ghio- 

„tura cu d. Duca, d-ta eşti cu I6fă. Apoi ce credeţi d-vâstre că 
d-sa va da din posunar dacă nu se va ajunge S00.000 lei? 

„Dar, d-lor, nu este cestiunea numal de bani, ci şi dea 
da de lucru într'un mod onorabil şi architecţilor noştri. D. 
ministru în discursul stii şi în articolul din Vointa Xativ- 
nală precum şi în rapârtele sale către consiliul de miniştri 

fiinţă cea ce Camera a declarat în suveranitatea ei a-



în care se ia la itrântă cu cei cari "l-au criticat, -acusă pe 
architecţii noştri de incapacitate. D-sa ne-a dis: Cu d. Mincu 
şi cu d. Xenopol câtă bătae de cap am avut ca să 1 în- 
vâţ architectura secolelor, şi apoi a adăugat: Dacă trebuia 
să fac şi pe alţii să o scie, trebuia să fac fie-căruia câte 
«un curs de architectuiă scolară, arehitectură fără stil bine 
înțeles. 

Nu ride, d-lor, a spus-o curat: „Cu fie-care edificiu dat 
-unui noi architect, ministerul ar fi trebuit să începi un 
curs special de clădiri scolare“. 

(heferatui din 19 Martie 1887). 
Şi ca să nu facă acest curs special, ce face d. minis- 

tru? Angagiază. pe d. Duca. Cine este d. Duca? Nu mai 
«este un înginer-architect ca acum un an în Ciscursul d-lui 
prim-ministru, nu, d. ministru vădend că nu mai merge, 
o întârce şi spune că este un inginer careare multă prac- 
dică în arta construcțiunei şi scie să facă economil la zi- 
-dire. Da, d-lor, în Voina Xaţioualăi a dis că angagiarea 
d-lui Duca face o economie de 3.300.000 lei, și sciți 
cum? lată : 

„cola de poduii şi şosele a fost construită cu preţul 
“de 195 lei metrul pătrat de consirucție, cu două etage, 
-peniru care nici o-data nu se prevede mai puţin de 23 
până la 250 lei. Am putea dar prea bine dice că punerea 
clădirilor şcolare sub privegherea d-lui Duca echivalâză cu 
o economie probabilă pentru Slat de cel puţin 40 lei la 
-metru pătrat de constrăcţie, sai de 17,5 la sută din pre- 
ţul clădirilor. sai incă, în cifre rotunde, de 3.200.000 pen- 
tru întrega cifră de 19.009.0005. 

Ei, d-lor, raţionamentul acesta pote să trâcă dâv la naivi, 
căci, în adevăr ce făcuse d; Ducu la şe6la de poduri şi so- 
sele? D-sa a făcut lucrarea aceea în regie, şi numai aşa a 
putut face economii la zidărie. Dar construcția seslelor ne 
afirmă d. ministru, că ru se-va face în regie, ci se vor 

„da tâte în licitaţie. Unde dar va face d. Duca economii în 
- clădirea secolelor ? 

Cum va putea d-sa să facă economii atunci. când lucră- 
rile se dai pe anume preţun fixe hotărite la licitaţie? De 

„ce dar -punem * un inginer, fie chiar bun zidar, în capul 
unui biuroii de architecți chemaţi a face planuri? Şi în a-



devăr, d-lor, d. ministru nu mai pretinde că d. Duca arfi 
architect: „D. Duca nu se dă de architect, dice d-sa, şi 
nici ministerul nu a cerut să facă plunurile“.. 

Trec acum la cel de al duoilea, la d. Blanc. 
Noi, d-lor, avem architecţi cari ai făcut şeâlă în străi- 

pătate; toţi aceştia sunt architecţi cu stil, se uită şi la va- 
l6rea architectonică a lucrărei. Nici unul dar nu pote con-: 
veni d-lui ministru. 

„Cât pentru d. Blauc, dice d. ministru, priceperea şi ac- 
tivitatea sa sunt în destul: dovedite deja prin cantitatea de 
lucru ce a produs în scurtul timp de când a intrat în ser- 
viciul ministerului. * | 

Va să dică priceperea şi activitatea sa sunt „cunoscute 
post factum. Când ministrul a primit pe d. Blanc preferin- 
du? tutulor architecţilor români şi i-a dat acâstă sarcină 
de a face 96 de planuri în 4 ani cu t6te detaliurile lor, 
planuri pentru cari toţi architecţii noşiri nu erai suficienti, 
despre acest d. Blanc d. ministru nu scia nimic, afară dor 
de va fi ghicit că în urmă va da dovedi de capacitate! 

Iată dar ce s'a petrecut: ântâiu aţi călcat în picidre ma- 
rea ideie ca clădiri e de şeole să se facă cu concurs, şi a- 
poi, nu aţi voit să se împarţă clădirile asupra capetelor 
tutulor architecţil. r noştri cari s'ar fi arătat destoinici pen- 
tru acesta, nu, aţi închis architecţilor noştri ori-ce debuşeu 
şi v'ați mulţumit a crea un biuroă de copiare, — căci un 
om singur nu pote să facă 926 de planuri în aşa scurt 
timp,— şi aţi încredinţet acestă lucrare de copiare unui ar- 
chitect pe care nu 7] cunsceţi, dar pe care vi la trecui 
societatea de construcţii fiind-că, se dice, voia să resilieze 
contractul ce avea cu «dl-sa, şi aţi mai pus în capul biu- 
roului d-vâstre de facere de planuri şi un inginer care s'a 
distins în zidărie, dar care n'are să zidescă nimic, şi aţi 
ajuns ast-fel la socotela de 4 şi 20 la sută, dacă va da 

Dumnedeu să se termine tâte clădirile în 4 ani! 
Nu avem dreptul dar să die că aţi călcat legea care cere 

ca lucrările publice si se facă prin concurență; că aţi vio- 
lat legea comptabilităţei care nu vă dă voe să faceţi în- 
vocli particulare de cât pentru lucrările de arte, atunci 
când d. ministru ne-a spus că nu vrea nici artă nici stil? 

Trec acum la o altă călcare de lege::



„În legea instrucţiunel publice, d-lor, este un art. 121 
“care dice : | 

„Şcolarii cari vor avea atestate de: la şcole publice vor 
fi înscrişi fără alt examen. Daci atestatele vor fi de la şcâle private, şcolarii se vor supune la un examen, etc.“ 

Este vorba de inserierea scolarilor în gimnasiu. 
Va să dică, se spune. clar, categoric că scolarul care a terminat patru clase ' primare şi a obţinul atestat de la o 

şeolă publică, se va înscrie în liceu Jără examen. ! 
P6le fi text mai categorie ?... o 
Ce se intemplă insă? D. ministru scâte circulara No. 119 

din 92 August 1885, prin care -înființăză un examen, ne- prevădut de legea instrucțiune publice, examen de la care 
“depinde intrarea unui școlar in' Jiceii de şi el ar avea a- 
testat de la şedlele publice. Iata ce spune d. ministru : 

„Se institue un examen sumar consistând dintr”o frasă uşoră de analisat, o problemă iot uşoră de deslegat şi o 
probâ de lectură cu voce tare. a 

Cine reuşesce la acest examen pote intra în liceii... „„Şco- 
larul care n'a dobândit la câte-şi trele obiecte e exameni- 
lu nota ş6se în parle pentru fie-care obiect de examen, se 
va trăite inapoi la şeâlele primare, dup: cei se va anu'a 
certificatul liberat.* 

Şi d. ministru drept comentariu dice: „,Socotese că ar 
„îi şi raţional, şi drept şi folositor a lua acestă . măsură 
care să oprestă intrarea în învăţământul secundar a copi- 
ilor cu cunoscințe insuficiente.“ | | 

Apoi vă întreb: una din duoi, saii: art. 191 din ' legea 
instrucţiunei publice este răti şi atunciirebue să cereţi Ca- 
merei modificarea lui, sau este bun şi atunci nu aveţi mo- 
live să spuneţi că voinţa d-vâstre este maj presus de lege; 
în nici un cas insă nimănul nu 1 este permis, nici chiar 
unui ministru să calce legile şi să pună voinţa sa mai pie 
sus de textul leger! | . 

Dar, d-lor, art. 168 din legea instrucțiunei publice care, 
vorbind de -concursurile pentru burse, dice: 

„Se vor primi concurenţii dupe etatea lor, aşa în cât 
pentru clasa I vor concura cei între 10 şi 19 ani, pentru 
clasa II cef,.. ete., ete? . 

Acest text este, crid, tot aşa de clar şi categoric. 
»
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Ce face însă d. ministru? Trămite comisiunei de bur- 
sieri de la liceul St. Sava duo ordine, unul cu No. 11.368 

„din 928 August 1887 şi altul cu No. 11.698 din 1 Sep- 
“tembre pentru ca să se admită duoi concurenţi cari erau 
mai mari de cât vârsta legiuită, căci d-sa “1 dispenseziă de 
cerinţele legci. | 
Comisiunea care, ca să respecte legea, respinsese deja 

trei orfani de la Pantelimon şi alţi copii săraci pentru a- 
celaş motiv de vârstă, indignată de aceste dispense, rts- 
punde : 

„D-le ministru, ori daţă dispensă de vârstă la toţi con- 
„curenţii, ori la nici unul, căci nu este bine să faceţi ne- 
„dreptate.“ 

Şi d..ministru răspunde la: 4 Septembre (No. 11.894): 
“Ordinul fiind emanat de la minister, căruia îi aparţine 

a aplica legcu cum înțelege (aplause din minoritate), 
„urmeză să fie executat aşa cum este dat!“ 

Şi atunci, d. profesor C. G. Dobrescu, scandalisat, îşi 

„dă demisiunea din romisiune, şi 'şi-o dă în termeni cam 
„vi, fiind-că de! era vorba despre cum înţelege fie-care 
demnitatea sa. D. ministru dicea ca să se aplice legea cum 

înțelege d-sa, şi d. Dobrescu voia să se aplice legea aşa 
cum es'e scrisă. ” 

D. Dobrescu spunea: „Am intima convingere, că dis- 

pensele de etate, ori de unde ar veni, aruncă asupra a- 

„cestor concursuri, cari trebue să fie în totul curate şi le- 

gale, pata hatâvului, aşa de ruinălore prestigiulul şedlek.« 
Ce credeţi, d-lor, că a răspuns d. ministru? Spune că: 

„alăturata demisiune fiind redigiată în termeni |necuriin- 
„cioşi (ilaritate pe băncile oposiţiunei), se va restitui celui 
„care a scris-o neinregistrată şi fără adresă /* 

Aţă credut, d-le ministru, că dacă veţi pune apostila că 
profesorul este necuviincios, prin acâsta veţi face să se 
spele ordinele d-vâstre cari portă pe dânsele pata hatâru- 

„lui? (Aplause din partea minorităţei). 
D-lor, tree la o altă călcare de lege. 

.-D. ministru este fârte îngrijat de higiena publică. Eu vă 
„mărturisesc că ?1 felicit pentru acâsta; aşi vrea să “] văd 
“tot aşa de îngrijat şi de alt higiene de “cat aceea a şc6- 
lelor, căci sunt infeețiuni şi may periculâse, — dacii se
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pâte, — de cât acelea pe' cari d. ministru voesce să le a- 
lunge din şedle prin circulări ministeriale! d-sa ar voi ca 

copiil de la şcolă să resufle un aer curat, să aibă loc des- 
tul în bancă, să fie comod instalaţi. Ei, credeţi că pentru 
ca să facă acâsta, a venit d. ministru la Cameră să câră 
“vre-uu credit ? Şi d-vâstre sciți că nică un credit cerut 
pentru şedle nu a fost refusat — Credeţi că a venit d. mi- 
nislru să ne câră Dani pentru ca să scâlă şedlele rurale 
din coşarele în cari se găsesc, unde se lipesc tâmna fe- 
restrile cu hârtie vinătă pentru ca să nu mai străbată ae- 

„rul până în primăvară? Nu, acest lucru ar fi cerut multă 
ostendlă şi multă chibzuinţă, şi de aceea d, ministru a fă- 
cut mai bine o cireulară la 23 Julie 1887 (No. 9564) în 
timpul vacanței, pentru ca să nu înceteze activitatea civ- 

eulărilor ministeriale nici în vremea băilor, şi atunci s'a 
zămislit acea faimosă cestiune a metrilor cubică de aer. 

D. ministru s'a apucat de măsurătâre şi a spus: Pen- 
tru ca un copil să stea în scolă îi trcluo 40 e. m. lun- 
gime de bancă, 3,50 metri cubici de aer şi 0,9 wietri "traţă 
de suprafații. 

„Să nu se admită în fie-care clasii de cât 60 elevi având 
fie-care elev 40 c. m. etc. etc. 

„In nici un cas, chiar dacă sala şi băncile ar putea con- 
ţine un număr mai mare de elevi, nu se vor admite mai 
mult de 60 de elevi“ aşa se exprimă circulara. 

lată, D-lor, ce se cere dupe d. ministru pentru o bună 
„higienă scolarii. Nu tăcăduesc că are dreptate d. ministru, 

de cât veţi vedea unde a ajuns, că ceea cea făcut la Iu- 
„lie a schimbat la Septembre! La Iulie dar dă ordin pro- 

fesorilor să mâ&s6re capacitatea cubică a şedlelor, să m&- 
sore luneimea băncilor şi să facă ast-fel ca să nu se pri- 

meâscă nici un elev maj “mult de cât 60, şi când sala nu 

va fi suficientă - pentru 60, cu câte atâţia metri de elev, 
atunci să nu se primâscă nici atâţia. Şi apoi pentru ca d. 
ministru să arate simţimântele d-sale naţionale, adaogă : 

„Dacă numărul cel înscris este aşa de “mare în cât nu se 

pot satisface t6le cererile, se va da preferinţă fiilor de pă- 

rin români, născuţi sau naturalisaţi şi dacă şi numărul 

acestora este prea mare, se vor lua în ordinea datei in- 

scrierilor. “
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„Si d. ministru ca să cunâscă resultatul nouei sale cir- 
culări, trămitea şi nisce tabele, nisce tabele cu atâtea ru- 
brice, câte clase sunt în şcolă; pentru clasele primare cu - 
4 rubrice, pentru „licee cu 7 rubrice şi dicea: 

„Dupe terminarea operaţiunei inserierilor, domnii direc- 
tori şi directâre vot adresa în termen de 10 ile, un ta- 
bel dupe tabelul: aci anexat, în cinci exemplare. arătând 
vesultatul comparativ al cererilor de înscriere presintate Şi 
al celor satisfăcute pentru fie-care clasă în .parte.“ 

Ve rog, d-lor deputaţi, luaţi bine sema la aceste cu- 
„vinte : pentru fie-care elusii în pare, ciici aceste cuvinte vă 
vor dovedi că d. ministru atunci când se va convinge mai 
lârdiă că a fâcut o greşală, se va năzui să o spargă în 
capul profesorilor, iar nu în capul d-sale. 

S'ai înaintat circulările, d-lor, şi s'a vădut că nu încă- 
peaii şeolarii în şeslele actuale; numai în Bucuresci s'a v&- 
(ut că remân afară 2 000 de şcolari la clasele primare, şi 
ua inspector şcolar, bun amie al d-lui ministrn, a avut să 
sufere şi 6re- cari neajunsuri din causa circulărei d-lui mi- 
nistru; acest inspector se afla la şeola din strada Clemenţei 
şi a trebuit să scape cam ca Tonas de futia părinţilor cură 

„i cereau socotdlă de refusarea din şedlă a copiilor. Pro- 
testările curgeau dar din: t6te părțile, părinţii spuneau: 
avem dreptul dupe Constituţiune la învăţământul gratuit 
şi obligatoriu, venim cu copiit la şc6lă, pentru ce ni se 
pun piedici de-a fi admişi? Şi li se respundea că nu îu- 
cap. D. primar de la Buzău d. Constantinescu, care este 
aici, a depeşat d-lui ministru dicând: d-le ministru, nu m& 
„lasă alegătorii. (Ilaritate, aplăuse din minoritate)... 

Eu sunt representantul unui partid liberal, mă pretind 
d mocrat şi închid şe6la copiilor” democrați! Şi d. Con- 
stantinescu' a adăioga: : „d-le ministru, vă trebue atâţia me- 

“iri cubică de aer? Va trebue atâta lungime de bancă? Fârte 
„bine, ei am închiriat duoă, trei case ca să încapă copiii, 
dar trămiteţi profesori.“ Şi d. ministru în respunde : „„Pro- 
esori? N'am fonduri!“ (Llaritate). 

Şi atunci d. ministru casă scape din acestă încurcătură, 
şi ca să nu compromită resultatul alegerilor viitre, a a- 
vuncat vina pe alţii, gicând că profesorit. n'aii înţeles. cir- 
culara d-sale, şi a adresat o nouă circulară în care spune:



N'aţi iuțeles ce am spus ei; ei n'am vorbit, dice d .mi- 
nistru, de școlarii repetenţi sai promovați dintro clasă în 
alta. căci acei sunt deja înscrişi, eu.am vorbit numai de 

scolarii cari iotră pentru prima 6ră în sedlă. (Cireulara din 
2 Septembre). 
„Dar atunci, d-lor, ce însemnâză acele tâhele cu patru şi 
cu şâpte rubrice în care dicea d-sa ca să se trâcă pentru 

fie-care clasă numărul cererilor şi numtrul satis/acerilor? 
Daca este vorba numui de clasa I, cum să se dea pre- 

ferinţă dupe ordinea înscrierilor dupeicum dicea d. mi- 
nistru în circulare? Aşa dar d. ministru nu caută de cât 
un supierfugii ca să plătâscă alţii nepriceperea sa! Dar 
în tot casul la 2 Septembre more circulara din Iulie şi ră 
mâne numa 0 suvenire care să ilustreze o-dată mai mult 
competenţa în cireulări a d-lui ministru Sturdza ! 
„Atât numai, d-lor? D. ministru mai spunea c va în cir- 
culara de la 2 Septembre, dicea că nu “i-s'a înțeles circu- 
Jara de la 19 August. Şi când cauţi în circulara de la 19 
August nu găsesci pimie despre metrii cubică de aer! 

Şi cum rămăsese lucrul aci, tot nu se putea aplica teo- 
ria ministerială, căci tot rămâneau copii pe din afară, cei 

din clasa ântâia. Şi atunci d. ministru începe la tocmelă 
cu igiena: nu trebue tocmai 40 de centimetri de lungime . 
de bancă pentru un elev, 30 c. m. sunt de ajuns, este 
prea mult 3 metri şi 50 cubici de aer pentru un copil ca 
să respire, să "i reducem la 9,75. suprataţa de 0,9 metri 
este prea mare, 0,7 e mai nemerit! Credeţi că cel puţin 
aşa reduse s'aii aplicat tote acestea? Ei bine, nu! Pentru 
ce? Pentru că remediul nu stă în circulăui ci. în constru-. 
iri de localuri şcolare unde să încapă toţi copiii demoera- 
țiel române. Dacă nu suit destule şedle. trebue să faceţi 
şeole şi dacă naveţi bani trebue să veniţi cu credit, să 
mai amânaţi puţin clădirile de plate industriale, să ne mai 
iertaţi puţin cu creditele de fonduri secrete, cu credite de 
cinci miliâne pentru musee; să nu faceţi ca regele din 
Cambodge despre care vorbea d. Arion. Acesta, când s'a 
făcut rege, %-s'a tr'mis de către francesi tot costumul de 
general de divisie frances. Când -a fost a duoa di să iasă 
înaintea ambasadorului, s'a îmbrăcat de sus până jos în 
uniformă de „general, cu mundir, „cu sabie, cu şapeă, dar
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cismele n'a vrut să le încalțe, ci s'a urcat pe cal desculţ 
şi cu cismele atârnate de şea. (laritate). | 

Dar e numai atât? Nu, d-lor. D. ministru dedea ordine 
separate pentru X şi pentru Y! De exemplu, în circulara 
de la 93 Iulie spunea directorilor de şeole că se acordă 
preferinţă fiilor de români. Directorul gimuasiului Lazăr a 
avut naivitatea să aplice circulura ministrului; ei bine, se 
pomenesce cu ordinul aceluiaşi ministru No. 19.082 prin 
cace “i poruncesce să mai înscrie încă dece scolari cari mai 
încăpeai în metri cubi de aer ai d-sale, şi cari nici nu 
eraă fii de cetăţeni români. Directorul *'şi da demisiunea, 
spunând ministrului că nu posedă calități sufletesci proprii 
spre a aduce la îndeplinire ordinele ministeriale. (Aplause, 
ilaritate din partea minorităţei). 

Aşa dar să resumâm acest punet.cu metrii cubici de aer: 
Când a avut dreptate d. ministru? Era sau nu imperios cerut 
de igienă metrii de aer din circulara de la Iulie pentru 
ca să facă generaţiunea sdravănă ? (Căci acesta e cuventul 
de predilecțiune în oratoria d-lui ministru). De ce atunci 
numitul metrilor s'a redus la 2 Septembre? Şi dacă nu 
era trebuinţă de mai mult de. 9,75 meti cubic de aer, 
pentru ce s'a impus mai mult la Iulie ? 

Cum, d-lor,. este învăţământul nostru osindit să sufere 
esperiențele impirice ale, ori şi cui? Ajuns'a şeola alt-ceva 
astă-di de cât experiența unor măsuri mai nechibzuite u- 
nele de cât altele cari se iai astă-qi ca să se revoce a doua 
Qi? Şi d. ministru pretinde că precum la început era cu- 
vântul, şi cuvântul era la D-dei. şi D-deii era cuvântul, 
tot ast- tel şeola română n'a început de cât de la d. Sturdza. 
(Aplause din parlea minorităţei). 

Dar d. ministru pote să fie animat de bune intenţiuni, 
de cât sciți că buna intenţiune nu este destulă: în admi- 
nistraţiune se cere şi judecată ! | 

Şi eu doresc ca copiii să uibă aer mult de respirat, şi 
ei "mi: aduc aminte că am învăţat la liceul Sf. Sava în- 
to baracă; — care dintre noi pote uita clasa IV, care era 

un adevărat focar de infecţiune —; da, dar remediul nu 
era ca să ne dea afară din clasă, remediul era să facă ân- 
teii clase spaţidse în cari să fie aer de ajuns, şi atunci 
să ne liudăm că suntem representanţi ai democraţiei ro-
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amâne, iar nu când călcăm tote libertăţile în piciore Şi aco- 

perim tâte abusurile. | 

Dar numai atât? Nu. La d. ministru este un obiceiă 

aceste otăriti asupra căror revine a doua di. | 

lată un exemplu care a dat loc la multe glume. In li- 

cee este sciut că trebue să se facă de fie-care elev pe fie- 

care an de 4 ori composiţil scrise asupra. fie-cărui obiect; 

si dicem că sunt 10 materii, avea dar 40 de composiţii” 

pe an de fie-care elev, sai pentru liceul Sf. Sava, cu 500 

elevi, 20,000 composiţii pe an. Acestea numai la un lice! 

Şi sciți ce s'a gândit d. ministru? Profesorii de sigur n'o 

să'şi vadă de datoria lor, n'o să facă composiţii şi chiar 

dacă vor face n'o să le cerceteze cu atenţie: să le aduc 

la minister să le examinez eu. (lavitate, aplause din pu- 

tea minorităţei). | 

Şi a dat, d-lor, ordine în î6tă (era săi vie caetele şco- 

lare, şi au venit v;g6ne întregi ! (Ilaritate). 

De la Sf. Sava au venit căruțe trei dile d'a rândul la 

minister. Ei, dar la minister unde să le pue? Nu să le 

cerceteze, dar unde să le pue? Nu era loc, şi au fost si- 

liţă să le intorci înapoi, Sau trămis la gară. Ei, nu era 

mai bine ca autoritatea centrală să nu se expună la risul 

tutulor cari ai vădut caetele intoreându se inapoi ? 

Iată d-lor, şi o altă măsură : D. ministru a făcut un . 

vegulament asupra mediei pentru examenul elevilor, cari 

Sau preparat in particular şi la aut. 4] dice : „Nici un 

candidat nu se va promova, dacă nu va îndeplini urmă- 

torele condițiuni : 
Ca la examenul din Decembre nici o medie să nu fie 

mai mică de cât 5. | | | 

Că la examenul din Maiii nici o medie să nu fie mai 

mică de cât 6“. 

Prin urmare cine a obţinut la crăciun media 5 şi la 

Maii media 6, adică media anuală 5 şi jumătate are drep- 

lul să trâcă. Ei bine, să ascultați ce dice aut. 44: 

„Dacă media genera ă este minimum 6 se promovâză, 

dacă nu, rămâne repeteut“. (Iaritate.) Va să dică, d-lor, 

cine s'a supus la art. 4, 7] ţine în loc art. 44 şi aşa de 

nesiibuită era acestă chibsuire în cât prin Monitorul oficial



cu No. 235, din 98 Ianuarie 1886 s'a revenit asupra dis- 
posiţiunei şi s'a împăcat art. 41 cu art. 44. 

Daci ar fi d-lor, să înşir tâte călcările de lege comise 
de d. ministru al instrucţiunei publice, vă mărturisesc că 
ar trebui să vă ţin până mâne, dar am ales pe cele mai 
caracteristice. | : 

Să trecem acum la unf.lucru mai: important, şi vom 
surprinde, vom vedea pe d. ministru urmărind un scop, 
şi ne-sfiindu-se pentru îndeplinirea lui de a publica arti- 
colele de lege alt-fel de cum sunt serise în ediția. oficială, 
de a afirma printr'un raport oficial lucruri, cari nu s'au 
petrecut, de a pune în sarcina corpului nostru profesoral 
intențiuni ce nu le-a avut, tendințe ce nu le-a nutrit. E 
vorba de consiliul general de instrucţiune. -. 

Sciţi că d. ministru a pus gând rău acestui consiliu ge- 
neral, nu pâte să'l înghiţă, vă mărturisesc însă că niel con- 
siliul general nu răspunde cu dragoste d-lui ministru. :La 
început d. ministru a găsit un sistem forte simplu : Nu a 
convocat de loc consiliul general de instrucţiune. Legea ?] 
obligă să'l convâce, d-sa sa făcut mai mare de cât legea 
şi nu “l-a convocat. Atunci a venit faimâsa interpelare a 
d-lui Verussi, regretatul nostru coleg, care suni sigur că 
dacă ar fi trăit, ar fi din noii alătură cu noi ca să pro- 
iesteze contra călcărilor de! lege. (Aplause din minoritate). 

D Verussi venise şi arătase una câte una călcările de 
lege ale d-lui minisiru; sciți însă cu ce personalităţi de 
Eu gust "V-a răspuns d. ministru, şi vă 'mărturisesc că 
tocmai fiind-că nu fac parte din corpul didactic, m'am în- 
sărcinat cu acestă interpelare, pentru, ca să nu spună d. 
ministru că amyluat cuvântul în contra sa pentru că *mi-a 
refusat veri-un concedii. Da, d-lor, răspundend d-lui Ve- 
russi, d. ministru n'a pretins că n'a făcut greşeli, dar a 
început o certă, câtă de mahala "ca acea despre care ne 
vorbia d. Stoicescu, şii-a dis : "Mi-ai cerut congedii şi:nu 
ţi-am dat, al vrut să te fac membru în comitetul teatral 
din laşi şi nu te-am făcut, ete. ete. îîn sfârşit ; o întregă 
acusaţiune în contra d-lui Verusşi, acusaţiune a cărei ten- 
dinţă era d'a insinua că dacă d. Verussi spusese adevărul, 
acesta o făcuse numai pentru că era interesat să] spună, 
uitând d. ministru că ori-ce:ar şopti, adevărul jtot adevăr
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rămâne. La rândul sti d. Verussi rispundea verde d-lui: 
ministru, şi să'mi -daţi voe săi citese ultimele cuvinte :. 
„D-sa mi-a dovedit singur că -nu e psicholog. D-lor, am 
început prin a dice că .nu mă voiii cobori la nivelul la 
care a plutit d-sa, şi dacă ar fi să pun cestiunea din pun-. 
tul de vedere al fondului moral, după cum am pus-o 
alaltă-eni al fondului pedagogic şi al simțului de legalitate, 
aşi putea să dovedesc că nu am întors cojocul pe dos, 
cum mi-a dis d-sa, dar că am ac pentru cojocul d-sale şi 
dacă într'o gi m'aşi hotări să” rescos, va pârâi în tâte 
părţile. Dar ar trebui să mă cobor la nivelul la care s'a cobo- 
it. d-sa şi v€ respect, d-lor deputaţi, prea mult pentru ca: 
să fac acesta“. 

Ei d-lor, după un asemenea atac, lesne. vă închipuiţi că 
d. ministru nu mai putea să găsâscă cu cale a nu Con- 
voca consiliul general, şi de aceea la şi convocat. Fiind 
convocat dar consiliul general a început să lucreze, şi să 
facă programe atât pentru sedlele normale cât şi pentru 
cele primare, şi sciți că pentru stabilire de programe vo-, - 
tul cousiliului general este indispensabil. Dar acele programe 
Du au plăcut d-lui ministru. De ce nu “I-ai plăcut? Nu 
sciui, destul că s'a hotărit să le desființeze. 

Cum credeţi însă că le-a desființat? Le-a anulat. d-lor, 
spunând o îniregă serie de..... inerartiliiți, — vreau să fiu 
parlamentar, — le-a anulat punând în spinarea consiliului 
general lucrări ce nu Je-a făcut, le-a anulat înscriind în 
raportul d-sale articolele din lege, alt-fel de cum sunt scrise 
în ediţia oficială ! 

Actsta se chiamă un bun exemplu pentru şclă, pentru 
profesori, un exemplu chiar pentru copii, cărora d-sa le 
spunea /în'un faimos discurs pedagogic : „La ce ar servi 
o prelegere bine făcută, dacă cu rescumpărarea sciinţelor 
dale, se sădesce în inima elevului. nerespectarea aderirului 
pe tărâmul practic al vieţei. Mâne or poimâne sciința va - 
trebui să plătâscă birul ei neadevărului*. 

(/cra nouii, an IV, No. 4, pag. 203). 
Este acâsta un exemplu din partea unui om care mal 

spunea şcolarilor : | MI 
„Şeola trebue să. fie mai nainte de tâte un sanctuarii 

nebănuit de nimeni şi iubit de toţi. Pentru acâsta ea tre-
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bue să fie oglinda adevărului şi a ordinei : a dreptăței şi a 
disciplinei“ ? | 

(Era nouă, an IV, No. 4, pag. 903). 
Veţi vedea acum dacă raportul d-sale e oglinda ade- 

vărului ! ” 
D. ministru ca să  farâme lucrările consiliului general, e 

silit mal ântâiu si atribue tendinţele ce nu le-a avut. De 

exemplu : Sciţi că d. ministru are două calităţi mari : a 

inventat în România ploconismul dinastic dus la extrem, 
şi-a mai născocit în România şi cestiunea religiosă. Până 
la d- -sa, nimeni în România unu "Şi închipuise că religiunea 
este atacată, nici un partid politie nu se ocupase de bise- 
rică, numai d. ministuu actual a avut marele talent să în- 

zestreze luptele n6stre politice cu cestiunea religiosă ! 
D. ministru s'a adresat dar la aceste două sentimente. 
Mai ântâiă dinasticismul. Ia să vedeţi cum încondecză d. 

ministru pe membrii consiliului general în astă privință : 
-„Dar o ştirbire atât de mare era cât pe aci, dice d-sa, să 

o mail sufere în şcolele primare, "o altă disciplină impor- 
tantă, aceea a istoriei, căci copiii sătenilor sfârşiaii istoria 
Românilor eu Cuza-Vodă“. 

Era cât pe aci, insinuă d. ministru, ca consiliul general 
să lase atară un mare fapt istoric: independinţa şi procla- 
marea regatului. 

Dar programa votată de consiliu conţine : Resboiul din 
1577, independenţa şi proclamarea regatului. Conţine dar 
tote faptele mari ale “istoriei afară de venirea d-lui ministru 
în fruntea şedlelor. 

Acâsta, d-lut ministru nu”! ajunge. D-sa scie că altele 
erai zutențiunile consiliului! 

Pentru prima 6ră, d-lor, aud că se face pioces de in- 
tenţiune unui corp deliberativ. 

Acum c6rda a doua: Consiliul general avea intenţiune 
de a se atinge de religiunea strămoşâscă. Şi nu uilaţi că 
în consilii erau şi prelați cari ai votat: pentru aceste pro- 

grame anti-religi6se. Ce “i pasă d-lui ministru. D-sa ne va 
spune : 

„Ceea ce m'a mişeat insă mai mult, este cum comisiu- 

nea alâsă pentru a elabora acea programă a tratat religiu- 
nea, desemnându-i un loe numa! în anul f-iă şi al oa
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“al trienului propus pentru ş scâla normali şi evitând a vorbi 

în programă despre eatechism, basa inveţămentului creşti-. 
nesc în scolă; pe când în anul al 9-lea al acestui trieniă, 

în morală sa coprins și învițătura despre schimb, monetă și 

credit, despre bancă şi înposite“. 

Câte afirmări atâtea... neezactitiiţă / 
Nu este adevărat că consiliul a scos religiunea din şcâla 

normală, nici că i-a redus importanţa : In programul d-lui 

ministru erai 4 anl de cursuri, şi religiunea se înv&ța în 

3 ani, programul consiliului conţinând numai 3 ani de 

cursuri, religiunei i sa dat 2 ani, anul din urmă şi întrun 

program şi întraltul fiind hotărit să fie un an de pruclică. 

D. ministru dice că consiliul a pus în programul imo- 
alei noţiuni de. bancă, de imposite ete., acele noţiuni cară 
constituese instrucţiunea cetăţenâscă. 

Ca ministrul d-vâstră care se pretinde că este represen- 
tantul unui partid liberal şi democratic, si fugă de tot ce 
pâte aminti civismul, nu m& mir; dar acâsta nui dă d-sale 
dreptul da spune..... neudecăruri, | 

Nu este adevărat că consiliul a pus moneta şi agiul în 
morală. D. ministru afirmă cu sciința un neadevăr. Con- 
siliul a introdus în anul al 9-lea, semestrul 1 un curs ne 
propus de d. ministru — lucru se înţelege lesne, — şi care 

avea să trateze nu despre Morală, cum dice d-sa. ci des- 
pre Morală şi instrucție civică. Şi acum vedeţi şu- 
rupul : D. ministru se face că uită instructia civică şi pune 
materiele din acest din urmă curs în socotâla morulei. 

Este acâsta moral? 
Să vedem acum programul : 
„Morala. Obiectul moralei. Conduita morală. Faptele îi- 

sice şi morale. Simţul ete. Responsabilitatea omului. Legea 
morală. Caracterul acestei legi. Principiul explicativ al legei 
morale. Egoismul şi altruismul. Regula conduitei nostre. 
Despre datorie. Aplicaţiunea principielor de morală la edu- 
cațiune“. 

Şi acum : 
„Instrucţia civică : Principiele e generale. Suveranitatea : 

națională“ „ Acest lucru vă supiră ? 
„Libevlateu individuală...“ Nu cum-va nu prea vă place
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ca copiii. (&ranilor să scie care le oste dreptul lor când sunt 
ilegal arestaţi şi schingiuiți de agenţii d-vâstră? 

„Eqalilatea tutulor din aintea Ingilor-ă, î 
Ai trebue să se fi scandalisat d. ministru al jusiției, 

care a spus în altă ocasiune că oposiţiunea nu prea stă pe 
acelaşi picior din'aintea legilor. 

„P uter ea legiuitâre*., VE mărturisesc, d.lor, că în acestă 
privinţă nu noi oposiiunea ne vom supăra dacă se va şterge 
din învățământul public exemplele date de Corpurile Jegiui- 
t6re. (Apliuse din purtea minorităţei). 

„» Produetiunea bogăției“ ..... Nu trebue să scie copiii cum 
se produce bogăţia, căci p'ar mai putea suferi unele re- 
cente bogății. 

„Diferite feluri de îndustrie, ...“ Ce? Goniţi şi biata in- 
dustrie naţională? 

„Sehimbul, muneta, banca... * Vă este temă pâte că 
era int 6gă va fi în contra agiului când tinerimea va învâta. 
noţiuni! despre monedă, schimb şi circulaţiunea bogățiilor ) 
: „Consumaren atuţiilor.....& credeţi că consumarea avuliei 
Sa învs stat aşa de bine de cât-va timp încâce, în cât să nu 
se mai înv vețe în şedlă? (Ilaritate pe băncile oposiţiunei). 

Dar, d-lor, dacă vre-un lucru trebue să caracteriseze de- 
moceraţia inte? un stat, este tocmai. instrucţiunea civică în 
şcole. Când prelindeți că noi suntem o democrație, câud 
pretindeți” că fie-care român are glas în direcțiunea  aface- 
rilor. publice, este o crimă în contra. generaţiunilor viitâre 
de a nu se da catățânului midlocul. de a exercita cu pri- 
cepere rolul ce este chemat să joce în societatea demo- 
cratică. 

Am dat drepturi titulor înainte de a sci să se folosescă 
de ele, este de datoria n6stră să le dăm acum instr ucţiunea. 
Cât despre mine, nimic nu m'ar încânta mai mult de cât 
să văd aceste noţiuni puse în tâte şcolele pentru ca ele să 
pătrundă în in ma cetăjenulul român. (Aplause din partea 
minorităţei). 

A! dar nu vă place acesta, ştim noi cari sunt teoriile 
d-vâstre, d-le „ministru, şi pentru. acâsta "mi voiti permite 
Si vă citesc un discurs al d-vâstre pentru ca toți cari se 
pretind că sunt representanţii democraţiei, să vadă pentru 
ce d. ministru al instrucţiunei publice nu vrea înscrierea
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» noţiunelor civice în şeâlă. D-sa vrea alt-ceva, vrea drep- 
ful divin. | 

Iată ce spune d. ministru adresându-se către învățători : 
„Al doilea, învățătorul să se temă de Dumnedeii şi să 

cinstescă pe regi“ cum dice apostolul, „căci : dacă teama 

de Dumnedeii este începutul inţelepciunei“ apoi cinstea ce 
o dim Hegelui este semnul exterior al iubivei de putere, 
al cărui cap el este şi a căreia corână el o pârlă. Să nu 
uite învățătorul un singur moment, că pentru streini în 
Rege se respecteză patria n6slră şi că intr'6nsul este con- 
centrată ideea existenţei, neatârnărei şi a mărirei er.“ 

Intreb, d-lor, unde mai este loc pentru suveranitatea 
națională în acâstă prosă ministerială? (Aplause din pur- 
tea minorităţe)). 

Dar credeţi că este numai atât? Mai la vale: 
„Al iveilea, învățătorul să nu uite cuventul apostolului 

care dice că totă Stăpânirea este de la Dumnedeii.: « 
(Târa Aouă. An. IV, No. 7, pag. 388). 

„In sedlele democraţiei române, sub un guvern care s'a 
suit acolo pe basa liberalismului, am ajuns să ni se voi- 
bescă de dreptul divin, să ni se spună că ori-ce stăpânire 
vine de la Dumnedei. (Aplause din partea minorităţei). 

Nu, nu există altă stăpânire legitimă, d-le ministru, de 
cât aceea pe care o primesce suveranitatea naţională; nu 
există nici o putere de la Dumnedei, nu e altă putere de 
cât aceea a căreia sorginte este în voința naţiune. (Apla- 
use din partea minorităței). 

Şi aşi vroi acum să nu ne mai întrebaţi pe noi desi- 
denţit pentru ce am părăsit partidul liberal ! 

Mărturisiţă cel puţin, d-lor, că aţi dat educaţiunea ge- 
neraiunilor” viitâre în mâna unui om care pune drepiul 
divin în şcolă ! 

Ei bie, acâsta no! nu o primim, noi voim ca genera- 

țiunile viitâre, copiii noştri să fie Gmeni liberi, iar nu robi 
cari să se inchine Ja tâte slăpănirile. (Aplause din mino- 
ritate). 

Nică o dată în România nu s'au rostit cuvinte mar. re- 
acţionare de către un ministru, nici o dată nu s'a. afişat 
de” un partid asemenea doctrine: a trebuit să domnescă 1% 
ani partidul poreclit liberal, a trebuit să trecem şi prin
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Spionul. prusian şi prin tâte cele-l-alte nichipereiade ca 
să ajungem aici. (Aplause din minoritate). 

Mai dice. ceva d. ministru: consiliul general a scos ca- 
techismul din programul geolelor : 

Neadevăr! 
Ce este catechismul? Un cuvânt sait o materie de siudiă? 

In programul d-lui ministru se dice cuvântul eatechism ; în 
programul consiliului general se află tot materia catechis- 
mul, dar nu e cuvântul. 

In adevăr iată programul consiliului general pentru învă- 
țământul religiunei : 

me... Dogmele bisericei creştine orlodoze. Alorala cre- 
ştină,* 

Ag în programul clasei a patra primară, unde se plânge 
d. ministru că s'a omis catechismul, găsesc : 

„Ce este omul? Datoriele. omului către Dumnedei. Cre- 
dința, Speranţa şi: Caritatea. Datoriele omului câtre sine şi 
către cei-lalți Gmeni Datoriele copiilor către părinți, etc.“ 
Cu un cuvânt programul catechismului. Dacă nu este acesta 
catehism, apoi v& întreb; ce este catehism? Dar fiind-că 
consiliul general a pus titlul cel mare Religiznea, şi fiind- 
că d. ministru a pus titlul cel mie: Catechismul, d. minis- 
tru cu sciinţă dice neadevărul că s'a scos catechismul din 
programă ; die cu sciinţă căci nimenea nu pâte să fie a- 
iât .de puţin .inteligent ca să nu vadă ca în programul 
„consiliului general se află catechismul sub titlul /rfigiunea, 
dar d-sa a spus neadevăr pentru că vroia să sfarme lu- 
„crarea acestor 6meni cari s'au răsvrătit dupe d-sa, în con- 
tra a tot puterniciei d-sale. 

D. ministru spune dar inesactităţi ca să ajungă la scop. 
şi după inesactităţi face ceva mai grav, vine de reproduce 
textele alt-fel de cum sunt scrise. In adevr d. ministru 

„se bas6ză: pe: două arlicole din legea instrucţiunei publice, 
pentru ca. să anuleze Jucrările consiliului general ; pe art. 
.96 şi pe-art. 20 aliniatul 3. 

Iată, d-lor,. ce spune: art. 26: 
„Pentru fie-care sesiune, ministrul instruţiunei publice, 

va delega trei membri din consiiul perihanent, cari vor 
asista la deliheraţiunile consiliului. general şi vor lua cu-
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'ventul ori de câte-ori vor judeca, de trebuinţă ; ei nu vor 
lua parte la vot,“ 

Atrag at nţiunea d-vâstre, asupra acestor cuvinte: F7 nu 
ror lua parte la rol. Ori, ce pretinde d. ministru? Că, con- 

siliul a dat votul săi asupra programului ședlelor normale 
fără asistenţa delegatului ministerial. 

Mai ântâi, era de nevoe să asiste la vot delegatul mi- 
nisterial ? Art. 26 spune că, trebue să asiste la deliberare, 
dar la vot nu. Din contră, din faptul că et nu iaă parte 
la vot, resultă pentru orf-cine că nu este indispensabil să 
fie presenţi când se face: votul. Dar, d. ministru în rapor- 

tul d-sale, referindu-se la textul legei omite cuvântul: „Ei 
nu vor lua parte la vot“. Este un fel de substilisare de... 
Cum să ic? .... D: ceva în onittendo; şeiiă că sunt 
dou& feluri de acest ceva : în omiltendo şi în comittendo. 
“(Aplause din minorilate). . 

ŞI apoi dacă delegatul ministerial n'a voit să stea. Ja 
voi, vina este a consiliului general ? 

Dar nu acesta este cestiunea; ceea ce e grav csle să 

vedem un ministru comițând de acest-. . . subtilisări. 
Ce e drept d. ministru a început cu cel mai militel, cu 
în omillenda, veţi vedea câ a ajuns pe urmă şi la celalt, 

„la în comiltendo. Iată dar d-lor, o primă încropire de text 
alt-fel de cum:e tipărită. | | 

Viu acum la a doua, d. ministru dice: Nu a întrunit 
majoritatea legală programele făcute de consiliul +eneral. 

Art. 20 din lege, aliniat 3 spune: „Programa aprobată 
-de două treimi ale acestui din urmă consilii, se va tri- 

-mite ministerului, care o va supune la aprobarea domnului. 
Două treimi; cari două treimi ? d. ministru a! cultelor 

dice : două treimi nu din numtrul membrilor de faţă. al 
„membrilor cari.ai luat parte la vot, ci două treimi din 
„num?rul total al membrilor consiliului general. 

D-lor,. o asemenea interpretare e'eronată; ea nu are 
temeiu de a fi, si veţi “vedea că nu se potriveşce nici cu 

„aceea ce s'a făcut până acum. 
D. ministru ca să susţie ciudata sa: interpretare dice : 

„Paragraful 33 al art. 20 din lege dice anume că progra- 
mele şcolare: trebue sii fie aprobate de două treimi ale 
consiliulni general şi că însuşi regulamentul .D-vdstre în-
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terior explici, care anume. două treimi se cer, când dice în 
art. 19 că: Osebit de casul prevedut prin legea îinstrue- 
ţiunei la art. 20 $ 3, maioritatea este constituită prin: ju- 
mătatea voturilor nembrilor de fapt, plus unul. 

Va să dică, d. ministru gice: Vreţi:o dovadă, că tre- 
buese ducă treimi din numărul total al membrilor iar nu 
din numărul membrilor votanţi, uitaţi-vă în regulamentul 
d-vâstre interior. şi în regulamentul interior veţi vedea ,la 
art. 97, — d. ministru dice art. 19, dar e o eidre, — “că 
în t6te 'casurile, afară de ceasul programelor, volul se ia 
cu jumâtatea membrilor de fapt, plus unul. 
“3 Deci, dice d-sa, dacă atunci când e vorba de maiorita- 
tea ordinară, se socotesce:dupe numărul membrilor de fapt, 
iar nu a membrilor votanţi, tot aşa trebue să fie şi în ma- 
ioritatea de duoă treimi. 

Deja mărturisesc că -aceste cuvinte membrii de fapt, mi 
se pare cam stranii, căci dacă e vorba de membrii totali, 
no) scim că să exprimă alt-fel legiuitorul: membrit total, 
membrii nominali, membrii de drept, dar nu membrii de 
fapt; acâsta n'am audit'o nici o-dată. 

Ce era însă d-lor? Era 0... 0 sublilisațiune în cvmittendo, 
pe care o comitea d. ministru. Intr:adevăr în edițiunea,:0- 
ficială publicată în anul 1883 se dice nu: num&rul  mem- 
brilor de fapt plus unul, ci numirul. membrilor de fală plus 
unul. (Aplau-e din minoritate). 

Dar credeţi că numai atât e? In anul 1865 când nici 
nu se bănuia că şedla română va încăpea pe mâna d-lui. 
ministru actual, când prin urmare nu s: făureaii docu- 
mentele ad-hoc, în ediţiunca oficială tipărită atunci se dicea : 
membrilor de față plus unul. Vrea să dică la. 1865 mem- 
brii de față, la 1883 membrii de fai! : 

„Dar nu este numa! atăt, d-lor, la 1865 sa şi aplicat 
lucrul acesta la programul şeolelor secundare de fete, Chiar 
la pag. 407, în buletinul instrucţiunei pe 1865, veţi vedea 
notaţi: Potanţi : 24 maiorilatea ceruti de art. 20, aliniat 3, 16. 
„Va să dică, d-lor, deja la 1865 se socotea duo treimi 
din membrii de faţă. Ori, anul acesta programele au îu- 
trunit duoă treimi din membrii de faţă. 

Şi atunci d. ministru a gasit leacul: iute, iute un mic... 
comittendo.
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Ei bine, d-lor, cum se chiamă din: partea unui om care . 
e pus în “capul şeâlelor, care trebue șă dea, tutulor exem- 

„Plul respectărei adevărului, cum. se chiamă lucrul acesta „de a lua un text de lege şi a 1] schimba, de a lua cuvân- 
tul. de față şi a 71 întrece la faţă, şi a 71, transforma, . în “cuvântul. fapt? SI E 
„Ce, d-lor, aţi voit prin acesta să ne amintiţi că sunteți, 
„dupe cum s'a dis, numai o siipânire de fapt, sai aţi do- 
rit să scie țâra că: singuri recunâsceţi că guvernul d-vâstre 
nu mai are față? | i 
„Acesta, d-lor, nu se mai chiamă călcare de lege, pentru 
“acesta nu trebue să fiţi chemaţi la răspundere, dinaintea 
casaţiei; pentru acâsta trebue să r&spundeţi dinaintea con- 
sciinței fie-cărui om onest. E 

Cu tite acestea; numai aşa ali putea reuşi șă diceţi 
că nu era maioritate ; dar când v& vom argta mai mult, 
când vă vom arăta că pentru ca să ajungeţi la acesta 
fațuire a faptelor şi făptuire a feţelor, (aplause), aţi fost 
siliţi să recurgeți şi la un “mijloc aşa de mic în cât: 
nu 71 pot califica? Intradevăr ce, aţi făcut? Când aţi 
vedut că lipsese membri, de şi conform regulamentului 

“interior, 'când un membru lipseşte la mai multe şedinţe, 
nu sciii âcum la câte, acel membru trebue să fie. înlo- cuit, şi de şi vi sta spus şi cerut o aşa : înlocuire, . d-v6s- 
iră nu aţi voit să înlocuiţi pe acei membri absenţi, ci 
vaţi mulţumit numai cu cei 6 membri. cari se ţineaii 
de pulpaha d-vâstre. Pentru ce acâsta? Nu o-sciaţi? Nu 
v'o ceruse consiliul general întruna ? Nu, dar sciaţi:că, în- 
locuitorii vor vota. probabil cu maioritatea şi că atunci vor 

fi pentru programe duoă treimi chiar din membrii totalj, 
şi atunci acel... comittendo ar rtmâne de prisos. pu 

Iată dar o a patra călcare de lege, şi cred că este din . 
cele mai carâcteristice, şi v& întreb înainte de a trece mai 
la vale : este cu putinţă o asemenea stare? Este cu putinţă 
ca corpul profesoral să mal. rămână sub direcţiunea plină 

„de avertismente a unui ministru care. a tratat ast-fel pe 
represeniauţii sei? Este cu putinţă pentru demnitatea profe- 
sorilor noşiri să'i lăsaţi într'o asemenea situaţiune, acusaţi 
„de faptele ce nu le-au comis, împovărați de păcatele unui 
comiittendo care este în câpul sedlelor ? 

4
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Trec d-lor, la un alt punct, şi aci veți vedea pe.d. mi- 
mistru nu numai călcător de lege, 71 veţi vedea transfor- 
“mându-se în agent electoral al cabinetului. | 

Este vorba de mutarea d-lui Moise Pacu, profesor de 
seminar. (Intreruperi). Ah, uitasem să vă spun când - cu 
metrii. cubică de. ar, un mic fapt, dar fârte caracteristic, 
căci din el se .vede ce mult se îngrijesce d. ministru de 
igiena :copiilor. Sunt într'o şcâlă, 82 de fete, cari nu nu- 
mai nu ai destui metri cubici de aer, dar pentru care d. 
ministru a' găsit cu cale să suprime clasa cu desăverşire, 
lăsând pe acele eleve să se plimbe mai bine pe uliţă... Se 
peirece acest fapt la externatul de fete din Bucuresei. A- 
colo sunt cinci clase.: In localul în care era până -acum 
instalată acestă şeolă, fe-care clasă avea câte o cameră. 
Se mută în altă parle, pe strada Israelită No. 1, şi acolo 
şcola nu mai dispune de 5 camere, ci: numai de 4. Clasa 
a doua a: rămas pe din afară; şi elevele din acâstă clasă, 
sau: că intră în clasa III pe când elevele ei se dai după 

„joc prin curte, sati că plâcă acasă rămănând repetente căci 
“nu ati unde să înveţe carte. 

“D-lor, am ajuns la casul d-lui Pacu. 
D. Moise Pacu are nefericirea de a fi membrul oposiţiu- 

ne). VE “mărturisesc, : după cum spune însuşi d. Pacu prin 
"memoriul adresat ministrului, d-sa este un om care a avut 
o haivitate, naivitatea de a crede că drepturile cetăţenesci 
sunt o realitate. D. Pacu "şi-a pus candidatura la consiliul 
comunal din Galaţi; (candidatul adversar era un alt pio- 
fesor,. coleg'al d-sale de la seminar), 'Pacu a mai avut Şi 

„ mefericirea- să reuşâscă; dic nefericire căci dacă n'ar fi fost 
ales nu "i sar fi spart capul de agenţii ministrului de in- 
terne a doua di. ă o 

A doua di erai la primărie alegerile consiliului jude- 
“ian; tocmai atunci d. Pacu care era ginere, se ducea la 
iprimărie să îndeplinescă formalităţile publicaţiunilor de că- 
sătorie. - , -. i | 

Sciţi ce s'a petrecut la Galaţi; inutil să spunem că d. 
“Pacu € unul din aceia pe al căruia cap s'a făcut pac! pac! 
-de către agenţii ministerială. De cât capul d-lui Pacu a fost, . 
'se vede, bine confecţionat, etici' după câte-va” dile-de sufe-



/ 
. 

„Tinţă.a casă la d: -sa, ş şi după o 'căulare la Slănic, a eşit 
“teafăr. 

Atunci u intervenit ministrul justiţiei. Sciţ tactica : : "unde 
nu reuşesce ministrul de interne, sare ministrul de justiţie. 
Ei bine, vine d. ministru de justiţie şi dă pe d. Pacu pe 
mâna procurorului de la Galaţi; ghiciţi ce s'a întâmplat. 
Nenorocitul Pacu: al căruia cap a fost mai. solid de cât 
tite acestea, a trebuit atunci să fie supus unor nuoi expe- 

„rimente. D ministru al instrucţiunei “şi-a dis : ce este Pacu? 
- Profesor, las” pe mine! 'D. Pacu este într'adevăr profesor: 
definitiv la seminarul din Galaţi de dece ani, este fii de 
ţăran din Basarabia; n'a . învăţat, instrucţiunea . civică în 

-scolă, dar a înv&ţat'o în urmă. 
D. ministru şa dis : hai să”l gonim la Huşi; şi nici una, 

nici alta, trimite d-lui Pacu adresa urmiitâre : 
„Subsemnatul, audind pe consiliul permanent, are on6re 

a vă face cunoscut că-.pe diua de 15 Noembre a. e. sun- 
-teţi transferat în aceeaşi calitate de profesor definitiv de la 
catedra morală creştină, pastorală şi liturgică de la acel 
seminar la catedra identică de la seminarul din Huşi şi 
vă invită să plecaţi la post spre a vă lua îndatoririle ca- 

“tedrei unde sunteţi transferat“. 
„Ministru, Sturdza.“ 

Lucrurile acestea se petreceaii la 14 Noembre, dout luni 
-şi jumătate dupa începerea “anului şcolar. | 

Ordinul d-lui ministru începe prin o neexactitate, prin- 
i”un comittendo, spune: că a audit pe consiliul permanent. 

„Ei bine, repet; nu este adevăat: nu a audit d. ministru 
pe consiliul permanent. - Me 

Consiliul permanent, după cum sciți, se compune din 
“cinei membri. D-nii Laurian şi Dimitrescu "mi-ai afirmat 
că d-lor nu sciii de acest fapt. D. Şaicaru, întrebat fiind. 
de d. Pacu, “1-a. spus; ei nu sciii de acest lucru; *mil-aduc 

aminte de alt-ceva: că am dat votul mei ca să se numâscă 
tn Gre-care Georgescu care nu reuşise la un concurs de 

“la facultatea de teologie, suplinitor la seminarul de Huşi. 
Mai rsmâne d. Hâjdăă care nu ţine minte, şi d. Crăciu- 

: nescu despre care nu'mi permit a crede şi nici a: bănui ca 
să se fi făcut complice la aşa ceva.



Iată. prin urmare, o primă incorectitudine de formă : n'a 
audit d. ministru pe consiliul permanent. (Întreruperi). Ce 

“să mai vorbim de călcări de lege : Mai e vorba de călcări - 
-de lege ? | 
A doua incorectitudine : D. Pacu 'e numit | prin decret 
“regal, dacă. d. ministru ar avea dreptul—şi nu”! are—să!”] 
mute, n'ar putea-o . face de cât tot prin decret regal. Se 

"vede însă că decretele regale sunt numai pentru “favori- 
“ii guvernului nu şi pentru cei din oposiţiune, căci d. 
Pacu a fost. mutat numai printr o simplă decisiune minis- 
terială. 

Intreb însă : avea d. ministru dreptul să faci acâstă 
mutare? Părerea mea este câ nu. Intradevăr fie-care pro- 

-fesor concură pentru -o anume catedră într'o anume loca- 
litate. O-dată acestă catedră câştigată, ca «ste alui. 

Şi apoi mutarea este o pedâpsă, şi cea. mal mare din- 
"tre pedepse. Or, ministrul singur nu pote aplica de cât 
cea mai mică dintre pedepse, avertismentul. Cele-l-alte pe- 
depse, censura, suspensiunea şi destituţiunea nu se pot da 

: de către-ministru. Or, a muta din loc în loc pe cine-va. 
nu este a ?] destitui în mod ipocrit? 

V& mărturisesc însă că. acestă cestiune ca cesti une, le- 

gală, e discutată. In lege nu se spune direct dacă d. mi- 
nistru are sati nu voe să mute pe un profesor; se spune 

“numai că nu pote ministuul să pedepsâscă, or, cum am 
spus-o, acesta e o pedâpsă şi vă voii dovedi-o cu mărtu- 

„risirea însăşi a d-lui ministru, 
In adevăr, îndată ce d. Pacu a venit în Bucuresci, a îu- 

tvehat pe d. director al. ministerului de ce e mutat, şi i 
Sa respuns: „Scil d-ta fârte bine.de ce esci mutat.“ 

D. ministru, “d-lor, are atât de multe călcări de lege la 
activul, ori la pasivul săi, cum veţi.voi, în cât vă măr- 

turisese că nu e nici un merit să mai găsâseă cine-va căl- 
care.de lege la d-sa. Legea spune, d-lor,: că .un profesor 

“care face: greşeli se judeci de un consilii de cinaci.. 
Presupuneți că în acest consiliti:-de cinci se ivesce. nia- 

- îoritate: şi minoritate. Eri bine, sciți: ce crede d. ministru în 
aşa împrejurări? D-sa pretinde că are dreptul să aplice pă- 
rerea maiorităței ori a minorităţei . dupe cum va găsi de 
cuviinţă. . E



* Ori-cât ar fi de violatâre de lege şi de contrarii chiar 
bunului simţ o asemenea procedare, d. ministru nici. de. 
dânsa nu se ţine. Aşa în 1885, când a fost dat în jude- 
cată institutorul Georgescu din Dâmboviţa, 3 din membrii 
opinase -pentru achitare iar cel-l- alţi duoi pentru censură ;, 
ei, d. ministru n'a primit. nici opinia .maiorităței nici a mi-, 

norititţăi, ci %-a aplicat altă pedâpsă : 7l-a mutat. D-sa prin 
urmare, considera mutarea ca o pedepsă, şi ca pedepsti. a, 
fost aplicată şi d-lui Pacu. 

* Dar vă mai întreb, daca nu e pedepsă de ce au mutat 
pe d. Pacu? 

Este d-sa un profesor ri ? Iată în privinţa acesta ce 
spune directorul săi: 

CERTIFICAT 

„Sub-semnatul, director al ' seminarului. Dunărei-de-jos. 
din Galaţi... — vedeți că e un certificat clerical, deci tre- 
bue' să placă d-lui ministru al instrucţiunei publice, —cer-, 
tific prin acesta că d. Moise Pacu a funcţionat neintrerupt: 
ca profesor definitiv de morala creştină, pastorală şi litur-, 
gică la acest seminar de la 99 Ianuarie 1873 până astă-di,, 
15 Noembre 1887; şi că în tot cursul funcţionărei. șale. 
va lăsat mimica “de dos it alăta în privinta aptitudinei sale și 
zelului cu care “şi-a împlinit datoria, cât şi a conduitei. sale 
în şcolă şi în societate, 

1887, Noembre 13.' 

. Este dar un profesor model care se pedepsesce cu mMu-, 
tarea, ca să fie înlocuit cu un altul care n'a reuşit la COn- 
cursul de bursier pentru facultatea de teologie. 

Dar, d-lor, este în interesul instrucţiunei ca să: întreru- 
peţi cursul copiilor şi la. 14“Noembre să le daţi un alt 
dascăl? Credeţi d-vostre. ci. profesorii trebue schimbaţi tot 
cu atâta uşurinţă ca şi: cireulările d-vostre ?. n. 
"Dar re era un celățen răi Moise Pacu? Iată 'certifica- 

tul primarului în care donsul, primarul colectivist, căci d. 
Nebuneli este al d-vâstre, spune categoric că d. Pacu nu 
a lipsit de'la o singură şedinţă: a: consiliului comunal, şi
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aş vrea ca consiliul comunal din Bucuresci să ia exemplu 
de la d. Pacu din. Galaţi. . 
“Fost-a d.:Pacu în consiliul comunalun om'neactiv? Nu. 

El a vrut-să tae: cangrena şedlelor din Galaţi; şi pote că 
de acolo a: venit ura în contra d-lui Pacu. Este în Galaţi 
o şcâlă secundară de fete care nu e supusă legilor țărei, . 
profesorii sunt numiţi. fără concurs, programe ru s'aii dat: 
de către Stat; aşa fiind, sciți care e resultatul? Acea şeâlă: 
e un isvor de cumul, catedrele acestei şcole sunt 'recom-. 
pensa ce o dă guvernul profesorilor cari susţin politica sa 
la „Galaţi. Care profesor face treburile guvernului, mai pri- 
mesce câte o l6fă și de la şedla secundară de fete; cel 
care, din contră, nu se face agent al guvernului, neapărat. 
că nu pote să concureze. pentru acestă şeolă. lată ce a 

vrut. să curme d. Pacu, profesor şi cetățen bun, membru 
în consiliul comunal, rîvnitor de binele public, şi iată pen- 
tru ce nu putea ca să nu fie lovit de d-vostre. 

Da,: d-lor, ?l-aţi lovit, pentru politică, nu pentru alt- 
ceva. e 

Vreţi o dovadă mai. mult ? ai evanghelia parti: 
dului guvernamental, Voința Naţională, — căci nimeni 
nu va tăgădui că nu o: pot numi astfel, — şi iată ce 
citesc : 

„In ceea-ce privesce consideraţiunile de fapt, cari vor fi. 
putut decide pe autoritatea şcolară să decreteze mutarea 
d-lui Pucu de la Galaţi, de şi nu le avem sub ochi spre 
a le putea aprecia, totuşi suntem autorisaţi a crede că mo- 
tive puternice de disciplină şcolară aii silit pe minister să 
considere permutarea d-lui Pacu ca indispensabilă ordinei 
şcolare şi prestigiului corpului profesoral. 

„Să facă -politică, sunt cetăţeni, şi nu “noi “le vom tă- 
sădui acest drept. Dar exerciţiul drepturilor politice nu 'se 
face prin provocare de scandal în stradă. 

__ „Pâte că întrun alt centru profesorul. permutat va re- 
'Mecta mai cu maturitate la ur tele sale apucături de mai 
mainte şi șe va corige“. | 

"(Vointa Naţională, “din 20 Noembre 1887). 

Deci traducțiurie românescă : profesorii au drept să facă



politică, insă numai un -fel de politică: politică coleclivistă. 
(Aplause din minoritate). OO IE 

Căci, sciți d-vâstre, d-lor, ce se petrece în Galaţi ?. 

Să intrăm în seminar. D. Pacu face oposiţiune, aţi vă-- 
qut însă că de la curs nu lipsesce, şi se duce pe lângă 
acesta şi la consiliul comunal. Credeţi d-vostre acum că 
singur d. Pacu e profesorul de la seminar care face poli- 
tică ? Nu. Este d. Codreanu, colectivist, care a fost candi- - 
dat la colegiul I şi care a cădut; d. Teodorescu ales la 
colegiul al II-lea judeţsn în diua bătăilor, va să dică pus, 
pe o. listă susţinută cu tâtă autoritatea, bine înțeles .ma- 
ierială a „d-lui miniştru de interne; mai e d. Radu al cărui 
nume singur cred că. vă evâcă multe suveniri. politice. La 
gimnadiu e d. Cerchez, preşedinte al. comitetului per- 
manent. | | 

Ve întreb acum, dacă toţi aceştia fac politică, dacă. aci 
chiar în Bucuresci sunt profesori cari, obţin concedii de, 
6 luni pentru ca să facă politică, şi eii unul aprob fap- 
tul pentru că şi profesorii sunt cetăţeni, dacă ast-fel stă, 
lucrul, apou tuturor să li se măsâre cu aceeaşi mesură. 

Şi atunci vă întreb, am ajuns noi sub un. guvern libe- 
ral, sub un guvern democratic, ca să vedem şi acâstă 
flagrantă nedreptate, ca să ?ţi fie permis să faci politică 
colectivistă, să. “ţi fie permis să te duci cu bătăuşii. la. 
primărie pentru ca să spargi capetele Gmeailor, dar să nu. 
"ţi fie permis să “ţi pui candidatura în mod demn. şi. ono- 
rabil şi să fii ales de oraşul tăi ca oposant? | 

D. Pacu a făcut scandal, qice Voința Naţională! da. 
spargerea capului lui Pacu a seandalisat națiunea, dar el 
nu 'şi-a spart capul singur ci i Pai spart bătăuşii d-v6s- 
tre, d-le ministru ! Acum, pentru ântâia „ră aud că totcel. 
care mănâncă bătae este cel care face. scandal. Nu a. fost. 

„dar din partea d-vâstre decât dorinţa să transferați pe un: ». 
membru din consiliul comunal de la Galaţi, pe un opo-: 

„sant de frunte, pentru ca să,ve scăpaţi de el, în ajunul: 
alegerilor viitâre, ca să. eliminaţi pe un om care nul aţi - 
putut birui nici prin bătăuşi nici prin procesele . d-vâstre; 
cele scandalse. | | 
„EX d-lor, ce iute ne am schimbat! credeţi d-vâstre ci 
numai Dinasticismul este prea noii şi prea ciudat pe bu-
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“scle d-lui ministru al insirucţiunei publice? Deschideţi fai- niosul: âct' de acusare al ministerului conservator. şi veţi citi: 
N „Au doră politica este 'un ce atâta de ne permis şi vătămător ? Cu tote acestea era un timp, pe care am pu-: tea să 7] numim mai fericit, când în (era acâsta. miniştrii cultelor şi instrucțiunei publice, departe de a persecuta pe profesorii câri fac politică, din contră 21 excorta la politi- că“: (pag. 145), - 

| La 1876 exam în „oposiţiune şi vream să trecem - în o- chii ţărei” drept liberali ; la 1887 suntem convinşi că o să remănem la putere, nu până se va deschide moscenirea, dar până la o a doua moscenire, şi de aceea nu maj scim ce am dis în trecut, şi nici nu ne îngrijim de ce va dice presentul şi viitorul despre nor! (Aplause din partea 0po- - sițiunei). | | E : Trec, d-lor, la cestiunea asilului Elena Dâmna, şi măr „turisesc, la cea: mai delicată, a . * Din tâte instituțiunile de cultură naţională, Asilul este una dintre cele mai însemnate, nu în starea în care este, dar în starea în care ar trebui să fie. | | "Nu voesce, d-lor, să fac multă istorie, nu voesce să vor- besc de sforţările răposatului Davila şi ale celor-l-alţi fi-. lantropi cari aii pus o piatră la “crearea acestui institut, amintese numai" un lucru, şi a nume că asilul fondat de Dina Cuza, era destinat să servâscă drept adăpost copiilor . orfani. Era, d-lor, o idee frumâsă aceea de a stringe fiin- „tele cele mai nenorocite, copilele orfane, fără tată, fără! mamă, şi ale da o bună creştere făcând din ele bune marhe -de familie. Dar la asil, ca peste tot, cei mari s'au. încercat să mănânce pe cei mici, ast-fel în cât de unde era vorba ca acolo 'să se facă educaţiunea modestă şi de- mocratică a copilelor” orfane, acest local. s'a transformat. în „nici 'mai mult nici maă puţin. de cât un pansionat , luxos, forte luxos în care copii bogaţilor să potă avea. o educa-, țiune coniplectă :mai eftină, mult. may eftină ; (se plăteşte 600 de lei pe an), de cât ar trebui „să coste!. (Aplause din pârtea 'oposiţiunei). e 
„VE întreb: din 370 copile câte sunt în asil, câte sunt
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mal multe de 30 orfane, dar orfane adevărate, şi de tată 
şi de mamă? : 

D. ministru sunt sigur, că nu va r&spunde alt-fel, căci 
dacă o va face, îl voiii cere să aducă aici matricole de 
unde se va putea 'verifica lucrul. a 

Lasă că la asil nici legea instrucțiunei nu se aplică, 
lasă că la asi] profesorii sunt numiţi fără concurs, ceea- 
ce este mai grav este acesta: asilul nu. mai este peniru 
orfane. | | 

Se pote tăgădui că: la asil se primesc stependiste ! 
Ei bine, pentru ce? 

» Vom crede re că nu sunt destule orfane în România? 
Comuna Bucureşti numai ăre peste 100 de orfane în xâr- 
sta mail mare de 7 ani, pe care asilul nu le “primeşte” şi 
pe cari comuna le-a lăsat pe la doicele din mahalale şi: 
le-a înscris la scâlile publice ! i 

Daci. tăgăduiţi faptul aduceţi dosarele primăriei Şi. ma- 
tricolele şeslelor. | | a 
-Apol actsta a fost dorința celor cari au înființat 
acest asil ? i 

» Ce? să lăsăm.pe aceste orfane până la vârsta de 14, 
19 ani la doicele din mahalale? Şi pe când orianele pen-: 
tru cari s'a făcut asilul, pentru cari s'a făcut sub-scrip- 
ţiuni şi pentru care Dâmna Cuză şi Regina Elisabeta, - au: 
facut sacrificii, nu pot intra în asil, găseşte loc . acolo tot 
felul de intrigă! (Aplause din partea oposiţiei). 
„Am aici un discurs al d-lui ministru de când a intrat 

la. asil, ea directrice pe d-nişora Felicia Racoviţă. Sia 
lată ce spunea d. ministru: ..:. în fine autoritatea 

   
a cat 

d-vostre vor reda asilului renumele ce 7] avea. şi pe care, 
o spun cu durere, era în ajun de a: perde.“ 

(Lara Nouă, anul 1V, 40 4, pag. 915): - 
Cât a stat d-nişâra Racoviţi la asil, redatu-i-a - d-sa 

prestigiul ce 7] avea mai : nainte” şi pe care era în -aţun: 
de a” perde? Daca i l-a redat acel prestigiii, - „pentru - ce. 
d-nişora Racoviţă. a plecat de acolo? „Este adeverat că. 
plecarea d-sale se datoreşte unei inirigi meschine şi- ruşi-. 
n6se prin care se iindea să fiică pe Suverana ţârei. să 
crâdă: că s'au găsit în rândul societăței române pers6ne
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cari să nu şeie să respecte un mormânt sfânt pentru: 
noi toţi ? 

Este adevărat că a. fost o intrigă condusă-.de alt-cine-va 
de. acolo ?: | e 

Este adevărat că d-ra Racoviţă, a fost denunţată că în 
acord cu d. Haret şi cu d-ra Georgescu, a voit să tragă 
un grilagiu peste mormântul principesei Maria ? Aceste 
lucruri S'aii spus, şi daca 6le. sunt ast-fel, et plâng pe d. 
ministru că a dat credănient la o asemenea calomnie. 
Daca fapiele nu sunt “adevărate, aştept să mi se spună 
de ce d-ra Racoviţă s'a retras; să mi se- spună daca a 
fost. sai nu. ver-o cestiune . relativă la grilagiul. care. .se 
dicea că este hotăsiit să trecă. peste acel seump mormânt. 
Pâni nu veţi face afirmaţiuni. precise :şi categorice, noi nu 
ne vom putea explica retragerea d-şorei Racoviţă de cât 
numai în urma unor intrigi necalificabile. 
-Dar credeți că la Asil a fost numai .atât, adică că el 

se conduce fără lege fără comptabilitate, fără concurs ? 
Credeţi d-vostre că asilul este transformat numai înt”- 

un institut de stipendiste ? Credeţi, d-vâstre că.cel puţin 
acest institut, aşa transformat, pus la disposiția părinţilor 
bine cugelători, că acest institut în care se predă teoria. că 
totă stăpânirea şi tâtă voinţa arbitrară vine de la dumne-. 
dei, credeţi” dic, că acest institut este în bună stare? 

Mai am, - d-lor, un fapt de desvoltat şi voii încheia. | 
Sa dat afară din asil, .d-lor, dece orfane şi s'au trămis la. 
Monastire (sensaţiuni pe bancile oposiţiunei) ; iată nume- 
le lor: : e 

1) Ştefănescu Alexandrina, din clasa II primară, de 
8 ani. RE | | 
_9) Sorescu Smaranda, din clasa II primară, de .S ani. 

3) Şerbănescu Ecaterina, -din clasa | primară, de 7 ani. 
4) Ionescu Aristia,. din clasa [| primară, de 7 ani. 

+5) Emilian Maria, din. clasa 1 primară, de.7 ani. 
- 6) Matuati Angelina, din clasa 1 normală, de 12 ani. 

7): Stuart .Maria, 'din clasa 1 normală, de 19 ani. 
-*5) 'Ţănescu Maria, din. clasa I normală, de 12. ani. 

9) Ampliu Dominica, din clasa II normală, de 13 ani. 
„+. 10) Dineseu Smaranda, din.clasa. [[ normală de 13 ani. : 

Aceste fete în duot rînduri, câte cinci a fost trimise
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de către d.. ministru la monastirea Agapia, şi se află. şi 
adi la monastirea. Agapia. Ele sunt destinate să trăiască 
din ce remâne din cei 37 bani pe. di ce se dă călugări- 
telor pentru hrană. | 

VE. întreb, d-lor, aţi augit: d-vestre o. crudime mai 
mare ? 

Veţi spune pâte 'că aceste fete nu învăţat bine, că nu 
aveati aptitudine la învăţătură. Lucrul nu este adevărat. 
Dar dacă ar:fi aşa, ce pedagog este! acela * care pâte să 
spue cu siguranţe că la: 7 ani se vede la un- copil apti- 
tudinea sai inaptitudinea pentru învăţătură ? Eu cunosc 
persâne căci ocupă posiţiuni însemnate în stat, fârte în- 

semnate din păcate, şi cari n'aă putut să trecă nici odată 
examenul de maturitate în Germania. (Aplause din mino- 
ritate), Şi nu era vorba de un copil de 7 ani, era vorba 
de un copilandru de 18, 19 ani. Ce însemnâză acâsia? 
Nu însemnâză nimic; pedagogia a descoperit măcar atăta 
lucru, că nu trebue să ne descuragiăm; se pâte să fie 
minţi mai tardive, dar tot d'auna trebue să avem nădejde, 
căci îndreptarea este făcută pentru 6meni. 

S'au transportat, d-lor, aceste dece fete le monastire. Cu 
ce drept? Nu vă gândiţi că aţi călcat şi legile canonice nu 
numai legile civile, căci d-vostre sciți că nu pot fi admişi 
la monastire Gmeni mai mici de 60 de ani? 

D-vâstre.'voiţi să faceţi din aceste vlăstare de 7, S ani 
“monache?. Ce? sciți d-vâsire, că aceste copile ati să voiască 
să se lepede de cele lumeşti;, ca să îmbrăţişeze pe cele 
cereşti, de v'aţi apucat d-vâstre înainte ca să le faceţi pe 
plac? (llaritate, aplause). 

Dar, d-lor, este ceva şi mai grav. Mi se afirmă, — şi 
d. ministru să aducă hârtiile aci dacă vrea să se disculpe, 
— mi se afirmă că la al duoilea transport, — căci a fost 
o dată 5, şi al doilea iar 5—, d. minisiru a cerut asilu- 
lui săi dea cinci fete pe o listă ca să le dea afară, să se 
facă locuri, şi asilul X-a trimis o listă de cinci fete; între 

acelea însă eraii unele cari aveaii protecţie, şi atunci d. 
ministru a napoiat lista: „Nu cinci fete, cinci orfane îmi 
trebue.“ (Aplause din minoritate). | - 

Dintre aceste 10 copile cari sai trimis la monastire, -— 
şi faptul este atâta de. monstruos în cât până ce nu veţi
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audi pe. d. ministru mărturisindu!!, mulți dintre d-vostre 
nici o să credeţi —, dintre aceste cinei orfane trimise la 
monastire, una era, flisică, nenorocita ! ' | 

Dintre aceste 10 orfane, una Alexandrina Ştefănescu, 
speriată de traiul de Ja monastire, a fugit; iar alta, Ionescu 
Aristiţa a murit la 'monastirea Apapia. Acesta este un fapt 
şi îl afirm, | a o 
„D-lor, termin. 'Un singur epitet mai lipsia guvernului 

d-vâsre : crudimea. Îl meritaţ) ! (Aplause din minoritate).



LIBER T ATEA INTRU N IRILOR | 

(Şedinţa de la ua Decenihre 1559); 

Domnilor Deputaţi 

Daci d. ministru de interne consimte a uni amân- 
dou& interpelările întruna “ca să nu iai cuvântul de două 
ori . ! 

D. ministru de interne, general Radu Mihaiă: 
Consimit. 
D.Tache Ionescu : Le unesc  într'una, d-lor, şi pen- 

tru un alt motiv, pentru că de şi amândouă. se raport 
în aparenţă la fapte forte mici, ele - sunt însă dupe mine 
caracteristice, căci în amendout este vorba de un sistem 

“întreg de suprimare fățarnică -a libertăţilor publice, de un 
sistem întreg de lovitură de Stat .ruşinâsă, lăturalnică: 

Incep cu afacere ea de la Huşi. In interpelarea pe care o 
anunţase, diceam : „Interpelez pe d. ministru de interne 
asupra scandalurilor de la Huşi,“ şi d. ministru cu mult 

“spirit, mă întrebă: „Care scandaluri ?* -Intwadevăr, d-lor, 
au fost mulle scandaluri la Huşi, ':şi .avea dreptate d. mi- 
nistru să'mi câră să precisez anume care scandaluri. Vă 
asigur însă că mă voit ocupa numai de scandalul. cel din. 

„urmă, nu numai pentru că are meritul noutăţei, dar mai 
ales fiind-că este şi mai ciudat. 

D-lor, Huşii este un oraş predestinat în: privința” scan- 
dalurilor; acum patru ani, În 5 Decembre 1884, d. Rogăl- 
niceanu,—pe care nimeni. cred nul hiinuesce' de- a fi''0po-
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sant aşa de înflăcărat, în cât să se crâdă că acusă pe ne- 
„drept, cum suntem noi bănuiţi, — d. Kogălniceanu spunea 
aceste cuvinte în Parlament: : 

„Fii unul, d-lor, vă mărturisesc că sunt fricos“... Nea- 
părat că acâsta privesce numai pe d. Kogălniceanu. (Iari- 
tate)... „Şi de aceea mal tă vara şed în Dobrogea, în 
partea aceea a Dobrogei care nu este locuită de cât de 
turci şi de tătari, şi cu tâte acestea, nâptea la miedul nop- 
ţel, mă pun în trăsură şi numai cu un baston, fără armă, 
fără puşcă, mă duc până la Mangalia, şi mă duce mai li-. 
niştit de cât m'aşi duce în judeţul Fălciă, unde nu m'am 

"dus încă de la Februarie; pentru că dacă d. Castroianu, 
omul care nu se ocupă de politică, care,nu se ocupă de 
cât de interesele sale, a fost desemnat să: fie asasinat, i 
s'a denunţat şi lui acâsta întocmai cum s'a denunţat și 
comitelui 'Tolstoy că este luată hotărîrea de a'l omori, cum 
să n'am eu frică, eii care fac. politică ?* - , - 

Va să dică d. Kogălniceanu care începe prin a spune-că 
este om fricos, şi cu tâte acestea nu”. este frică nici de 
turci, nici de tătari şi se plimbă în Dobrogea de la Con- 
stanţa la Mangalia n6plea numai cu bastonul, dar “ie 
frică 'să .se ducă în "judeţul stă natal, acolo unde are casă 
„de peşte o “sută de ani, căcă. aşa era situaţiunea la 1884, 
când stăpânul în judeţ, era vestitul D. Cişman. 

De la--1884 şi până astădi s'a întâmplat un eveniment 
cu adevărat istoric acolo, s'a dat în judecată criminală or- 
dinară omul politic, partisanul guvernului cel mai linistit 
„din judeţul d-lur. Kogălniceanu, atât de liniştit în cât 11 fă- 
„cea pe D-sa să nu mai ptă călători pe acolo; a fost o 
ordonanţă a' judecătorului de instrucţiune: cu cas de ur- 
mărire, a fost o sentinţă a tribunalului prin care se osin- 
dea acel om la puşcărie pentru găsduire de hoţi, a fost 
;apoi. achitare din partea curţei din Iaşi cu trel contra dout: 
adică... deh... dacă mal era un judeeător?... dar în. sfârşit 
“sentinţele judecătoresei sunt sentinţe judecătoresci. 

Dabia s'a dat sentinţa judecătorescă de la curtea din 
-Jaşi prin care cu trei contra două s'a achitat omul influent 
Şi parlisanul politie din localitate al guvernului d-vostre, 
şi iarăşi judeţul Fălciu începe a fi întrun scandal continuit,
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„în aceeaşi situaţiune ca cea care înspăimântă chiar pe d. 
„Kogălniceanu. : -. a De e 

ŞI, d-lor, că este adevărat că în judeţul. Fălcii persâna 
„cea maj influentă -astădi, capul partidului guvernamental, 
este tot acela: pe care curtea din Iaşi “l-a achitat de -găz- 
duire de hoţi, cu trei contra două, şi care înspăimântă pe 
d. Kogălniceanu, este chiar. ultima întrunire publică ţinută 
la Huşi ca- să se protesteze contra manifestului oposiţiunei, 
căci iată ce se.scrie într'o. gazetă a prefecturei din. Fălciii 
în astă privinţă: ÎI E 

»D. Nicolce. Cisman, “membru devotat al partidului libe- 
ral naţional — citiţi colectivist saii guvernamental — su- 
indu-se la tribună începe exprimendu'şi deosebita sa mul- 
„jimire, că cetăţenii s'a adunat în număr :aşa de mare, 
ceea ce probeză sentimentele de iubire către Ton şi gu- 
vernul. partidului, al cirui şef este marele cetățean d. 1. 
C. Bratianu,“ | e 

(Prutul din S .Decembre 1887). 

„. Acâsta în. jurnalul administraţiunei locale ; prin urmare 
nu pote să fie înduoială cu judeţul Fălciii se află iar, dupe 
«achitarea curţei din Iaşi, sub aceeaşi influenţă aşa de li- 
berală în. cât înspăimânta pe d. Kogălniceanu. 

Ei bine, d-lor, ce se întâmplă acolo? Avea dreptate d. : 
:ministru de interne, când întreba: care scandal, căci la: Huşi 
se întâmplă. multe. scandale, “se. obicinuesce de către şeful 
„partidului guvernamental din localitate, de către susținătorul 
Tronului din Fălcii, se obişnuesce die, spargeri de-giamuri. 

„In alte județe se sparg, 'sciţi bine, giamurile la jurnalişti, 
la Huşi se sparg giamurile la oposanţi. Aşa acum două 
luni s'a spart geamurile la d. Mârza, fost deputat şi fost 
„prefect, şi acum în urmă nu sai mai spart numai la u- 
mul, nici numai de către unul. La 24 Noembre a fost o 
bandă numerâsă -care a aruncat cu pietre mai bine-de o 
jumătate de oră; şi aceste destăinuiri le țin de la d. Teo- 
doru şi Bale, deputaţi din: Făleii, pe cari nu“ puteţi biinui 
de. oposanţi; sui spart, d-lor, giamurile la.d. Mârza, lad. 
„Arghir, la d. Tudor, socrul d-lui Teoderu, la d. Hale, etc., 
„Si ceva mal mult: nu numai că s'au spart giamurile la 
toţi aceşti oposanţi din localitate, dar pe ferestrele d-lui
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Tudor. s'a tras Şi “un glonţ de revolver, şi.la d. Rale' atâ- "tea pietre s'au asvârlit în casă, în cât unul din stâlpii” ce se: afla inaintea casel,! căci casa are: stâlpi,. este: aprâpe dă- râmat; a fost .prin urmare 0, operaţiune în regulă, o bom- bardare straşnică, nu cu tunurile ci-dupe vechiul sistem, dupe sistemul din antichitate, când se 'arunca: cu pietre. lată dar ce sa petrecut la Făleiă, . a] SE 
„Dacă ar fi numai atât, vă mărturisesc, că lucrul nu ar fi de loc noi: nu pentru primă Gră vedem acest sistem de a se terorisa oposanţii prin ceva spargere de giamuri -—dar la Huşi este un lueru' curios, acolo s'a perfecţionat sistemul. | e Până acum, d-lor, când se „Spărgeai cul-va giamurile Sai spinarea; lucrul se punea în socot6la cetăţenilor îndig- naţi de purtarea oposiţiunei;, dacă de exemplu, se spirgea giamurile la Independența sa la Epoca, acesta era faptul naţiunei care fusese indignată în contra ai ticolelor . acelor jurnale. (Aplause din partea minorităţei). Dacă se bătea un om în gara Pitesci, ministrul justiţiei răspunde d-lui „Rădulescu, interpelatorului, că' cel on venise cu intențiune „să fluere pe Majestatea Sa Regele, şi 'că publicul indignat “l-a bătut; dacă se bătea un jurnalist în Bucuresci, în strada Regală, pe la ora două din Qi, şi eu făceam . interpelare d-lui ministru al justiţiei, d-sa, la 28 Mai 1886, imi spu- nea: „nu sciă, n'am vedut, dar trenue să fie tot un cas ca acela de la. Pitesci“, şi. „mi-ar părea ru ca d. Ionescu si se facă aici apărătorul unor: asemenea fapte şi să în- „Curageze asemenea scandaluri. * Si : e Adică a nu primi ca poliţia cu agenţii sti să bati cetăi- țenii pentru articolele lor din jurnale, chiar greşite, este a face scandaluri ! ! i e a „ Aceste lucruri sunt cunoscute şi sunt şi vechi, este inu- til dar să revenim: şi să le cităm din nou din. Alonitor, pentru că cu toţii ne aducem aminte de ele. La Huşi însă de astă dată se schimbă sistemul; nu mal este națiunea îndignată care sparge giamurile şi trage cu revolverul în: ea- sele 6menilor, la Huşi este însăşi oposițiunea care '*si „Sparge giamurile. (Aplause din partea oposiţiune!). .Işi tra- ge. singură. cu - revolverul, în casă pentru ca... să învinovă- tesci. pe guvern, . , a aaa 

.
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lată, d-lor, luerul scris cu slove mari în jurnalul guver- 
namental din localitate. 

Mai mulţi dintre membrii oposiţiunei locale, în cap cu. 
d. Niţă Mârzea, ati telegrafiat primului ministru şi minis- 
tvului de interne spre a se plânge că li s'a: spart gemu- 

„rile de la case cu petre, şi că nu le mai este sigură nică 
viaţa. nică averea sub administraţiunea de adi. 

„Oposiţia din Huşi n'a făcut, cu acâstă ocasiune, de cât 
să urmeze calea ce i s'a tras cu atâta miăesirie de câtre 

oposiţia din Bucuresci. 
„Sai spart în adevir câte-va gâmuri, de pe la casele 

d-lo* Niţii Mârzea. Tudor, Arghir; dar cei ce ati spart a- 
ceste gemui nu sunt alţii de cât proprii agenţia! oposiţiei. 

„Scopul pentru care onor. noştri adversari, au jucat acesta 
comedie, nu este altul de cât” pentru a. încerca să discre- 
dit ze, dacă 'cu putinţă va fi..., dacă cu putinţă va fi 
„administraţiunea sincer liberală a d-lui prefect Vârnav* 

Ei, d-lor, nu găsiţi d-vâstre, că acum înaintea alegerilor, 
este ceva grav ca noi să vedem ca jurnalele guvernamen- 
tale, jurnalele susținute, - întreţinute, plătite de guvern să 
publice, cu litere mari, cum că oposiţiunea singură merge - 

„Să'ŞI spargă gemurile, irage cu revolverele prin casele şi 
ferestrele propriilor ei partisany. Se 

Acesta nu vi se pare d-vâstre că vrea să dică, că a- 
“tunci când în timpul alegerilor se va sparge nu gemurile, 
dar capul vre-unui alegător oposiţionist, guvernamentalii 
vor susţine cum că oposiţiunea, “şi sparge singură cape- 

„tele, numai şi numai pentru ca să aibă motive să acuse 
pe membrii. guvernului Majestăţei Sale? 

Adică d. Pacu din Galaţi “şi-a spart el singur capul nu- 
mai ca să facă în necazul d-lui ministru de interne! 

Dar. d-lor, nu numai nici un om cu minte, dar chiar 
nimeni dintre cei mai mărginiţi Gmeni, nu va putea crede 
una ca aceasta, şi nu va putea crede nici chiar că ar 
li o glumă, pentru că o aşa bazaconie întrece chiar tote 
limitele glumei. Int”adevâr, d-lor, -a veni cine-va şi a 
susţine cunt că membrii din oposiţie s'au dus la casele 
altor membri tot din oposiţie şi le-ai spart :g&murile, 
şi ar trage şi focuri prin ferestre în casele lor, în scop 
numai ca în urmă să p6tă îinvinovăţi pe partidul co- 

5 N
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lectivist, acesta este peste putinţă, este de necredut, este 
a'şi bate joc de public, „credendu'l prea din cale afară 
nerod. 

Cu t6te acestea pentru că în jurnalul pe care vi Pam 
citit, s'a -scris - aşa, “apoi negreşit a trebuit să se facă o 
cercetare Gre-care în acest sens, şi că s'a făcut o aseme- 
nea cercetare, dovadă este o scrisâre din localitate, adre- 
sată d-lui deputat Nicu Teodoru şi în care citesc urmă- 
târele : 

„Cel din Broşteni (id est Cisman) a pus pe unul din ai 
lui numit Parfeni Iliescu de "- -a făcut o denunţave parche- 
tului în privinţa spargerei gemurilor. Pr ocurorul a luat act 
'şi în diua de 29 Noembre am fost chemaţi cu toţi la 
parchet. 

„Prefectul în causă punea mare interes, căci când a ve- 
nit a Și strigat la noi, dicându-ne că are să ne pună să 
mucegim în arest. Insă după ce ati intrat în cabinetul pro- 
curorului şi ati vedut că acel Partenie nu pote susţine 
denunţarea, a eşit şi atunci s'a adresat către noi dicând 
“că acel mişel nu pâte să'şi susţină denunţarea, şi noi pu 
tem săi: facem proces de calomnie: Tot ast-fel ne-a dis şi 
d procuror după ce s'a convins că noi nu suntem impli 
caţi în causă“. 

Atât mai 'rimânea ca şi procurorul să găsâscă de bună 
explicaţiunea jurnalului prefectului, explicaţiune pe care nu 
o mai calific, aceea că oposiţiunea, ea singură 'Şi-a spart 
gemurile casă facă necaz guvernului. 

Dar ce este aci? Este o sistemă, este o încercare de te- 
rorisare Inţelegeţi d-vâstră, ca să împusei pe: cine-va este 
lucru grav, lucru care duce la mare răspundere; ca să baţi 
pe cine-va este î- că 6re-cum grav: este însă o sistemă mai 
simplă; aceea de a băga în Gmeni credinţa că dacă se vor 
mişca vor fi bătuţi şi împugeaţ. Este mult mai uşor să 
tragi un glonţ pe ferestre, când pte nu este nimeni în 
casă, 'de cât să dai în carne vie; este mult mai uşor să 

“spargi gemuri de la ferestre de cât să spargi spinări, 
Prin urmare, acesta este preludiul; vom juca, şi aii dis 

“ Suvernamentalil,: mai ântâiă actul ântâiu; tragerea de slonţe 
în odâile -gle. 
"De xa fi acesta destul spre a: inspăimânta pe cetăţeni
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atât mat bine, de vor fi încă Gmeni mai dârji în. Falciu, 

vom face alt-ceva, 'vom sparge spinările cu a doua.ocazie. 
Şi vedeţi, d-lor, că teroiisarea pâte de multe ori fi de ajuns, 

“dacă Gmeni ca d. Kogălniceanu ai putut prinde frică şi să 
nu mai vrea să mârgă la: Huşi, acolo unde “şi are casa fa- 
milie! sale de peste o sută de an). 

- Inţelegeţă d-vâstră, că în contra . sistemel.. patronată de 
administraţiune nu se pâte să fie protestare destul de ener- 
gică, în contra punerii autorităţei publice, care este a n6s- 
tră, a tutulor, în serviciul unuia singur dintre partide ca 
să teroriseze pe cel-l'alt. (Aplause din partea oposiţiune!); 
nu esle cuvânt destul de energic, căci acâsta este anarhia 
deslănțuită de sus, anarhia - care este cea mai rea dintre 
t6te anarhiile. 

"MI aduc aminte, că anul trecut, un domn deputat în- 
dependent; pe care cu toţii, d-vâstră cei din majoritate, 
el "l-aţi aplaudat, vesteja prin cuvintele sale elocinte anar- 
hia deslănţuită din sferele guvernamentale.: 

D. Nicolae Ionescu deea în şedinţa din 4 Iunie 1886 : 
„Când oposiţiunea se cobâră în stradă şi turbură liniş- 

tea. publică, atunci guvernul are dreptul si 'suprime acele 
turburări; dar când guvernul lasă să se facă turburănă, ba 
încă să le facă chiar agenţii guvernului, atunci cine. va 
opri acele turburări ?-In casul acesta are şi Suveranul ţă- 
rel de vădut ceva, şi ca să nu se crâdă să fie aceste cu- 
vinte din capul meu, 'mi veţi permite să vă citesc cuvin- 
tele unui profesor de “drept constituţional, care este de 
părere că Suveranul pâle să demită pe un guvern şi să 
disolve Parlamentul, dar in c- cas? | 

lată ce dice profesorul Direy : „sunt de bună semă îm- 
pregiurări întru cari Corona are drept să demită un mi- 
pister care se bucură de maioritatea Parlamentului, şi. să 

„disolve Parlamentul pe care se rezimă ministerul“. 
ŞI, conchidea în aplausele Camerei dicând : 
„Tronul sii: deschidă ochii că per icolul nu este pentru. Co- 

roni. ci pericol este pentru Constituie, care 'este paladiul 
Coronei* 

Aşi dori, d- lor, ca în loc de a se face intruniri publice 
presidate de d. Cișman, în care d-sa să. afirme dragos- 
tea: pentru "Tron, şi:să.se declare de pavăză.a "Tronului, pe
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“care. nimenea nul ameninţă,..... sciă că a fost: ameninţat 
altă dată,... dar pe care adi nimeni, cel puţin din oposiţie, 

„nică chiar manitestul oposițiunei nu "l-a ameninţat de loc... 
„Dă, d-lor, nu. este în manifestul oposiţiunei nici cea mat 
“mică ameninţare, ci pur! şi simplu o rugăciune adresată 
“Tronului. din partea oposiţiunei, aceea de a garanta liber- 
tatea -alegerilor; cu alte cuvinte nu a făcut oposiţiunea:alt- 
ceva de cât ceca-ce a făcut preşedintele consiliului de as- 

„tădi, la 1576, când a cerut Inălţimei “Sale Domnului să 
„garanteze libertatea alegerilor, şi când Inălţimea Sa “şi-a 
„da: cuventul S i Domnesc că alegerile vor fi libere, că El 
„garantâză că vor fi libere, și a şi autorisat pe d. Brătianu 
să publice Domnâsea făgăduială, şi d. Brătianu a publi- 

_cat-o. cu litere dun cot în capul Românului;, în tot timpul 
alegerilor. 

Tot acesta cere. şi manifestul oposițiunei de la Majes- 
tatea Sa Regele. Şi ar fi mal bine, d-lor, să se facă acesta 
de cât să se lolereze d-lui Cişman să spargă gemurile 6- 
menilor şi să se declare de paveză a Tronului. 
„Nu în cererile cuviinei6se şi constituţionale ale oposiţiei 
este primejdia. ci în. politica anarchict şi asupritore a gu- 

" vernului Majeștăţei Sale. Acolo este pericolul ş şi penir u Con- 
stituțiune, şi pentru Corână ! 

"Trec, d- lor, la faptele de la Dorohoi. Nu voiă -enu- 

| mera t6te câte s'aii petrecut la Dorohoiă; d. Stroici, a 
„spus lucrurile cu totă precisiunea şi claritatea, şi nu 11 

s'a răspuns nimica, bine înțeles nimic serios, de pe banca 
ministerială. Este însă un punct fâite grav. un punct la 
care trebuia să se răspundă, şi asupra căruia d. ministru 

_de interne iarăşi n'a răspuns nimica, şi mărturisesc că am 
făcut acestă interpelare, mai mult ca să avem un rts- 
puns' categoric în acestă privinţă; să ni se spună: de gu- 
vern dacă aprobă saii nu ceea-ce a făcut prefectul de la 
Dorohoi relativ la întrunirile oposiţiunei. 

„Veţi aproba, d-lor miniştri, purtarea prefectului, atât mal 
rsii pentru d-vostre. 

„Veţi declara, d-lor miniştri, că desaprobaţi purtarea pre- 
fectului, atât mal bine pentru d-vâstre. Dar atunci desa- 

probarea va trebui să mergă până la destituirea prefectu- 
lui care a dat ordinul. acesta, scris: de sub-prefectul Sam-
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sonovici şi iscălit de d. Cortazi, scris, ce e dreptul întrun. 

stil nu prea elegant, dar cu desăvârşire prefectoral : 

„d nu se lisa pe-tânjalii şi a lua tule precauțiunile ca din 

județul Dorohoi: nimeni să nu se ducă la întrunirea. oposi- 
[iei din Bytoșani“. | | 

Vă fac, d-lor, graţie de cele-l-alte- puncte din ordinul! 

prefectorul. Se prevede acolo concentrări mari de călăraşi. 

Ve mărturisesc că nu mă simt în stare să tăgiduese d-lui 

prefect de Dorohoi nevoia da concentra călăraşi ca să 

mai facă faţă impopularităței guvernului ce represintă. 

„Dar punctul cel dântâiii este de o netăgăduită gra- 

vitate. Si 

Tacă un prefect care dă ordin circular sub-prefecţilor 

sti, ca să împedice pe cetăţeni de a merge la întrunirea 

oposiţiunci de la Botoşani. 
Cum se poirivesce acesta cu libertatea întrunirilor pro-“ 

poveduită de oratorul d-vâstre, de... d. Cişman ? 

Sunt, D-lor, duos libertăţi care supără guvernele impo- 

pulare : libertatea presei şi libertatea intrunirilor. 

În contra amândurora .se pote lovi în duot moduri. 

Se pote lovi pe faţă, prin legi restrictive, acesta e doc- 

trina partidelor reacționare. Aceste partide lovesc în liber- 

tatea presei şi a întrunirilor prin “măsuri „legale, şi trebue 

să recunâscem că este Gre-care curagii, 6re-care nobleță 

in“ acest fapt al partidelor reacționare, că atunci când ele 

au convincțiunea că aceste libertăţi atât de iubite de că- 

tre lumea modernă, nu sunt bune, şi trehuesc restrinse, 

să vină şi să spună naţiunei lucrul verde, lămurit. 

De sigur, pe noi desidenţii cel puţin, nu ne vor ade- 

meni nici o-dată, dar recun6scem unul asemenea adversar 

curagiul convingerei, curagiul cu atât mul laudabil cu cât 

este vorba d'a sta în potriva unui curent. Mai este însă 

un sistem de a lovi în libertăţi, e sistemul de a le lăsa 

t6te scrise pe hârtie, dara le zădărnici în fapt, pe totă 

diua, prin o serie de măsuri, pe car nimeni nu cuteză să 

le mărturisâscă, dar de a căror existenţă t6tă lumea e con- 
vinsă. Ac6sta este tiranie ruşin6să. 

Să vedem ce s'a făcut la noi cu cele duoă libertăţi? 

- Cu libertatea presei, sa cercat ma! ântâiii de către 

d-vâstre, înlăturarea ei pe cale legală, şi ei n'am nimic
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de dis contra acelei cercări : 'era o încercare 'curagi6să, fă- 
cută pe' faţă. | ia 

In adevăr, acum cinci ani, vă aduceţi aminte că sa in- 
tentat unui jurnal de către creditul funciar rural acel pro- 
ces de daune interese, pentu un delict de presă, d'inain- 
tea tribunalelor corecţionale. Contra acestei interpretări s'a 
sculat atunci tâtă lumea, şi, trebue s'o spunem, totă tine- 
rimea, fără deosebire de cei cari adi sunt în oposiţie şi 
de cei cari mai sunt încă în maioritate, toţi sai înscris 
în rendul apărătorilor libertăţei presei, - pe care o credeau. 
atacată. Era între alţi! d. Culoglu, prefectul de la Con- 
stanţa, d. Disescu, eram ei, d. Arion şi alţii. 

Mişeaţi de sentința tribunalului, care hotărise că e com- 
petinte, Adunările cari ati hotărit revisuirea, ai înscris şi 
revisuirea articolului relativ la libertatea presei, ca să se 
introducă. pe cale constituţională acest principii, că despă- 
gubirile civile nu se pot da de cât de juraţi. In camera 
de revisuire, de către comisia de delegaţi s'a cerut însă 
să se restrângă cu desăverşire libertatea presei, şi în pro- 
jectul comisiunei, se dicea curat: „delictele de presti, cari 
mar constitui un delict politic ci un delict ordinar, relativ 
la actele vieței private, vor fi justiţiabile de tribunalele or- 
dinare dupe dreptul comun, iar cele ce ar constitui delicte 
politice se vor judeca de juraţi“. 

Acestă disposiţiune era suprimarea desăvârşită a juris- 
dicţiey juraţilor, şi prin urmare şi a libertăţei presei, căci 
nu este legist pe lume care să fi putut până acum trage 
linia de despărţire între delictele politice şi delietele de 
drept comun. 

Tentativa dar era complectă, şi d. preşedinte a consi- 
liului până la urmă a rămas partisan al acestei dispo- 
siţiuni.' 

“In contra acestui proiect al comisiunei, care cel puţin 
era sincer, leal, s'a stârnit un curent puternic, la care Ca- 
mera de revisuire a fost silită să cedese. Meritul, scim cu 
toţii, că revine repausatului Rosetti, şi noi trebue-să ne 
felicităm că curentul a reuşit. Ce e drept, acel care a ce- 
dai cel din urmă acestui cuvânt e actualul d. ministru al 
justiţiei, şi de “aceea ei 71] găsesc forte: consecinte pe d. 
Statescu, când virie şi spune că, guzernul care va restrânge
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libertatea presei o va face în aplausele nuţiunei muncildre, a- 
dică ale acelei naţiuni car diceţi că vă susține pe d-v6s- 
tră, căci dupe d-vâstre. toţi 6menii muncitoi sunt cu 
d-vâstre, pe când oposiţia n'are drept părtaşi de cât nu- 
msi pe pierde-vară. Şi d. Stătescu în discursul rostit la 
Senat cu acea ocasiune, a lăsat să îi scape şi o mărturi- 
sire forte preţi6să. D-lui luând în glumă pe cei ce erau 
înflăcăraţi de instituţiunea juriului, le spunea: Ce, d-lor, 
credeţi că juraţii nu sunt şi ei la discreţiunea guvernului 
ca şi tribunalele ordinare, şi adiăoga: „dacă e nevoe să 
ne temem că pot veni guverne rele care să caute a 'şi 
face din magistrați un instrument de opresiune (urma a 
dovedit că pot veni aşa guverne) contra presei, apoi a- 
câsla se pote îniempla. şi cu juridicţiuneu juraţilor, căci in 
definitiv listele şi comisiunea juraţilor se formezii prin oL- 
ganul agenţilor numiţi de guvern“. 

Acestea le spunea d. Stateseu la 1884; era se vede un 
fel de program- pentru procesul Valcenilor, care sciți cu 
toţii cum s'a petrecut! Dar în sfârşit, d-lor, n'a reuşit a- 
cea cercare legală de a se distrage libertatea presei. Sciţi 
cercările ilegale cari s'au făcut în urmă, şi cari nici ele 
mai reuşit, pentru că s'a avut a face cu cine-va mai pu- 

ternic de cât acel care făcea .acele cercări, s'a avut a face 

cu 0 presă curagi6să, cu nisce bărbaţi cari nu sai dat 
înapoi de spaima indignaţilor poliţienesci. 

Cu libertatea întrunirilor nu s'a făcut nici o cercare le- 
gală sub guvernul actual; s'a făcut o cercare sub guver- 
nu] conservator, şi d. Stâtescu, când anul trecut, la dis- 
culiunea adresei de răspuns la Mesagiul “Tronului, făcea 
lecţiuni tinerilor şi le spunea că nu aâ cunoscut guvernul 
conservator, şi nu *şi pot face idee de ceea-ce se petrecea, 
pe atunci ca să se potă plânge cu drept cuvânt de ceea- 
ce se petrece astă-gi — ca şi cum 19 ani ar fi trebuit să 
trecă fâră nică un folos, ca să ne întorcem dupe 19 ani 
tot-de unde am plecal, — d. Stătescu, dice, ne-a citit o 
incheiere a consiliului de miniştri de la 1875 relativă la 
libertatea întrunirilor. 

lată acea încheiere din 27 Iunie 1875: 
„Consiliul miniștrilor, în şedinţa sa de adi, Vineri 297 

Iunie -1$75, luând în desbatere referatul. d-lui .ministru de



interne sub No. 10.072, prin care propune ca, până la e- 
laborarea. unui proiect de lege care să reguleze dreptul de 
întruniri: publice în locuri închise sai deschise, întrunirile 
publice în locuri deschise să fie poprite, iar. la întrunirile 
închise să asiste un comisar polițienesc“. 

Ce e dreptul, d. ministru al justiţiei mai adaogă, că nu 
va aminti : „faptele de brutalitate la cari noi cei din opo- 
siţie eram expuşi din partea guvernanţilor de atunci. De 
multe ori numa cu pericol de viață isbuteam să ţinem câte 
o întrunire chiar în loc închis.“ Veţi vedea însă că acesta 
este o curati exaceraţiune. 

lată prin urmare, d-lor, la 1875 o ms&sură care se lua 
contra libertăţei întrunirilor şi care se lua pe faţă, pe 
cale legală, printun act iscălit de consiliul de ministri, 
afişat în tâtă târa, un act de care se pâle servi d. mini- 
stru de justiţie dupe 12 ani chiar ca să critice puriarea 
guvernului dupe atunci, cu t6te acestea dacă am voi să 
ne amintim puţin. şi putem să o facem, căci de şi eram 
pe atunci în şcâlă, dar pe şcolari: - din timpul mei "1 în- 

flăcăraserăţi d-vâstre aşa de mult în cât cu toţii veneam 
la întrunire, pentru că în udever vorhiaţi fârte frumos. 
Cine nu ştie că să ţinea vecinic întruniri la circ; şi ştiţi 
ce mijloc găsise prefectul dupe atunci în contra libertăței 
intrunirilor ? lată ce descoperise: o orgă pe care o pusese 
să cânte afară la spatele oratorului ;:cum a vădut însă că 
măsura fusese ridicolă, căci intrunirea tot s'a ţinut, sa 
retras şi orga. (Iutreruperi). Am vâdut şi pe d. Dem. M. 
Ionescu la circ vorbind de :mai multe ori. Şi atunci d-lor, 
nu s'a găsit să se aplice circului nici regulamentul comu- 
nal relativ la construcţiele de lemn, în centrul oraşului, 

"mici regulamentele relative la igiena salelor de spectacol, 
nici nu s'a iutimidat proprietarul circului ca să nu închiri- 
eze sala, nici nu a dat prefectul ordine ca să se împedice 
lumea de a se duce la întruniri. 

De'la:cire s'a mutat la Mazav-Paşa, şi întrunirile s'au 
făcut acolo chiar în grădină, cu jurnalul consiliului de imi- 

niştri care oprea ca întrunirile să se facă în localuri ne- 
acoperite. Şi fiind-că vorbesc de acest jurnal, nu m& dau 
în lături da spune că ideia din. acel jurnal, şi anume
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ideia d'a împediea întrunirile : din locurile închise dar aco- 
perite, idee pe care şi d-vostră o susţineţi şi o aplicaţi, 
este neconstituţională, căci : Constituţia vorbeşte de locuri 
închise, şi una este un loc care nu este de loc închis, în- 

grădit şi alta un loe care de şi închis este însă ne- 
acoperit. 

Dar la Mazar-paşa, cu tot jurnalul consiliului de miniş- 
tri, întrunirile tot în grădină sai făcut, căci s'a scos uşa 
care da din salonul de jos în grădină, şi oratorul s'a pus 
în pragul ugei, adică întrun loc acoperit, iar publicul sta 
în grădină; şi ast-fel să ţinut întruni:i întrun chip 
fârte regulat. 

Aşa dar pilda, ce o trăgea d. Stătescu anul irecut -rela- 
tivă la libertatea întrunirilor din ceca-ce s'a cercat la 1875, 
păcătueşte de la basă căci la 1875 nu s'a împedicat nimic 
cu acea misură. Dar Ja 1875 cel puţin sa făcut lucrul pe 
faţă ; sta iscălit un act de întregul consilii de -miniştri, 
ca să remână un document, pe care dupe 19 ani să 1] 
exhibaţi d-vâstre în aplausele Camerei şi pote, şi în con- 
fusiunea acelora cari 7] au iscălit. 

Astădi ce se face cu libertatea întrunirilor? Voința nati- 
onalii cântă că libertatea întrunirilor este mare in cra 
nâstră, şi Vointa se mal întrebă: dar ce am făcut noi, 
colectivitatea, în contra libertăţei întrunirilor ; prin ce am 
împedicat noi libertatea întrunirilor? 

De sigur, d-lor, nu printr'o măsură curagi6să, sinceră 
dar ca tot-d'a-una printro măsură făţarnică. S'a terorisat 
fie-care propietar de săli publice...(Intreruper]) Ce ? Voiţă 
fapte ? Forte bine. 

Acum duoi ani, oposițiunea vrea să facă o: întrunire la 
Orfeu ; propietarul sălei pe atunci era-un cunoscut al meu, 
d. Duţulescu.—vedeţi, daă şi nume propii pentru plăcerea 
d-lui ministru de interne, care probabil cunâşte totă Ca- 
pitala,—-care chiar luase arvună de la oposiţiune. Insă, 

„aşa de bine i s'a cântat de către comisarii respectivi în 
cât a venit şi a dat arvuna înapoi şi n'a mai închiriat sala. 

(Aplause din partea oposiţiune)). 
In urmă 'când cu convenţia consulară, s'a hotâril. oposiţi- 

unea să ţină o întrunire în sala disă a Ateneului, şi s'a 
dus la comitetul permanent să ceră sala, şi comitetul care



— 74, = 

dă sala gratis pentru întruniri guvernamentale, a refusat-o 
d-lui Vernescu. ă Ş | 

Anul acesta, dilele din urmă, oposiţiunea “vrea să facă 
o întrunire, şi eu care am fost însărcinat de comitet să 
caut o sală, m'am adresat la mar.mulţi, m'am adresat la 
propietarul de la Orfeu, care este ovreii şi care anul trecut 
a fost trei dile închis la poliţie pentru că a închiriat să 
se represinte Mazat în sala Dacia,—şi acesta d-lor, este 
un strein asupra 'căruia este atârnată şi sabia, numită ex- 
pulsiunea; -— acest om s'a învoit cu mine să "mi dea sala 
Orfeu pe preţ de le 1.000, pentru un dupe prânz, şi a 
duoa di nu numai că a refusat dar a spus omului met 
că nare nici curagiii: să vină la mine în casă. E! nu 
eo m-va a asvârlit el un câştig de 1.000 lei de gcha?? 
Dar mai mult în urmă a refusat chiar 15.000 lei pentru 
tote întrunirile din causa acesta, sigur că contravenţiunile 
ce “i-ar face poliţia ar întrece cu mult suma ce ar primi 

"de la not; 
(Aplause din partea oposiţiunei). 
(D. D. M. lonescu întrerupe.) 
Eu, D-lor, re'rag acusările mele, dacă d. Ionescu care 

mă întrerupe merei, ia sarcina să'mi procure o sală de 
intrunire pentru sumă de 1.000 lei. 

D. Al. Popescu : Ve daii la Râmnic sala mea care 
este f[6rte mare. 

D. Tache Ionescu : Acum d'lor, iar am cerut sala 
Ateneului şi am oferit pentru diua de Duminică, nu 50 lei 
câte se plătesce de ordinar, dar 500 lei, şi mi s'a respuns 

"că sala este angajată pentru un concert. Atunci noi am 
obţinut de la concertant să renunţe la concert, şi ne-am 
dus din noi cu petiţiune la comitetul permanent care 
ne-a spus că va da răspunsul astădi. El. dacă ni se va 
da sala eu nu mai am nimic de dis, dar dacă ni se va 
refusa, atunci să recunâsceţi. şi d-vâstră că noi avem drep- 
tate.... e 

D. C. 1. Zamfirescu; Sala este deja angajată de mat 
mulţi membri al partidului liberal-naţional înainte de d-vâstră. 
V'aţi deşteptat prea târdiii. (Aplause). 
"D. Tache lonescu : Acea. sală, disă întrun mod 
forte impropriu sala Ateneului, căci în realitate nu este a
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” Ateneului,  dâr..mobilele dintr'ânsa sunt ale societăţei Ate- 
neului, ci numai că a servit la conferințele Ateneului, cum 
a -servit şi la conferinţe politice în vremuri, acea sală nu 
se mai di anul acesta uici pentru conferințele Atenului, 
pentru acele conferinţe .care de 20 de ani acolo s'au făcut. 
(Intreruper1). Da,.d-lor, nu se mai dă. Comitetul perma- 
nent ne-a avisat în mod formal că nu.mai da sala fiind 
deja angajată pentru întruniri publice — se înţelege pentru 
întrunirile maiorităţe, iar nu şi pentru ale oposiţiunei; — 
pe î6tă iarna!! . 

Apoi, d-lor, să nu mai.facem glume, să vorbim serios. 
După asemenea fapte, mai este cine-va care să se indoiască. 
că nu este aci un sistem? Dar sunt Gmeni cari ai audit 
funcţionari însemnați ai Statului lăudându-se în gura mare 
în cafenea la Capşa, că a împedicat pe oposiţiune de a 
găsi o sală pentru întruni. Sa lăudat de acâsta, pentru 
că, cu durere trebue so spun, sunt mulţi Gmeni, chiar 

faneţionaui înalţi, cari cred că făcând asemenea lucruri, 
săvârşesc fapte mari, pechlivănii iscusite şi se laudă cu ast 
fel de fepte, de care în realitite un om ar trebui să ro- 
şăscă. (Aplause din. minoritate). 

Şi acum de ce mai cântaţi libertatea întrunirilor? Şi 
cum vă mai faceţi că vă mraţi că se terorisâză şi se în- 
spăimântă proprietarii de săli de spectacole? Apoi când 
sciți câ un jurat dintre cei cari aii achitat pe d. Oroveanu, 
a avut 30 de contravenţiuni în şâse. luni, cum voiţi să nu 
se înspăimânte acei proprietari ? 

D-vostră tâte mijlâcele de persecuţiune le aveţi de pu- 
la îndemână dacă voiță să usaţi întrun mod necuviincios 
terea d-vâstră. 

Apoi nu puteţi :să faceţi procese de coutravenţiuni de 
tâtă natura? O dată puteţi să diceţi, că a ţinut sala des- 
chisă n6ptea: mat târdiii de cât ora reglementari, altii dată 
puteţi dice că n'a avut destulă curăţenie, altă: dată că sala 
nu are “atâţea metri cubi de aer şi în line să mergeţi aşa 
până. la nesfârşit. 

Faptul constant este că .în Bucuresci opositiunea cu 
banii săi nu pote să găsâscă nici o sală pentru întruni- 
re, fiind-că toţă proprietarii acelor săli retusă. de a: le în- 
chiria.



- Acest fapt este de notorietate publică şi nu'l puteţi tă- 
gădui;. dar când pe lângă asemenea fapte se mai adaogă 
şi acte ca la Dorohoiă, când d-vâstră daţi ordine prefec-. 
ților ca să împedice 'oposiţiunea de a merge la întruniri, 
atunci vă întreb cum puteţi să mai diceţi că sunteţi un. 
guvern liberal? V& întreb pe d-vostră, in bună credinţă, 
ce pâte să facă 'un.guvern mai autoritar, mai arbitrar, 
mai reacţionar, de cât aceste ordine ale prefectului de Do- 
rohoiu, care spune, prefecţilor curat, să împedice lumea de 
a merse la întrunirile oposiţiunei. Una din două.: ori acest 

prefect a exprimat .cugetarea guvernului Majestăţei Sale, şi 
convingerea mea este că da, şi atunei.cel puţin recundşteți 
că libertăţile n6stre publice au rămas numai pe hârtie, ori. 
acest prefect a depăşit cugetarea guvernului Majestăţei 
Sale, şi atunci nu mai pote să stea nici 24 de ore în 
funcțiunea sa. Dacă prefectul rămâne în funcţiune, conclu-. 
Siunea este că d-sa n'a fâcut de cât să execute ordinile 
date de la centru, conclusiunea este că este dat ordin 
de aici ca oposiţiunea să nu pâtă ţinea întruniri, şi atunci 
cel puţin nu mai scriţi articole în Voința Naţională, priv care 
să vă lăudaţi cu libertatea întrunirilor ! (Aplause din mino- 
ritate), : 

D-lor, vă mărturisesc că aştept cu multă nerăbdare res- 
punsul d- lui ministru de interne în privința acestui ordin, 
pentru că deja d. Stroici a pus în vederea d-lui ministru 
acest ordin, şi d-sa n'a respuns nimica. Prin urmare a a- 
vut d-sa destul timp a se gândi ca să respunză ce are să 
facă în. acestă privinţă. Admiţând că d-sa ar avea politica 
aceea pe care aşa de bine a denumit-o un membru elo- 
cinte al maiorităței d-nu Xenopol: „arta de a trage pe 
sfării“, se va fi întrebat d. ministru : care politică este 
mal bună de urmat în acestă privinţă? Să desaprobăim 
pe prefect şi prin urmare să perdem 6re-care şansă în a- 
legeri la Dorohoii — şi sciți că acesta este singurul lu- 
cru care intereseză pe guvernul. nostru, — sait să primim 

de bun ceea ce a făcut d. prefect, şi atunci să fie sciut şi 
de cei mai îndărătnici că liberalismul nostru este o co- 
medie. 

- Intun cas ar fi:o perdere de. 'câte-va voturi pote, o
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perdere materială; în cel-Palt cas ar fi o perdere mai mare, 
o perdere morală. 

Aştept .cu multă nerăbdare să văd între aceste două per- 
deri pe care o alee d. ministru de interne. 

D-lor, terminând, v'aşi ruga. să cugetaţi multa un 
lucru : dacă este veri-o politică care inăspresce spiritele 
mal mult, dacă este veri-o politică, care este destinată să 
creeze pe fie-care di abusuri mul adâncă între partidele în 
luptă, este acea politică care lovesce pe sub ascuns. De 
nimic nu pote omul să se indigneze mai mult de cât de 
făţărnicie! Când pe faţă i se spune: te bucuri de tâte ]i- 
bertăţile, şi în fapt găsesce agentii forței publice care î1 

" împedică de la exerciţiul acestor libertăţi, atunci durerea 
este de nesuferit. (Aplause în minoritate). 

Omul primesce mal bine o tiranic francă de cât un re- 
gim liberal falsificat; caci de multe ori tirania are pote le- 
gitimitatea intro: glorie naţională, ori cel puţin scusa. în 
veri un scop mare pe: care 7] urmăresce, căci pâte cine-va 
să *şi plec: capul inaintea unui tiran în vederea unui scop, 
dar nu pote nimeni să sufere fără o adâncă durere şi o 
nesfârşită mânie de a fi luat în bătae de joc, căci este 
bătae de joc ca pe de o parte să spun omului cu surisul 
pe buze ca să se bucure de tâte libertăţile, iar pe de altă. 
parte să'l impedice de a le exercita prin mijlâce pe cari 
“ţi-e frică să le mărturiseşci, şi de cari le lepedi ca de o 
ruşine. 

Şi când se împinge la acâsta politica pe care o vedem 
de un an şi jum tate, la acâstă politică care este destinată, 
cum dicea d. Iepurescu, a împărţi ţâra în asupritori şi a- 
supriţi. 

O voce: Numai de un an şi jumătate? 
D. Tache Ionescu: Pretindeţi că este mal mult? A- 

tât mai rău pentru, d-vostre. (Llaritate, aplause din oposi- 
țiune). | | 

Şi când, d-lor? când? Atunci când se pâte întempla ca 
țera n6stră să trecă printruna din acele nevoi în care toti 
cu toţii, dar absolut cu toţii, şi încă n'am fi prea mulţi 
ca să înconjurăm pericolul. 

Şi când d-vostre mereu ne spuneţi că pote să fie che- 
mată ţera. acesta la nişte încercări prin care n'a trecut nici
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o-dată, când suntem în ajunul vijeliei, d-vestre învrăjbiţi 
şi mai mult partidele politice, înflăcăraţi. patimele car ne 
sbuciumă, alimentaţi ura şi dorul de răsbunare, faceţi tot 
ce vă stă prin putinţă ca să nu mal fim români cari lup- 
tăm contra altor români, ci dout oştiri vrăjmaşe care să 
nuşi polă da mâna în nici o cireumstanţă, în fața nici 
unei primejdii. (Aplause din partea minorităţei).



RENTA ŞI AGIUL. 
(Şedinţa de la 1î Marte 1SS5). 

Domnilor Deputaţi, 

Dupe lungile şi folositdrele discuţiuni cari ai avut loc cu 
ocasiunea raportului general asupra budgetelor, neapărat 
că trebue să încep prin a vă ruga să-mi acordaţi atenţiu- 
nea d-vostre, şi să mă iertaţi dacă voii fi mai lung de 
cât am obiceiul în acest Parlament. 

In adevăr, budgetul. datoriei publice represintă jumătate : 
din budgetul nostru de cheltueli, şi ce este mat mult ju- 
mitatea cea mai! interesantă pentru că este singura care 
are aerul de a fi de origină ispaniolă, căci cresce regulat. 

D-lor, în urma declaraţiunei d-lui Costinescu, că noi, toţi 
opo-anţii din acestă Cameră suntem aggramuati în materie 
de finanţe, şi d. Carp, şi d. Djuvara şt d. Fleva — nu 
mal vorbesc de d. Palade, despre care s'a spus, că este 
numai la inimă drept, dar la socotelă strâmb. —- VE pu- 
teţi închipui că ei, care pentru prima Gri am cerut cu- 
ventul în materie de finanţe, am mai multă dreptate 
de cât ori-cine să fac apel la bine-voitârea d-vâstre aten- 
ţiune. | 

Inainte de a intra în acâstâ discuţiune, sunt nevoit să 
încep prin a protesta contra modului cum a fost înţeles 
onor. d. Djuvara, în privința unora din disele sale. 

D. Costinescu wa spus că d. Djuvara a fost prea crud 
pentru un “debutant în acestă Cameră, un debutant de alt-



minteri proclamat om de sciinţă cunoscut de tstă Europa, 
pentru d. Xenopol, şi că %-ar fi tăgăduit d-lui Xenopol, 
fost procuror de sub conservatori, dreptul da vorbi adi 
in numele partidului liberal. 

Şi d. Costinescu ca să explice schimbarea de idei poli- 
lice la d. Xenopol a invocat un exemplu celebru: pe d. 
Disraeli care a:început prin a fi liberal, şi apoi a devenit 
capul conservatorilor. - 

- Ei bine, n'a făcut acâstă imputare d. Djuvara d-lui Xe- 
nopol; d-sa scia tot aşa de bine ca și d. Costinescu că d. 
Gladstone a început prin a fi conservator, şi s'a făcut li- 
beral, şi d. Disraeli a început prin a fi liberal, şi a sfirşit 
prin a fi conservator. 

De ce mă întrerupeţi şi protestaţi că pun pe d. Xeno- 
pol al'turi cu Gladstone? 

Sciă că d. Costinescu n'a vorbit de cât de Disraeli, eu 
am voit însă să compar de d. Xenopol şi cu Gladstone, ca 
să nu'l las numai cu Disraeli, şi cred că aşa se află în: 
bună companie. | Si 
„Ceea ce a dis însă d. Djuvara e alt-ceva: d-sa sa mi- 

“vat de o anume mărturisire a d-lui Xenopol, nu că a fost 
acum Îl ani conservator, ferâscă D-dei, ar.fi fost o copi- 

„Lărie din partea d-lui. Djuvâra, ca să ia la răfuială pe d. 
Xenopol despre cele ce cugeta acum (Îi ani, când nu fă- 
cea politică militantă ; dar ce era în drept d. Djuvara să 
facă, şi ceea ce a făcut era să se inspăimânte de mărtu- 

„risirea d-iui Xenopel, că atunci cânt vota pentru conser- 
vatoii, d. Xenopol o făcea nu din convingere,. ci de temere, 
ca să nu'şi piardă funcțiunea, . . | Mă 

Şi odată acel fapt! mărturisit, d. Djuvara eră în dreptul 
„Seu să se întrebe: dar adi nu. cumva d-sa votâză cu gu- 
„Yernul iarăşi pentru vio temere ? SE 

lată ce a făcut d.. Djuvara, atât şi nimic mai mult: Şi 
“era în drept s'*o facă. şi pentru uu alt cuvânt: | 

D. Xenopol declarase că noi in Cameră suntem unii 
advocaţii guvernului, alţii advocaţii oposiţiunei, uitând că 
dacă suntem advocaţi, suntem şi judecători. judecători de 
prima instanţă ce e drept, dar judecători a căror hotărive, 
se execută imediat, şi. se execută pe spinarea (rel. 

Constat dar cu regret că d. Costinescu a fost nedrept
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cu d. Djuvara, tot atât de nedrept ca şi când atribuia d-lui 
Djuvara pretenţiunea că d-sa are monopolul sciinței. - 

Regret de asemenea că d. Costinescu ca să dovedescă, 
lipsa de modestie a d-lui Djuvara nu s'a sfiit de a împru- 
muta o imagină dintr'un pamflet ce se publică în Bucu- 
resci, pamflet în care de cât-va timp se publică aşa disele 
portrete ale nostre, une-ori avend curagiul de a pune numele 
zugrăvitului d'asupra, alte-ori precedându-le de semnul între- 
hărei, în tot-MVa-una însă ne vădend în noi de cât o cârdă, 
cOrda interesului ca şi cum am fi semiţi iar-nu arieni. Inchid 
acest capitol al d- lui „Djuvara şi intru în daătoria publică. 

De la inceputul acestei discuţiuni, S'a făcut între. nol şi 
d-vâstre o deosebire fundamentală ; noi pretindem câ la 
1876 datoria publică era de atât, și cu 0 anuitate de atât, 
d-vâstre pretindeţi că era mai mare, şi cu o anuitate de 
16 miliâne mai mare de cât dicem "oi. Dar veţi dice : ce 
importă acesta pe ţeră, cestiunea cea mal mare este d'a 
se sci dacă datoria publică aşa cât e astădi, nu e în dis- 
proporţiune cu resursele nstre, aşa este, d-lor, dar d-v6s- 
tre aţi pus cestiunea pe acest tărâm, toți începând cu d. 
Codrescu aţi ridicat acestă cestiune cât se. datora la 
1876, cât se datoreză astădi, şi dacă aţi ridicat acâstiă 

-cestiune, nu trebue să vă miraţi dacă noi, cu ocasiuneu 
budgetului datoriei publice, voim să o luminăm. Şi lucru 
ciudat, Sar crede că cifrele sunt o materie asupra căreia 
nu se discută, căci cum dicea d. Xenopol, două şi cu două 
fac patru, fie că ar fi cine-va advocatul guvernului, fie că 
ar fi advocatul oposiţiunei. Erâre, cu cifrele se discută, 
căci aritmetica nu este de cât unelta financiarului, şi pâte 
să. fie cine-va un f6rte bun matematic, şi cu tâte acestea 
un forte răi financiar, nu e destul să scii să socotesci ci 
mai trebue să scii să. faci cifrele să vorbescă, cum dicea 
d. Djuvara, şi când le faci să vorbâscă nu ai de cât să 

omili o singură cifră, ca tot raţionamentul d-tale să fie 
fals. Aşa faceţi d-vâstre când comparaţi anuitatea da- 
toriei publice de adi cu cea de la 1876. Antâii asu- 
pra anuităţei de astădi; care este anuitatea de adia 
datoriei publice? D-vâstre mărturisiţi că e 61 de miliâne, 
dar când faceţi comparaţiune ne diceţi fără nici o umbră 
de raţionament : agiul să se scadă din acestă cifră, ca şi 

, 6
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cum ceea ce plătesce țera ca 'agio nu ar face parte din 
datoria publică ; şi când este vorba să socotiți anuitatea 
din trecut, profitați de o mică erâre a d-lui ministru de 
finanţe făcută în expunerea situaţiunei tesaurului publie 
pe anul 1884—1885. Ast-fel d-vâsire spuneți că datoria 
publică la 1876 era de 531 milione cu o anuitate de 37 
milione şi că astădi datoria publică ar fi de 799 de mili- 
ne, şi anuitatea ar fi numai de 53 de milione, ast-fel că lu- 
mea neapărat ar crede că aţi făcut un miracol întocmai ca 
miracolul lui Hristos cu înmulţirea pâinilor, fiind-că ori 
cât ar fi de bună administraţiunea d-vâstre totuşi nimeni 
War putea crede că s'a făcut o aşa de mare crescere a 
capitalului datoriei publice și că în acelaşi timp s'a scă- 
dut ast-fel anuitatea. Capitalul creseend cu 200 milisne iar 
anuitatea scădend cu 4 milisne, iată o minune! M& între- 
rupeţi şi vorbiţi de conversiuni? care conversiuni aţi făcut 
cari să vă dea nu numai o scădere de 4 miliâne la unuitate 
dar şi putinţa de a acoperi din acele scăderi anuitutea ce 
reclamă noul capital mărturisit de d-vostre. de 200 milione? 

Imprumutul” Stern nu s'a convertit, Oppenheim nu s'a 
convertit, s'a făcut conversiunea datoriei drumurilor de fer, 
dar anuitaiea a rămas aceiaşi, nu s'a facut de cât conver- 
siunea bonurilor domeniale, dar câştigul a fost prea mic, 
pentru” ca să potă acoperi anuitatea a sute de milione. 

Prin urmare, când diceţi că anuitatea datoriei publice 
la 1876 era de 57 milione, spuneţi un lucru care nu pâte 
fi adev'rat; faceţi o erâre aşa de grosieră în câl cii nu 
vă pot face injuria de a vă dice ci o faceţi din nesciinţă. 
Dar de unde vine acâstă erâre voilă? Iată de unde: la 
1576 nu se stinsese încă datoria Donurilor rurale; bonu- 
rile rurale aveai încă o casă deosebită : casa de lichidare 
care încasa un fond deosebit de la foştii clăcași, fond care nu 
se irecea în budgetul Statului la venituri, prin urmare Şi a- 
nuitatea bonurilor rurale nu se trecea în cheltuelile Statului. 

Ei bine, d-vâstre socotiți la anuitatea datoriei publice şi 
anuitatea bonurilor rurale. cari se plătea dintr'un fond deo- 
sebit netrecut printre veniturile Statului. Lucrul vi'l spune 
şi d. ministru de finance în exprimarea situaţiunei tesau- 
rului public pe 1885—1SS6 la pag. 17, şi dacă luaţă bud- 
getele pe 1876 aţi fi văgut că nu găsiţi annitatea datoriei
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bonurilor rurale. La prima vedere un profan star putea 
înşela, dar nu un financiar; căci până la 1876:nu erai 
în “budget 9 2 rubrici: una pentru datoria publică şi alta 
pentru “cheltuelile ministerului de finance. Era o singură 
rubrică a ministerului de finance în care se coprindea şi 
datoria publică. Ei bine, veţi găsi pe anul 1876 că chel- 
tuelile ministerului de finance împreună cu anuitatea da- 
toriei publice a fost de 56 miliâne. 

Daca dar anuitatea singură ar fi fost cum Ciceţi d-v6s- 
ive de 57 mili6ne, atunci ajungeţi la un al duoilea mira- 
col al d-vâstre, acela că ministerul de finance la 1875 se 
administra gratis, ba încă funcţionarii mai dăruia fiscului 
un milion. (aritate). Care este adevărul în acestă privință? 
Adevărul este arătat de d. ministru de finance într? una din 
situaţiunile tesaurului public în care ne spune că anuita- 
tea de la 1876 era de 41,300,000, dacă se tagăduesce lu- 
cu voii deschide situaţiunea. tesaurului pe anul 1884— 

5 şi voit arăta pag. 40, 
a dacă este aşa, de unde vine crârea voluntară : a 

d-vâstre ? Lucrul se “explică lesne. In acecaşi situaţie a te- 
saurului public, dar la altă pagină, d. ministru de finance 
căutând să scie care era la 1877 totalul datoriei pe care 
Statul român o garantase cu iscălitura sa, dice : Statul ro- 
mân era răspungător in 1576 pentru un capital de 531 
mili6ne şi pentru v anuitate de 57 milione. Din acest punct 
de vedere lucrul este exact, căci şi bonurile rurale, de şi 
se plăteau dintr'un fond a parte, ele însă erati garantate 
cu iscălitura Statului român, dar când ne gândim la sar- 
cinele budgetare care apăsat budgetul la 1876, calculul 
d-vâslre este fals. 

Patru-deci şi unu de miliâne era dar anuitatea * datoriei 
publice la 1876, şi astădi este de 61 miline; deci ca a 
crescut cu 20 miliâne. Vom vedea în urmă că n'a crescut 
numai cu atât ci cu 97 miliâne. 

Dar capitalul datoriei publice? EI nu era la 1876, de 
531 milione, căci d-vâstre trebue să scădeţi milionele care 
se datoraă din bonurile rurale şi care aveau un fond deo- 
sebit, capitalul atunci era de 450 milione. 

In acestă desbatere dar, not avem dreptate. Are însă şi 
d. Costinescu dreptate când cere ca din cifra de 6 miline;
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dou& miline se scade pe r:spunderea guvernelor din nainte 
de 1876. Intwadevăr iată ce s'a întâmplat: In casa de Ii- 
chidare a bonurilor rurale s'aii descoperit mari neregula- 
rităță, s'a aflat că se emisese bonuri pentru moşii cari nu 
existat, ete., ete., şi atunci guvernul, la 1880 a făcuto 
conversiune, adică a luat Statul asupra lui cele 30 mili- 
Gne cari mai erai datorate de către comitetul de lichidare, 
şi a. luat asupra sa şi ceea ce mai putea încasa din 
fondul clăcei, şi. găsesc că cel puţin 7 milione s'au putut 
încasa şi s'aii într buinţat parte pentru banca naţională şi 
parte pentru creditele agricole. Prin acâstă conversiune fis- 
cul s'a obligat să plătescă o anuitate de 2 miliâne, şi cred 
că atunci când se ia socotâla administraţiei celor îi ani 
din urmă, trebue să scădem aceste 2 milione care se plă- 
tese pentru o datorie. a trecutului. 

Va să dică situaţiunea este : 41 iniliâne lu 1876; 59 
milione astadi.. a | 

D. Costinescu diceu : de cât să scădem anuităţile bonu- 
rilor rurale şi la 1576 şi astădi, ar fi mai bine să luăm 
cifra în bloc. 

- Neapărat, acâsta vi convine, căci do parte vaţi încărca 
cu 2 mili6ne, iar pe adversarii d-vâstre -aţi încărca cu 16 
miliâne şi ați ajuus la cifra fantastică de 57 miliâne. 

Am insistat “asupra acestui punct pentru că densul este 
o legendă financiară. Căci, d-lor, sunt şi în linauce legende 
ca şi în politică, şi legendele şi politice şi financiare sunt 
fârte trainice. Cine nu scie de exemplu că una din legen- 
dele care circulă mai mult este şi acea că d. Carp şi cu 
toti amicii d-sale ar fi parlisani ai alianței cu Germania; 

nu pentru că d-lor cred că acâstă politică "este cea mail 
bună pentru noi, dar din simpatie pentru Germania şi din 
uri pentru tot ce este frances, şi cu t6te acestea cine nu 

scie că d. Carp era pe Dinca ministeri ală când s'a dis dupa 
acea bancă că acolo unde va fi drapelul Franciei, acolo va 
fi şi inima României. 
„Meritul acestei legende financiare este al diarulut Voinţ+ 
Naţională. Acum doui ani, în vremea de bii, Voința Natio- 
male a scos acest pui, şi "mi. aduc aminte că atunci când 
am citit, m'am mirat grozav şi m'am întrebat : cum se 
face că emitem rentă mereă, şi anuitatea în loc să crâscă,
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scade, şi când m'am întors în Bucuresti şi am căutat so- 
cotelile am înţeles că era o legendă financiară. EI, d-lor, 
eşte timpul ca şi legendele financiare să dispară. 
“Aşa dar, d-lor, să lăstim de-o parte ceea ceera la 1876, 
şi v'asigur'că nici nu m'aşi fi ocupat de acest lucru dacă 
d- vâstră Ja tâte acusările nâstre nu aţi avea acelaşi respuns 
stereotip : era mal răi sub conservatori. Vă mărturisesc că 
cu nu înțeleg acestă apărare. Ceea' ce o 'dore pe ţtră nu 
este d'a sci dacă acum 11 ani era rtă sai bine, căci 

țâra nu poie si. se îmbrace cu patimile nostre, 'ca însă 
vrea să scie dacă situaţia de astădi este bună oră nu. 
(Aplause). 
"Cum credeţi d-vâstră că noi tinerii... noi ne credem Ii- 
berah, d-vâstră ne credeţi în descompunere. Ei, fie chiar 
aşa! Cum? Credeţi că noi tinerii în descompunere am fi 
fericiţi să constatam că ţâra n'a făcut progrese în aceşti 
11 ant din urmă? Ei am convincţiunea deplină că 4 ra 
în aceşti 11 ani a “făcut progres, căci dacă nu aşi avea 
acestă convingere, nu aşi pune nici timpul, nici sănătatea 

mea. în serviciul trebilor publice, şi m'aşi pitula în cabi- 
netul mei de lucru, amărât că acâstă târă n'a putut să 
facă nici un progres în 11 ani. Cestiunea este să ne între- 
băm dacă progresul care sa făcut este destul, şi nu se. 
putea face mai mult. Căci, d-lor, situaţia de agi nu trebue 
să fie: judecată după midiâcele de la:1876, ci: după midI6- 
cele de astădi, şi când d-vâstră pretindeţi că în adminis- 
traţie, că în susliţie personalul nu este mai răi ca la 1876, 
avem dreptul să vă cerem socoldlă, şi să vă întrebăm : 
Pentru ce aţi r&mas pe loc, căci ţăra are astăqi alte mid- 
l6ce de cât acelea de la 1876, căci pe fie-care an ai venit 
nuoi generaţiuni cu care puteaţi" să întemeiaţi progresul. 

Laisaţi d ar în, pace păcatele trecutului, şi vedeţi mai bine 
cum stăm aqi şi cum se zugrăvesce: diua de mâine. Şicu 
tote astea nu mă pot opri da mai reclifica o  neâreplate 

„pe care .0 faceţi d-vâstră. 
“Am audit pe d. Codrescu dicând că la 1876 conserva- 

torii au lăsat o datorie publică de 155.000. 000, care nu 
representa d: cât. deficitul budgetar. 

N'ar crede cine-va că sub conservator, de la 1871 pân 
la 1876, sar fi creat: acea datorie de 156.000.000, care
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nu represinta, de cât deficite? EX, d-lor, trebue să se facă 
dreptate tuturor, lucrul nu este aşa. La 1871 exista deja 
o datorie publică făcută numai pentru acoperire de deficite 
într'o sumă destul de însemnată. Seciu că d. Nacu într'o 
situaţie a tesaurului care conţine multe pagini, ne spune 
acesta, însă dacă noi aci, în Cameră, gueşim interpretând 
aceste volume, cum credeţi să nu greşâscă publicul? 

lată adevărul : De la 1862—1865, deficitul se ureă la 
suma de 13.700.000; de la 1866—1870 deficitul este de 
40.400.000, şi de la 1871—1876 deficitul se cifreză la 
35.000.000. | 
Va să dică nu se pâte dice că deficitele acelea dinainte 
de 1876 cari sati acoperit cu împrumuturi, după slabele 
midlce de credit pe cari le avea țera atunci, şi cari îm- 
prumuluri se urcă la suma de 156.000.000, nu se pâte 
dice că trebue să se pue în sarcina unui singur partid. 
Ele sunt opera tuturor partidelor, Şi aşi putea dice opera 
circumstanțelor anormale în cari ne am găsit la începutul 
constiluirei Statului român. Dar dacă este vorba să se a- 
runce vina pe partidele sub cari s?aă ivit acele deficite, 
atunci i6te sunt respundătâre. ” 

EI, d-lor, am făcut o socotâlă, să vid câte ministere ati 
fost, şi câte cât a stat fie-care la putere de la 1862 până 
la 1871. Şi am găsit că s'a strecurat 16 ministere, cari 
au stat câte forte scurt timp, şi s'au împărţit ast-fel : Trei 
ministere liberale, nvanța Brătianu; trei liberale, nuanţa 
Kogălniceanu; duot liberale, nuanţa I. Ghika; ciuci conser- 
vatâre şi duoă de coalițiune. | 
„Este timpul să inchidem acest parantez, şi să ne între- 
bim dacă datoria publică de astădi este sau nu în bună 
proporţie cu resursele n6stre. | 
„D. Xenopol singur ne-a dat în astă privinţă nisce cifre 
care ar trebui să ne îngrijască. D-sa ne zice: Danemarca 
cheltuesce pentru datoria publică cinci din trei-deci din 
venitul ei, Belgia opt din trei-deci, Eaglitera opt din trei- 
deci, Rusia opt şi jumătate din trei-deci, Austria şâple şi 
jumătate din trei-deci, Franţa duoi-spre-dece din trei-deci. 
lar România, dice d. Xenopol, trei-spre-dece şi. jumstate, 
din tree, | 

„ Este, d-lor, veri-o ţeră în Europa, care să fi purtat a-
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tâtea resbele ca Franţa? Ei bine, cu t6te resbelele titanice 
pe care acâstă (eră necurmat le-a avut în acest veac, cu 
t6tă lupta în contra Europei intregi, pe care a întreprius?o 
la începutul secolului, cu tot resboiil Crimeiei, cu t6te ne- 
norocirile de la. 1870, cu tâte miliardele plătite Prusiei, ş 
tot nu apasă anuitatea datoriei sale publice asupra veni- 
turilor sale de cât cu 12 la 30. | 

O vace: Budgetul ei este de un miliard trei sute mi- 
lione. | 

D. T. Ionescu : Nu este de un miliard trei-sute mi- 
line, budgetul Franciei este de trei miliarde o sută cincr- 
Qeci de milisne. (Intrevupari). 

Prin urmare 'anuitatea datoriei publice a ţărei celei 
mai împovărate din Europa, este de duoi-spre-dece din 
trei-deci. Noi însă cari n'am avut resbele nenorocite, căci 
acela de la 1577—187$ departe dea ne face să cheltuim 
un Dan măcar, a adus fiscului un câştig de câte-va mi- 
line, cum sunt gata s'o dovedesc cu seriptele oficiale dacă 
se tiigăduesce, noi cari n'am avut până acum alte cheltueli 
productive, financiarmente vorbind, de cât cu liniele de 
drum “de fier, noi cari ne aflăm în lipsă chiar de şcoli în 
care să înveţe copiii săteanului, noi cari n'avem încă arma 
mentul complect, noi cari avem lipsă de edificii publice, noi | 
ne găsim în fruntea tuturor ţărilor din Europa în privinţa 
anuităţei datoriei pubiice! Şi cînd. D. Xenopol a spus că 
anuitatea datoriei nâstre publice este în raport cu venitu- 
vile de trei-spre-dece şi jumătate din trei-deci, nu a spus 
tot, căci să ad'oge încă ceva, şi anume anuitatea nece- 

sară pentru renta care este de emis, şi cu acel ceva ar fi 
ajuns la. cinci-spre-zece şi jumătate din trel-deci, adică la 
mai bine de jumătate veniturile fiscului, şi aşa, trebue să 
socotim, căci nu ne putem ocupa numai de qiua de adi 
trebue să ne gândim şi la diua de mâne. 

Intr'adever, d-lor, pentru diferitele construcţiuni, docuri, 
podul de peste Dunăre etc., mai sunt de emis rentă deja 
votată de Camere şi pentru lucrări începute 113.000.000. 
Confruntaţi situaţiele tesaurului pe 1884—1S85, pagina 
266, şi pe 1885--1886, pagina 356, şi veţi vedea că am 
dreptate. Deosebit de acesta s'a votat în duo renduri emi- 
siunea a. 35.000.000 pentru armament. Vin apoi fortifica-
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țiele pe cari trebue să le faceţi afară numai dacă aţi voi 
să aruncaţi în apă cele 15.000.000 ce deja s'au cheltuit, 
aci va fi nevoe de cel puţin 45.000.000. Dar nu este des- 
tul, mai sunt drumurile de fier deja votate, pentru care 
va trebui ce] puţin veri-o 50.000 000. Din aceste mili6ne, 
24 deja s'au cerut de guvern şi proiectul de lege este în 
secţiunile Camerei. In total dar în cel mult trei ani va f 
o emisiune de 9240.000.000, pentru care trebue o anuitate 
de 14.500.000, socotind şi agiul care mereu cresce. Din 
acestă anuitate vă scad. cele 3.500.000, anuitateă Oppen- 
heim care se stinge la anul, şi rămâne că budgelul dato- 
riei publice va fi peste trei ani de dile de cel puţin 79.000.000, 
adică va absorbi mai mult de jumătate veniturile Statului, 
şi acesta fără a mal vorbi de renta ce se va emite pentru 
băile de la Călimănesci, pentru uneltele tipografiei Statului 
şi alte mici palate industriale! | 

În acestă situaţiune dacă star întempla să avem un res- 
bel, ceea-ce nu este cu neputinţă, ce vom face? Câte chel- 
tueli resbelul nu ar avea să aducă ? Cu armata pe care 
o. avem adi ar trebui să cheltuim câte-va sute: de milione! 
Ei bine, are destulă elasticitate budgetul nostru ca să su- 
porte o eventuală anuitate de 15 sai 20 de milione? 
Veţi dice, pote că vom lua de la învins cheltuelile de 
resbel; ef d-lor, noi am învins pe Turci. la 1877 Și 
cu tote acestea nu am luat nici'o despăgubire de resbel. 
„Prin urmare chiar atunci când cine-va plecă cu totă 
siguranța că are se fie biruitor, — şi de sigur nirneni nu 
pâte avea siguranţă — şi totuşi el trebue să aibă finanţe 
nu prea îngcz:ate, câci nici atunci când el va eşi birui- 

„tor, nu poie să ştie dacă biruitul îi va putea plăti chel- 
iuelile. de resbel. 

Am ajuns să întindem cârda până la extrem pen- 
tru ca să putemiă plâti anuităţile datorie! publice, şi pe 
când vedem că am întins acâstă cordă prea mult, renta 
se emite necontenit.” | 

Ei bine, este drepti ca guvernul actual să vină şi să 
useze de totă puterea financiară a naţiunei până la cea 
din urmă extremitate ? | 
„Eă cred că. guvernul nu are acest drept, precum 
nici. nol representanţii ţerei nu suntemă în dreptă să an-
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gagiăm pe ani nenumeraţi, tote resursele actuale şi vii 
lore ale ţărei. 

Dar onor. D. Costinescu, aţi audit cum ne-a consolat. 
ne-a spus cum că noi astădi-nu dăm de cât jumătate din 
din resursele Statului pentru plata dătoriei publice, şi că 
totuşi ne mai remâne 80.000.000 pentru cele-l-alte chel- 
tueli ale Statului, pe când la 1376, Statul avea un venit 
numai de S0.000.000, şi plătea pentru datoria publică, 
peste 50.000.000, în cât nui mai remânea pentru susți- 
nerea celor-l-alte servicii de cât 30.000.000. 

Aci mi se pare că d. Costinescu a spus un lucru “cu 
desiivârşire eronat, a făcut o erâre de calcul, căci în 1876 
chiar daca venitul ar fi fost numai de 80.000.000, nu se 
plătea însă pentru anuitatea datoriei publice de cât 41 de 
milione, şi din aceste 41 -000.000 lei s'a mai stins 
6 milione: 

Faceţi râi insă când luaţi de termen de comparaţie 
anul 1576, un an forte ret în incasările efectuate, de a- 
semenea anul 1887 1888 :nu este bine ales. Intr'adevăr 
diceţi că de la 1876 până astădi d-vâstre aţi crescut: ve- 
niturile Statului de la S0. 000.000 la 140.000. 000, cu tâte 
că acest budget al d-vâstre nu se ştie încă daca este exat, 
pentru că nu a fost pus la incercare; trebue prin urmare 
să “] puneţi mai întâiu la încercare, şi apoi să vedem da- 
ca veniturile sunt sau nu de 140.000.000 lei. | 

Prin urmare, să luăm o mediă. Până atunci era media 
de 85.090.000 lei incasări. Cât era anuitatea datoriei pu- 
blice ? Nu 50.000.000 cum aţi dis, ci 41.000.000. Atunci, 
cât remâne pentru cheltuelile ordinare ? Mi” mult de ju- 
mătate din budget ; deci situaţiunea de adi nu este mai 
bună. Dar d vâstre diceţi nu este nici mai vea. Ei bine, 
să admit că nu este mai rea. Este acâsta destul? Ce tel? 
Este lucru hotărât să ne înecim tot-dauna în datoria pu- 
blică, până când am putea dâr să mai gâfăim ? Dar nu este 
destinul nostru numai a gâfâi sub datorii, ci a respira. 
Lăsaţi dar comparaţiunea cu irecutul care nu ' dovedeşte 
absolut nimic. 

Aţi voit însă să caleulaţi care -este sarcina: guvernului 
de 11 ani? Budgetul din 1876 vă dă o anuitate de 41 de 
mili6ne lei, dar din acea anuitute s'astins deja 6 milione.
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lei, podurile de fer, linia Bucureşti-Giurgiu, Iaşi- -Ungheni 
şi împrumutul Stern. Deci daca nu se mai, contracta da- 
torii noi. astădi anuitatea nu era să represinte de cât su- 
ma de 35.000.000 lei, şi cum la anul anuitatea împrumu- 
tului Oppenheim de 3 milione şi jumătate se stinge, ade- 
vărata sarcină a datoriei ar fi trebuit să fie de 39.000 009 
lei. Ei bine, în loc de 32 de miliâne, anuitatea datoriei 
nâstre va fi de 79.000.000 lei. Este dar o crescere de mai 
mult de sută în sută în a anuităţei nâstre în timp de 14 
ani. (Aplause din partea minorităţei). 

Când o datorie publică creşte cu sută în sută în i4ani, 
fără resbel fară nici o nenorocire naţională, atunci măr- 
turisiţi că avem dreptul să ne îngrjim. Şi noi, cari nu 

representăm nici ura în contra d-vâstre, nici ura în contra 

celor de la 1576, ci numai dreptatea şi adevărul, avem 
dreptul să vă spunem că mergeţi prea departe. (Aplause 
din partea minorităţe)). 

Sa dis de d-nii Costinescu şi Xenopol că este bine să 
ne oprim cu emiterea de rentă. Vorbele domnielor-lor sunt 
frumose, şi eii cred că d. Costinescu doreşte precum "mi-a 
spus-o şi în particular, să se înceteze o-dată cu emisiunea 
de rentă. 

Dar să vedem daca d. Costinescu este ascultat în acâstă 
privinţă, şi să vedem şi daca guvernul pâte să 1 asculte, 
şi sper că voiii dovedi -că nu pâte. Nu numai că guver- 
nul are deja votate sute de miliâne de rentă, din care e- 
mite într'una, dar, d-lor, guvernul are interes să facă 
ac6sta. 

Şi guvernul are interes să o facă din pricina agiului, şi 
aci, D. “lor. vom pune:mâna pe a duoa categorie de deficit 
hudgetar al d-vâstre, deficite pe care cu multă măestrie 
le ascundeţi de duoi ani. 

Când volăm, d-lor, un milion ca să se facă, de exem- 
plu, un palat de industrie, ce-am votat ? Noi am datmi- 
nistrului dreptul să vândă aceste rente cari represintă aur 
şi cu produsul lor să construiască un palat de industrie. 

Presupuneţi că agiul este 20 la sută, că ministrul vinde 
miliunul de rente pe 900.000 lei aur care cu agiul de 20 la 
sută fac 1.080.000 lei. 

EI, nu e „6re dator - ministrul să întrebuinţeze acestă
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sumă întregă la construcţiunea palatului de industrie sai 
daca e prea mult să dică: am făcut o economie la COns- 
trucţiunea palatului de industrie, deci voit emite ma! pu- 
ţine rente pentru cele-alte construcţii Aşa: credeţi d-vâstre 
că face ministrul? Nu. d. ministru dice : eti vând renta pe 
aur pe care "1 pun grămadă în casa mea unde am şi hâr- 

„tie provenită din resursele ordinare şi când fac o constru- 
: ţie întrebuiuțez hârtie, iar aurul luat dupe rentă ?1 oprese 
„peniru plata cupânelor. Şi acesta nu e un mijloc deturnat 
„de a acoperi deficitul budgetar ? Dar diceţi că se bonifieă 
agiul la butgetul construcţiunilor ? 

Y &voiii arăta că nu se bonifică, afară numai daca si- 
tuaţiunile financiare ale d-lui ministru de finance nu sunt 
esacle. 

Eu vă mărturisesc că. le-am luat drept esacte; se pâte 
să fie o naivitate din partea mea,. dar cum totă argumen- 
tarea mea pornesce din acâstă naivitate, fac scusele mele. 
D. Costinescu a dis: până la anul 1885 sa emis 102 

miliâne rente şi statul vindea băncei naţionale aurul care 
1 lua dupe dânsa, dar cât lua Statul pe acel aur, D. 
Fleva a întrebat pe d. Costinescu şi d-sa n'a voit sa res- 
pundă, a întrebat apoi pe d ministru de finanţe care. l'a 
trimis la situaţia tipărită, sa dus d. Fleva la situaţie şi 
acolo a găsit că numai pentru 12.900.000 a câştigat Sta- 
tul agiii, pentru rest nu se vede nimic. Dar nu voese să 
m& ocup de acesta acum. | 

Tot d. Costinescu ne-a spus că de la 1885 până adi 
Statul n'a mai vendut aurul ci 7] întrebuințeză pentru plă- 
țile cuponului, care trebue să se facă în aur, şi a adău- 
gat d. Costinescu: forte bine face Statul “pentru că daca 
ar vinde aurul o prea mare ofertă de aur în. piaţă ar face 
să scadă agiul, şi pe urmă când ar veni. Statul să cum= 
pere aur, o prea mare :cerere ar face să se ridice agiul. 

De şi, d-lor, publicul ar folosi de acâsti scădere de a- 
gi, dar acum vorbim de fisc nu ne ocupăm de interesele 
publicului. Deci Statul păstreză aurul luat de rentă, Şi în 
adevăr mi s'a dat socotâla de d. ministru de finance că 
d-sa a întrebuințat în cel d'ântâiii an 1585—S6, 91.000.000 
aur şi în 1886—S7, 38.000.000, vedeţi că lucrul merge 
crescendo, şi acesta v& va explica de ce şi emisiunea de
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rentă merge crescendo — în total 39.000.000. — Cât face 
agiul ? Cel mai puţin 15 la sută face 9.000.000. 
"EA, unde sunt aceste nouă miliâne, agiul rentei emise 

pentru construcţii unde sunt ele honificate la budgetul con- 
strucţiilor ? 

Arătaţi. dovediţi daca este aşa. Nu, nu o spuneţi în si- 
tuaţiunea tesaurului nicăeri. a 

Va să dică în duoi ani aţi distras de la împrumuturile 
făcute pentru lucrări publice bagatela de nouă miliâne cu 
care aţi acoperit o cheltuială ordinară, plata anuităţei da- 
toriei publice. Aţi avut dar în duoi ani încă un deficit de 
9.000.000 lei nemărturisit. şi acoperii cu rentă. 

lată, d-lor, deschid situaţiunea tesaurului public pe 
1885 —1886 la pag. 13% unde văd: 

- Vindute rentă de 50.051.000 rentă 5 la sută prin banca 
naţională, parte la Berlin. parte în Ducuresci, de la î A- 

prilie 1S$5 până la 15 Februarie 1886, şi pe care sa 
luat 46.616.838, cesa-ce represintă valorea rentei pe 92 la 
sută. Unde este agiul? Nicăeri!. Trec la pagina 135 unde 
se vede întrebuințarea acestor bani şi v&d că se saldeză 
în tocmai fără nici un agii. 

Agiul de aci nu e comptat. 
- Unde găsiţi dar d-v6stre bonificaţia agiului? 
Mai e încă un compt, în care la pag. 356 citim: 
15.000.000 rentă vindută prin banca naţională, parte în 

Bucurescă, parte în Berlin, pe care s'a luat lei 13.845.480, 
adică valorea rentei pe 99 la sută. 

Nici aici nu se vede absolut nici o urmă da agii ? 
Şi nu se vede pentru că aurul rentei s'a dus la bud- 

getul ordinar, şi la budgetul extra-ordinar de lucrări pu- 
blice a venit hârtia de la budgetul ordinar. 
* Unde e dar bonificaţia d-vâstre? Şi nici nu aţi putea 
să bonificaţi, căci nu aţi sci cum să socotiți. In adevăr, 
adi de exemplu d- vostre vă venit aur de la “Berlin pe care 
dacă "l-aţi vinde imediat în piaţă aţi sei cât face agiul, 
dar când" d-vâstre ?] ţineţi în ladă, vă întreb, pe cursul 
cărei dile veţi bonifica ? Dacă aţi face acâsta, aţi face un 
calcul fără calcul; o adevărată harababura în financele pu- 
blice. Sunt dar în drept să die că aţi falsificat budgetul
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cheltuelelor ordinare ale Statului cu 9.000.000 agiu luat 
din rentă. 

Prin urmare când diceţi că deficitul a fost numa! dea- 
tât pe anul 1884—1885 şi 1585—1886 spuneţi un lucru 
neexact căci trebue să mal adăugaţi 9.000.000 luaţi din 
fondul rentei. Acum "mi explic ei altă minune financiară 
a d-vâstre, pe când agiul era 15 la sută în piaţă, budge- 
tul datoriei .p'-blice se alcătuia cu agiul numai de S la 
sută, iar la sferşitul anului. nu se cerea pentru acesta cre- 
dite deosebite. Eă atunci ?mi diceam : minunat lucru! Totă 
lumea cumperă aurul cu 15 pecând tesaurul public î] gă- 
sesce- cu S; trebue să aibă o mină de aur tesaurul publie 
de unde să seâtă. aurul. 

Anul acesta chiar, cum a venit d, ministru cu budgetul 

datoriei publice cu un agiu de 11 jumătate pe când în 
piaţă era 20? Nu însemneză acesta o scădere a cheltue- 
lelor făcute numai pentru a se poirivi cifrele? De-şi comi- 
siunea v'a dat pentru agiu 15 şi jumătate, totuşi e între- 
barea cum să găsescă ministerul aurul cu acest preţ când 
în piaţă agiul era 20? Prin urmare cu ce plătiţi d-vâstre 
diferența dacă nu cu aurul rentei? 

Dar o să *mi diceţi: ce vă importă acest lucru? Im- 
portă însă, căci ast-fel fiind, reese că s'a făcut o situaţiune - 
budgetară falsă. Când d-vstre aţi spus în budgetul anu- 
lat 1£86—1887 că are să vă coste atâta datoria publică, 
atâta construcţiunile, atâta furniturile şi altele, şi când 
d-vâstre ne făceaţi să .votăim credite cari să acopere aceste 
cheltueli, şi pe urmă spuneaţi că budgetul e echilibrat, spu- 
neţi un lucru care nu e adevărat, căci budoetul se echi- 
libreză alt-fel, se echilibreză cu aurul rentei care nu apar- 

ţine resurselor budgetare 
Prin urmare deficitul anilor trecuţi este cu 9.000.000 

mai mare de cât l-aţi arătat d-vâstre, şi atunci văd cu 
“cum acestă emisiune de rentă nu se va potoli; căci casă 

se potolâscă, ar. trebui să se recunâscă la budgetul chel- 
tuelelor ordinare o sumă mai mare, şi prin. urmare să.se 
recunbscă un deficit: mai mare, :ar trebui să „mărturisiţi că 
agiul este o adevărală plagă pentru budgetul ţerei, ceca-ce 
d-v6stre tăgăduiți astă-di. lată, d-lor, pentru ce „am. con- 
vingerea. că emisiunea rentei nu se va opri, că ea va merge
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crescând, fiind-că aşa merge şi agiul. Şi în adevăr; pe când 
in anul 1884—1885 s'a luat numai 21.000.000 aur de 
la rentă care s'a dat în budgetul ordinar, în anul 1885 
până la 1886 se urcă acest împrumut la suma de 33.000.000, 
care iarăşi s'aii băgat în budgetul cheltuelelor ordinare. 

lată, d-lor, ce-aveam de spus în privința * datorie pu- 
blice. Am dovedit cu cifre duoă lucruri: ântâiă că Statul 
nostru faţă cu ori-ce altă ţeră din Europa este mai pre- 
sus în privinţa proporţiunei dintre anuităţile datoriei pu- 
blice. şi resursele budgetare; în acest punct pulem spune 
Europei, că suntem un model. Am dovedit al duoilea că 
emisiunea rentei nu are să 'se oprâscă, fiind-că Sati înce- 
put anume lucrări cari nu se pot opri şi cari trebuesc ter- 
minate, şi pentru că pe de altă parte emisiunea rentei are 
pentru guvern avantagiul de a acoperi una din pagubele 
pe care le aduce agiul. M& întreb acum, puneţi întrun 
mod exact în budgetul anului acesta, cât are să vă coste 
anuitatea' datoriei publice, sai aţi pus un lucru inexat? 

D. ministru de finance pusese în budgetul sti 59.000.000 
din care acorda pentru agiu 5.365.000, ceca-ce face 11 şi 
jumătate la sută, comisiunea urcă anuitatea la 61.000 000 
din care 7.475.000 pentru agiu, ceca-ce ar face 15 Şi Ju- 
metate Ja sulă, şi să se observe că am pus la agiu tot 
sporul acordat de comisiune. | 

Ei bine; pe acâstă basă fiind alcătuit hudgetul datoriei 
publice, el este fals din duo puncte de vedere: este ero- 
nat ântâiă în ceea-ce privesce agiul: agiul este la 020, el 
va sta la 20; punându-l dar în budget 15 şi jumătate vo- 
taţi deja un deficit de 9.000.000 lei, afară numai dacă 
veţi lua “aurul rentei şi veţi da. rentei numai hârtia. 

Dar d-lor, numai atât? Nu se vor mai face anul acesla 
emisiuni noi de rentă? Apoi d-vâstre, cari emiteţi pe fie- 
care an. în termen de midloc, rentă de peste 30 milione. 
anul acesta nu o si emileţi nimic? Drumurile de fer n'o: 
să continue ? Palatul legislativ, catedrala, palatul industriei, 
etc. etc., nu o să le incepeţi? | 

Şi apoi, din cele 30.000.000 care stai votat pentru ar- 
mament, n'o să cheltuiţi nimic? Nu cum-va d-vâstre veţi 
fi atât de puţin  prudenţi, față cu o situaţiune exteridră 
care vi se desemnză: cu: culorile cele mai negre, în cât să
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demeritaţi de la maioritatea care v'a oferit acele 30.000. 000; 
şi să ţineţi în posunar acele 30.000.009 fâră ca să nu 
cheltuiţi nimic pentru armarea țărei ? Negreiit că tote pre- 
vederile n6stre sunt atât de sigure, în cât'vă afirm că: 
d-vâstee, cheltuind anul acesta pentru continuarea drumu- 
rilor de fer, pentru diferite construcţiuni şi pentru arma- 
ment, veţi ajunge la un deficit sigur de: 4.000.000, în 
care ei coprind şi pe cele duoă milione care resultă din 
Tâua calculare a agiului în budgetul datorici publice aşa 
cum este presentată de d-vâstre. | 

Şi când d-vâstre, numai la datoria publică unde este o 
cesliune elementară, unde nu este vorba de prevederi ci de 
socoteli, şi vă prind cu 4.000.000 deficit, erâre voită din 
partea d- -vostre, atunci ce sa mai die de restul budgetu- 
lui? (Aplause din partea minorităţei). 

D-lor, datoria n6stră este să arttărn îngrijirile țerei ; 
d- vâstră însă diceli : Ce vă pasă dacă datoria publică 
cresce, fiind că ea cresce sub noi şi are avantagiul că're- 
presintă cheltueli utile. 

Ca cresce sub d-vostre, aeâsta nu o face mai puţin vo- 
race, că represintă cheltueli utile, acâsta nu: însemnâză 
nimic. | | 

Intre cheltueli utile şi cheltueli productive trebue să se 
O deosebire. 

Când cheltuiţi pentru drumurile de fer, aţi avea încă 
dreptul să ne diceţi că este o sarcină care o impuneţi ţă- 
rel pentru un timp scurt, căci drumurile de fer vor putea 
produce ceva; dar când cheltuiţi pentru armament ori cât 
de necesar ar fi el, nu puteţi “dice că acesta este: o chel- 
tuială productivă, (Aplause din partea minorităţei). Este o 
cheltuială care produce ceva în ordinea morală, dar care 
nu va contribui nimic pentru a. scădea anuitatea publică: 
Sunt şi alte cheltueli utile, precum sunt lefurile profeso- 
rilor, chiar lefurile miniştrilor ete., pe cari noi, ori câtam 
[i de adversari ai d-vâsire, trebue să le recun6scem utile, 
dar acesta nu ar fi un cuvânt ca să le faceţi cu rentă. 

O cheltuială productivă nu ar fi de cât aceeaa drumu- 
rilor de fer, şi aceea chiar nu în tote casusile, după cum 
mărturisea însuşi d. Costinescu. In cât -privegee cele-l'alte 
Inerări de construcţiune,. credeţi d-vâstre că atunci când
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Statul este impovărat, este bine ca să mai emită rentă 
pentru ca să facă palatul legislativ? Pentru ca să zidscă 
catedrais, pentru ca să înalțe palaturi industriei viitâre ? 
T6te acestea. sunt forte frumâse, dar pe câtă vreme:copiii 
de la ţeră vor: merge la ţâră în beciuri infecte, unde. se 
lipesc ferestrele cu hârtie vânătă t6mna pentru ca să nu 
ma! pătrundă aerul în întru până în primă-vtră, şi unde 
ei în loc de a învăţa higiena, dati peste infecţiunea care 
le veşiejesce sănătatea, până atunci nu aveţi dreptul să 
faceți palate legislative şi catedrale. (Aplause din partea 
minorităţel). 

Dacă dar sunteţi porniţi pe. o cheltuială exagerată, ca 
şi cum ne-am găsi întrun ocean de fericiri economice, a- 
tuncă de ce refusaţi singurul midloc posibil de-a mai des- 
cărca puţin acestă grea povară care apasă asupra budge- 
tului nostru? Pentru ce refusaţi cu atâta obstinaţiune. re- 
mediul care se propune de a scăpa de agiu, şi a uşura 
budgetul cu 10.000.000 după opiniunea d- lui Costinescu, 
cu 14.000.000 după opiniunea d- lui Carp, cu 12.000.0c0 
cum sper a vă dovedi cu cifre? : 

In adevăr, d-lor, cât păgubiţi d-vâstră din agiă?. Anui- 
tatea datoriei publice astădi fără agiă este de 53, 000.000, 
cum am dis însă nu tote se plătese în aur, ci numai 

„veri-o 47.000.000 care” se plătesce în aur, tot însă ce se 
va emite de acum înainte se va plăti tot în aur, deci 
peste puţini veţi avea a plăti o anuitate de 60.000.000 în - 
aur, care.cu agiul de 20 la sută, represintă o perdere de 
19.000. 060, Şi “dacă faceţi și furnituri numai de 15.000.000 
pe au, cari iarăşi trebuesc plătite în aur peste anuitatea de 
adineaori, vedeţi la cât se urcă paguba reală. din agiu.: Şi 
atunci când vi se propune leacul, în loc să?l primiti d- vâstre, 
vă obstinaţi a dice nu! Cum şi ce fel a venit acest agiu, 
voiă desvolta....., şi rog dinainte pe maioritatea onor.. Ca- 
mere să nu caute să mă găsâscă în contradicţie, măcar. în 
acestă privinţă, căci de când sunt în acâstă Cameră, de şi 
nu m'am amestecat în discuţiunile financiare, tot-d'a-una 
insă am spus că sunt monomelalist; şi acesta chiar de când 
a făcut d. Pallade prima sa interpelare. 

Şi convingerea mea a: remas - neclintit chiar: după ce
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am, audit şi pe d: Costinescu şi pe :d.' ministru de fi- 
nance. Se . | Sa se 

D. ministru de finance C. Nacu : Ei n'am vorbit nici. o dată de: acesta. Aa NI | 
-D. Tache Ionescu : N'aţi fost numai d-vâstră - mi- 

nistru de finance d-le Nacu; ce este drept sunteţi vechii 
în minister, dar ministerul .. de finance este mal vechiu de 
cât d-ta. a e Ia 

D. ministru de fnance-0. Nacu :. Nici. d. Lecea 
n'a tratat cesliunea agiului. - | a 

D. Tache.Ionescu:: Inexact. Dar vă închipuiţă,. d-le 
ministru, că pentru mine importă ceva cine a fost ministrul 
de finance care a vorbit? Nu. Importă. că s'a. vorbit de către 
un ministru. | e Da 

D. ministru de finance C. Nacu : Bine, dar nu 
„Sa tratat. 

- D. Tache Ionescu : Veţi vedea, d-lor, că- s'a vorbit. 
şi veți vedea şi cum s'a tratat de către d-vâstră, cestiunea, 
SI ce aţi respunde adversarilor acestui bimetalisni. fals, căci 
în realitate nu este -bimetalismu ci monometalismu argint, 
şi aşi pulta chiar dice că este absentism de metal. 
„D-lor, ce vi sta spus? Vi-sa spus . că :moneda este -o 

mesură, şi ca ori-ce măsură ea trebue să însuşeșcă pe.cât 
este cu pulinţă condiţiunea d'a fi cât mat puţin variabilă 
în valorea ei. Vi s'a. arătat .că nici o val6re nu pote fi 
perfect invariabilă, căci nu se pote sustrage legel cererei Şi 
ofertei, vi s'a arătat însă ca din tote valorile. metalele 
preţiose însuşese mai mult acestă: calitate, şi din metalele 
preţiose vi s'a demonstrat că: aurul este cel ma! potrivit 
pentru a “servi de măsură, căci producţiunea lui este a- 
prâpe uniformă de un mare număr de ani, pe când pro- 
ducţiunea argintului a crescut ast-fel: în . cât val6rea lui 
merge tot descrescend. : 

Vi sa spus de către adversarii d-vâstre, că a: continua 
“de a mesura cu două măsuri, din care una merge cres- 
cend în. val6re şi cea-l'altă descrescând ast-fel că raportul 
dintre ele pe fie-care di se depărteză de la fictivul d-vâstre 
raport “de 15 şi: jumătate către 1, este a merge cu paşi 
gigantici la ruină, căci ori-ce mesurătere veţi „face: d-vâstre 
cu aceste două măsuri vă va da un resultat falş. 

»
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Ce aţi spus d-vâstră în contra acestui mare adeveâr? 
„Aţi invocat părerea unor economişti din :streinătate care 

susțin bimetalismul, şi -aţi plâns -pe ruinele comerţului 
nostru exterior, al căruia import dnpă d-vâstră covârşeşte 

întrun mod constant exportul şi pricinueşte agiul. de care 
suferim. 

* Amândouă argumentările d-v6stiă nu ai nici un temeii. 
Imi aduc aminte că onor. d.. Stolojan în discursul pe 

care la pronunţat cu ocasiunea convenţiunei încheiată in- 
tre Stat şi banca naţională, în- privinţa: biletelor ipotecare, 
între' alte argumente ne a spus şi acesta, că sunt în: Bu- 
ropa o mulţime de învăţaţi cari combat monometalismul 
şi care sau: pronunțat pentru bimetalismul. Şi onor. d. 
Xenopol s'a agăţat mai de ună-di, tot de acest argument, 
şi ne a citat chiar numele lui Goschen căruia, dicea d-sa, 
i-a trecut prin minte ideia bimetalismului. Se înşâlă d. 
Xenopol, lui Goschen nu i-a trecut numai prin minte a- 
câstă ideie, Goschen es'e bimeltalist şi face chiar parte îm- 
preună -cu alţi economişti din Anglia din liga ce sa for- 
“mat din: Englitera pentru a susţine bimetalismul. 

Ligă: puternică -care are ramificări în tot -Regatul-Unit, 
şi a căreia secţiune Birmingham — vorbesc cel puţin de 
“cea pe care o cunosc: de visu — desvollă o mare acti- 

vitale. 
Ti bine, ce interes ste avea pentru noj,-acest lucru? 
Invăţaţii aceia cari susţin în străinătate bimetalismul, 

susțin ca să se introducă acest 'sistem, de o-dată în t6te 
Slatele: din lume, şi acâsta în basa unei convenţiuni între 
State, ei susţin cu alte cuvinte bimetalismal internaţional, 
dar ei nu a: copilăria da cere ca Statul lor singur, fără 
să se fi înțeles cu cele-l-alte State să introducă bimetalis- 
mul cu iâte consecinţele lui. 

Şi înțelegeţi d-lor, că este o mare deosebire între bime- 
talismul internaţional : şi bimetalismul naţional. 

Pot să fie economişti - care să dică: Aurul nu este de 
ajuns pentru cireulațiunea lumei întregi, să dăm. dar şi 
argintului misiunea de monedă, să fixăm .un raport fix în- 
tre aceste valori şi să facem o mare uniune. de State în 
'care reciproc : monedele de aur sau de argint batute de una 
din ele să aibă--curs şi în cele-l-alte. i
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In asemenea condițiuni - lucrul star putea susține; căci 
dacă t6tă- lumea! ar intra: într'o asemenea asociaţie, s'ar 
putea dice că agiul ar fi: imposibil. Dar de aci: până la 
monometalismul naţional ce deosebire ! Dacă România. ar 
face parte dint”o: asemenea vastă uniune monelară, eii 
care datoresc bani în străinătate, aş putea plăti cu argin- 
iul românesc saii chiar cu biletul de bancă, cu bimetalis- 
mul naţional, însă eii nu pot plăti nimic peste graniţă nici . 
cu argint nici cu bilet de bancă, trebue să cumpăr aur'şi 

„prin urmare să plătesc agiu. | 
ŞI atunci, d-lor, “vă întreb de ce aduceţi aici acestă 'ces- 

tiune a bimetalismului internaţional ? 
Apoi dacă acei învăţaţi nu sunt în stare să facă ca tote 

tările din lume să se unâscă cu teoria lor, şi să introducă 
bimetalismul, atunci la ce pâte folosi o discuţiune ca a- 
câsta, care pentru noi este cu desăvârşire fără nică - un 
folos ? - ” 

Căci de, d-lor, învățații discută monometalismul şi bi- 
metalismul, congrese se întrunesc şi cu tâte acestea Stâ- 
tele nu voesce să se decidă a primi dubla: măsuratâre Şi 
nu 0 fac' pentru că de fapt raportul dintre argint şi aur 
merge mereu eftenindu-se.. Acum 3 ani când" discutam a- 

“giul la noi pentru prima Gră, raportul era cel puţin: de 
20, aqi este de 22 şi nimeni nu pste spune cât. va fi 
mâne. 

Intro asemenea stare de lucruri nu este de mirare că 
statele curopene nu se lasă a fi ademenite de Cernuschi 
şi” cei-l-alţi. 

Căci, d-or, ia si presupunem că star întocmi astădi în 
Europa o ligă monetară, ligă pe care o doresc americanii, 
o ligă în care admiţându-se și argintul ca midloc de libe- 
rațiune i Sar fixa o valâre, nu aceea de 1 contra 15 Şi 
jumătate în: raport cu aurul, căci acâsta ar fi o nebunie, 
dar valârea reală de adi, adică 1: contra 22, că adică Eu- 
vopa ar adopta părerea d-lui Codrescu care voesce a sta- 
Dili val6rea respectivă a aurului şi a argintului dupe 'cur- 
sul lor de astă-di, şi apoi a primi drept monedă ambele 
“metale. E bine, ce s'ar întmpla ? Star inchide re minele 
de: argint, cari se exploateză astă-di ? Mackay cu minele 

“lui din Nevada ar înceta de a mai: produce argint? Nu,
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d-lor, minele ar.fi exploatate şi mai mult şi argintul, ca 
te mărfunile, şi în ciuda  valdrei fictive ce i s'ar fi dat 
de liga europână saii universală, tot ar scădea ! 
Şi când ar veni vremea lichidărei, momentul teribil în 

care fie-care stat este dator să plătâscă peceta. sa, atunci 
paguba ar fi incalculabilă. Iată de' ce statele din Europa 
nu vor să se închine bimetaliştilor, lor le este cu nepu- 
tinţă să ia asupră-le o asemenea respundere. 

„Dar. credeţi d-vâstre „că bimetalismul intornaţional . este 
opera viitorului, fie! Primesc ca atunel când savanții vor 
ajunge a convinge pe statele cele mari ca să introducă bi- 
„metalismul internaţional, noi să rugăm pe d. Stolojan să 
ne. convingă pentru teoriile d-sale, să ne dovedesc dacă 
este bine -ori nu ca să intrăm şi noi în acea ligă; până. 
atunci însă acestă academică discuţiune pote să. aştepte. 
„Adi dar cestiunea care singură trebue examinată este 

de a,sci pentru ce este agiul la noi în ţcră aşa de ridi- 
cat, şi: daca se pâte găsi sai. nu vr'un remedii prin care 

ă 7] stingem -sait să 7] diminuăm. 
Acum 3 ani, :când s'a agitat cestiunea agiului pentru 

„prima Gră în Cameră, "mi aduc aminte că se dicea că ban- 
cherii sunt aceia cari fac ca agiul să fie mare. 

Şi ?ml aduc chiar aminte, că la observaţiunile d-lui Pal- 
lade i se respundea — ce este: dreptul prin coridâre — 
ast-fel: Pe d. Palade trebue să 1] fi inspirat vr'un ban- 
cher evrei. | 

Vedeţi, d-lor, este aci un lucru hotărit: Numai unui om 
in acâstă Cameră i se recunâsce cunoscințe financiare, şi 
când verk-un altul ar îndrăsni să 'şi spue şi el opiniunea; 
atunci i se dice: Trebue ori. să fi “nvăţat pe de rostul, 
ou-să ?1 fi inspirat un alt cine-va. 

Da, d-lor, nu protestaţi, lucrul este adevărat. 
-. Când a vorbit d. Pallade acum 3 ani, în culişârele Par- 

„lamentului se şoptea: „Este inspirat de „un bancher evrei 
care suferă de scăderea dobândilor“; în Cameră se qiceu 

„alt-fel : Avem agiu pentru câ recolta a fost rea. anul a- 
cesta. "AI aduc aminte că d. G. Lecca, pe atunci miuistru 
de finance, dicea.: Agiul astă-di. este urcat; dar. fiţi siguri, 
că de primă-vară, pe atunci eram în tâmnă, când sperăm 
a “avea un: bun export. în ciuda d-lui Carp, agiul va scădea.
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A venit primă-vara, s'a făcut export mare, şi cu tote a-: 
cestea, agiul departe de a scădea, a crescut neincetat, (A- 
plause din partea: minorităţel). - | | 

Şi acum. d-lor, când ai trecut 3 tomni şi 3 primă-veri, 
când am avut recolte frumâse şi export. îmbelşug, Şi cu 
i6te acestea agiul nici n'a voit să scie de ele, acum nea- 
părat argumentele se schimbă; şi unde până mai acuma 
un an ot se mai dicea că avem speranţă să mai scadă 
agiul, acum chiar optimistul d. Xenopol, ' ne proorocesce 
că nu vom scăpa -de agiu de cât când... vom - ajunge în 
sapă de lemn. Căci d-sa pe de o parte ne spune că mă-- 
sura, termoinetrul avuţiei unei ţări este comereiul er exte- 
Tior, iar pe de alta ne asigură că nu ne vom scăpi de 
agiu de cât atunci când vom crea industrii ca să-ne “pu- 
tem îndestula trebuinţele nâstre: din țeră, atunci adică când 
vom scădea cu desiivârşire comerciul nostru: exterior. Va 
să dică, d-lor, până ce să ajungem a nu mai avea bani 
falşi, vom calici cu toţii. (Aplause, ilaritate din partea mi- 
norităţe!). = 

Nu voesce, d-lor, să insist asupra: absurdităței la care 
"l-a condus pe d. Xenopol teoriile sale, nici nu voia în: 
sista asupra acestui ciudat orisont pe care d-sa ni'7l des- 
chide, voii 'examiua însă argumentul în partea sa cea se- 
ri6să. Şi cred că nu restălmăcese argumentarea d-lor, când 
o resum ast-fel: Avem agiu pentru că la not imporlul co- 
verşesce exportul. | 

Ce însemneză acâsta? Nu cum-va 'Ş inchipuesce cine-va 
că: produsele unei . ţări se schimbă pentru alt-ceva : de cât 
pentru produse? Nici de cum. Produsele - se schimbă pe 
produse, şi când se întâmplă ca în vre-un: an o ţeră să 
nu aibă destule produse cu care să plătescă - produsele: ce 
importă, atunci ea face apel şi la numerar, care şi .el este 
o: marfă, şi 1 exportă,' dar cum: numerarul este incompa- 
rabil mai -puţin de cât cele-l-alte produse ale unei țevi, în 
curând se face echilibru: şi sai importul scade 'sati expor- 
tul cresce. Când însă o. ţeră în continui ar cumpăra: mai 
mult de cât -ar vinde, atunci sciți ce ar trebui să facă a- 
cea ţâră.ca să plătescă cumpărătorile sale ? Ar trebui -să 
"ŞI angajeze: capitalul.. Aţi :vedea 'atunci scrisurile -fonci+re
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luând drumul streinătăței; aţi vedea moşiile ipotecându-se 
în streinătate. | | 

EI bine, când aţi vădut d-vostre la noi acâsta ? Din con- 
tra, d. Cost nescu ne-a spus că renta chiar. care a fost 
emisă în streinătate, a început a veni din streinătate în 
țeră. Vrea să dică n'am sărăcit atât în cât să ne vindem 
şi pământurile la străini. | 

Dar atunci de unde vine acâstii credință cum că impor- 
tăm mult mal mult de cât exportăm şi că din acesta a 
provenit agiul. Iată de unde. Până la 1876 noi aveam la 
vamă taxe ad-valorem, deci importătorii nu declarai mir- 
furile de cât pe a treia parte din valorea lor reală. Luând 
de bune acele statistice vamale, ar eşi că până la 1876 
exportul nostru covârşise cu 700.000.000 importul. Iar de 
la 1876, de când avem taxe specifice, d'o dată importul 
ia proporţii colosale şi iute se scurge cele 700.000.000 
aur. Şi acâsta este iar o legendă economică. Ei bine, pte 
d. Xenopol să crâdă că noi acumulasem 700.000.000 în 
aur până la 1876, când este de toţi -sciut că guvernul 
conservator de atunci din catisa erisei şi a sărăciei nu pu- 
tea să implinescă nici dăvile? 

Tot acest soiu de argumente se spune şi pentru con- 
venția comercială cu Austria. Se repetă pe tote tonurile că 
la 1876 a venit convenţia şi că din acestă causă s'a în- 
duoii importul, şi ca dovadă se dă cifrele vamale. Dar se 
uită că cifrele dinainte de 1876 nu fac probă, căci taxele 
fiind ad-valorem nu se declară de cât jumătate val6rea 
veală, pe când de la 1876 în colo se arată adevărata va- 
lore a importului, căci taxele sunt pe greutate. Şi apoi, 
d-lor, prin ce minune convenţia. comercială cu Austria ar 
fi indoit importul ? V'aţi întrebat d-vstre, în ce convenţia 
a înlesnit. importul? Se pote că unele industrii ai fost mai 
favorisate dupe convenţie, dar importul în genere nu. Nu 
sciți d-vâstre că înainte de 1876, taxa de import era de 7 
„jumătate la sută ad-valorem, ceea-ce de fapt se reducea. la 
4 sau cel mult 5 la sută, şi că taxele pe greutate din con= 
venţie sunt şi ele calculate tot pe 5 la sută? 
„Nu este dar adevărat nică că convenţia comercială a îu- 

lesnit importul,: nici că avea o reservă de 700 000.000 de 
aur pe care am exportal-o. Adevărul este că de obiceiii
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exportul şi importul real -— nu cifrele. vamale -- se ba- 
lanscză, şi nu pot să nu se balanseze. a 

Dar dupe teoria d-lui Xenopol ar trebui ca ţările cari 
imporiă mat mult de cât exportă să aibă agiul şi vice- 
versa.. Să vedem dacă este aşa. Şi ca să fac plăcere d-lui 
Xenopol. nu voiii merge nici în America, nici: în China, 
voit lua de exemplu ţările europene. EI bine, Germania 
nare agiu, şi cu idte acestea în 1885 a importat cu 
10.000.000 mai mult de cât a exportat. Francia nare a- 
giu, de şi în 1885 importul a covârşit exportul cu ma! 
bine de: un miliard. In Anglia, unde nu este agiu, în 
1585 împorlul este mai line de duot ori mai mare de cât 

“exportul. 
In Italia unde nu este agiu — şi voiii dovedi acesta —- 

importul întrece exportul cu 440.000.000. In Belgia de ase- 
menea. In Suedia unde nu este agiu, importul se are că- 
tre export ca 3 către 2. | e 

Ce se face dar cu teoria d-lui Xenopol că agiul se da- 
ioresce excesului importului asupra exportului? | 

“Dar numai atât? Nu, sunt țeri unde exportul covâr- 
şesce importul, tocmai cum doresce d, Xenopol, şi unde 
cu tote acestea este agiul. Aşa în Austria, agiul este mare 
şi cu tâte acestea exportul. se are către import ca 7 către. 
6; în India exportul este cu mult mai mare ca importul, 
85,000.000 livre sterlinge contra 69 şi totuşi agiul înflo- 
resce; în Husia tot-lVa-una exportul întrece cu o cincime 
importul, şi totuşi avem un agiu exagerat, etc. etc. 

Prin urmare, când spuneţi d-vâstră cum .că agiul se 
vede numa! în: ţtrile unde se importă ma! mult de câtse 
exportă, şi că în consecință ca să scăpăm de agiu, ar tre- 
bui să ne schimbăm, hainele o dată la doi ani, să nu mat 
cumpărăm mobile, să punem în salâne lăviţe,.să nu mai 
umblăm în trăsuri cari se fac în streinătate, ci în brisci ca : 
mai nainte, atunci ne spuneţi.o glumă. | 

T6te sofismele d-vâstre însă. nu pot nimic contra. unei 
forte: simple întrebări la care nici o dată nu aţi respuns : 
Inainte de crearea băncei naţionale, pe la 1879 România 
avea ea veri-un agii? Nu. Şi dacă nu, cum se. împacă a- 
cest lucru cu teoria d-lui Xenopol asupra excesului. de 
import? Ei, nu. cum-va veţi dice că România avea atunci
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industrie, nu cum-va veţi spune că era mai bogată atunci 
de cât. acum? Nu puteţi spune acesta, căci atunci. vă am 
cere socotela cum de luaţi aceleiaşi ţări, care nu numai 
nu s'a îmbogăţit, dar a sărăcit, 140.000.000 ca 'imposite, 
cănd mai înainte'?i 'se lua numai 902 Ţâra n'a sărăcit, 
d-lor, şi vă o pot dovedi; din contra, avuţia publică a 
crescut; populaţiunea de asemenea a crescut, şi vă pot 
dovedi şi acesta, dar nu de sigur cu dovedi de acelea pe 
cari le-a adus d. *Costinescu, cum că în jud ţul Dolj mai 
înainte era un singur regiment de dorobanţi, şi adi sunt 
ducă, ceea ce ar însemna că în dece ani populaţiunea s'a 
înmulţit aşa în cat să se îndoiască. 

Adevărata causă a agiului este că aţi făcut monedă de 
argint, din baterea căreia aţi câştigat întrun mod ilicit 
6.000.000, şi o dic că “I-aţi câştigat întrun mod ilicit pen- 
tru că moneda care nare valre de cât 4 lei şi ceva, o: 
impuneţi publicului cu 5 lei; este că aţi facut banca, care 
a emis mai multă hârtie de cât ori-ce altă bancă, din Eu- 
ropa. Căci ce aveam noi mai înainte de argintul monetă-" 
ici şi hârtia băncei? Aur. Dar d: prim-ministru ne-a spus 
acum trei ani, că aveam aur prost, şi'mi aduc aminte 
„cum areta d-sa, că fiind în streinătate, 1 triimetea părinții 
sei galbeni cari: în ţâră aveau valârea de '32 lei vechi, 
iar la -Paris nu putea sa'i schimbe de cât pe 30, ast-fel că 
perdea 9 lei la 30. 'Se pâte-că era o pagubă de 7 la suta 
dar acestă -pagubă nu represinta vre-un agiu, ci provenia 
numai din causă că moneda era tocilă, pierdea la cântar, 
căci dor nu veţi spune că aţi inventat şi agiul aurului a- 
supra aurului! 

Iată, d-lor, dar argumentul capital, argument nu de 
mare financiar, dar de un om fârte practic care vă în- 
treba : cum se face că nu era atunci agiii, şi că s'a ivit 
numai acuma de o dată cu moneda de argint şi hârtia 
băncei naţionale ? ' Până nu veţi respunde la acest argu- 
ment, nu: veţi respunde nimic! 

Ni sa mai spus : dar de ce căuteți causa agiului în 
etalon ? Dar unde vreţi să'l caut? Cum vrei d-ta că eu pu- 
blic să”ţi primesc! d-tale o monedă care nu face de cât 80 
lei drept o sută, ae 
“Ceea ce'este anormal.în sistemul nostru monetar este
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absenţa agiului. Aşa a fost la început şi aşa'a mers până 
ce:S'a deşteptat opiniunea publică, că ceea cei se dă în 
mână, valorea ma! puţin de cât ceea ce e scris pe dânsa. 
„până ce s'a epuisat aurul din ţâră, până sa întemplat 
acel fenomen economic, pe care Pa recunoscut şi d. Sto- 
lojan, şi anume că moneda cea prâstă scâsă de d-vâstre 
să gonâscă moneda cea bună. , 

lată cum s'a născut agiul, şi iată de ce agiul persistă 
şi cresce cu o constanță tot aşa de mare ca şi a d-vostră 
cari “1 tăgaduiţi şi causele cele adevtrate şi cele pericu- 
l6se; iată .de ce, agiul 'domnesce şi nu puteţi face nimic 
in contra luy, de şi spuneaţi la inceput că ?l-a adus evreii, 
sau că.l'a căşunat aisce falimente din. Londra, sai în fine 
că s'a produs din causa recoltelor rele, şi că aşteptaţi o 
recoltă mai bună ca să dispară. Tâte au irecut însă, şi 
evreii, şi falimentele —bine înţeles cele din Londra—agiul 
numai a rămas! 

Cu să susţineţi teoria d-vâstră, de rândul acesta aţi a- 
dus ducă argumente nuoi; aţi dis că Italia şi Grecia au 
etalonul de aur şi cu i6te acestea suferă de bâla agiului. 
ŞI ca să ne convingeţi şi mai mult, aţi avut gentileţa să. 
ne daţi dovedi scrise, de şi ar fi fost neparlamentar din 
parte-ne a nu vă crede pe cuvânt, adevărul insă-este că: 
nu vam credut nici pe cuvânt, nici cu dovedi!e scrise. Şi 
bine am făcut că nu v'am credut căc ceea te spunâui 
d-vostră nu era adevărat. Şi mai nainte de. tote nu este 
adevtrat că Italia are etalonul de aur, căci Italia are dublu 
elalon ca şi noi cu diferinţa că, pe când la noi dublul 
etaldn e numai pe hârtie, în Italia. dublul etalon exista în 
adevăr. | Si 

In băncile italiene stocul este 2/3 aur şi !/, argint. aşa 
dar chiar dacă aurul ar face-prima asupra biletului italian 
ar fi totuşi un luciu explicabil, când se scie că banca are 
dreptul să dea contra biletelor sale argint iar nu uur. 

De fapt însă în Italia nu a fost agiu până: mai deunădi, 
şi atunci când el s'a ivit, vina nu a fost nici a .excesului 
de import, nici a stocului de aur, ci-al unui accident cu 
totul neprevăzut. Şi agiul care s'a născut din acel accident; 
a şi dispărut o dată cu el. Iată ce s'a întâmplat: în. De- 
cembre trecut fiind. temeri de resboiii bursele italiene. s'aii
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dat la- o speculă î la baisse desfrenată ; şi când mai în 
urmă. au venit alegerile din Germania şi împreună cu ele 
şi probabilitățile de pace, lichidarea a fost pentru. Italia 
teribilă. Bancherii italieni au 'trebuit: să plătâscă aşa de. 
mult in streinătate în cât acel moment: neapărat că. aurul 
a făcut o primă asupra biletelor de- bancă; dar cât s'a 
suit ? In diua in care agiul a fost cel mai sus, el era de, 
dic d-lor, 3 şi jumătate la sută, et spun de 2 jumitate 
la sută. | 

Agiul de 3 jumătate sau 2 jumătate. acâsta a fost un 
maximum care nu a durat de cât duot-irei dile, şi o data 
fortuna risipită, a dispărut şi agiul. Adi el nu este de cât 
de jumătate la sută, şi tot atât era şi când domnii Xeno- 
pol şi Costinescu cu dovedi scrise ni-l arăta de 3 jumătate 
la sută. 

„D-lor. nu tăgăduiţi. Am aci cota bursei din Geneva de 
la 11 Martie în care se vede ci cecul asupra Parisului — 
unde italienii 'datoresce forte mult — se plătesce 100.95, 
adică 95 centime din care 35 centime reprezintă schimbul 
şi 60 de bani agiul la sută de lei. Ei bine, când ne veţi 
da şi d-vâstre o situaţiune în care să nu plătim de cât 
60 de bani agiul la sută de lei, vs vom aplauda şi vă 
vom da dreptate! (Aplause din minoritate). 
„Că ceea ce spun: e -adevărat, vo pot dovedi şi cu jur- 

nalul Opinione de la- 20 Martie şi vă rog să'mi. daţi voe a 
nu'l citi italienesce ca d. ministru al justiţiei. ca să nu mă 
incurc-ea d-sa. Iată ce spune Opinione : „Aurul rămâne 
tot la un premiă de 6 jumătate la mie“, ceea ce face 65 
centime lu. sută de lei. Suntem departe de cer 19 ler ai 
noştri ! 

Ei "bine, d-lor, ceea ce au făcut domnii Xenopol şi 
Costinescu este un lucru admisibil într'o discuţie parla- 
mentară ? - a 

Să afirmaţi d-vâstră. ca un lucru permanent şi isvorit 
din firea lucrurilor, ceea ce n'a fost de cât panica de un 
minut ? i | 

Să veniţi d-vostră în Martie cu cota din Ianuarie? Nu 
voii dice, d-lor,. ca este un act de nedelicateţă parlumen- 
iară, dar voii dice. că este de sigur un act de imprudenţă 
parla mentară. a a:
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„ Se. dice, d-lor. că Napoleon cel mare întrebat. dupe bă- 
talia de la Marengo de câtre generalul. austriac pe care 7] 
bătuse, d. de Melas, dacă nu mă înşel, cum făcuse de îi 
prevenise t6te mişcările şi pentru ce făcuse cutare mişcare 

“la aripa drâptă. Napoleon "1 a respuns : cii când plec la 
bătălie, *mi închipuese că adversarul mei este tot atât de 
puternic, tot atât de inteligent, tot atât de harnic ca şi 
mine şi caut să iai măsuri în consecinţă. - 

Ei bine, d-lor, *nvăţaţi-vă a trata tot aşa pe adverșarii 
d-vâstre. Nu ve inchipuiţi că totul se va- trece, şi când ştiţi 
cum sii cestiunea agiului di Italia, nu veniţi nici cu cote 
învechite, nici ni cercaţi să preseutaţi ca o. consecinţă a 
nu ştiă cari teorii economice, un fenomen care a venit ca 
o furtună şi a plecat tot aşa. Nu nesocotiţi pe protivnicii 
d-vâstre, căci ori cât de superiori le-aţi fi d-vâstră, ad- 
vărul este mai puternic şi de cât d-vâstră. 

Dar aţi vorvii de Grecia, şi ne aţi spus că are agiu mai 
mâre de cât noi. Aşa este, dar uitaţi că Grecia are cu-- 
sul forţat. ” 

Dar cine din noi 2 avut neghiobia să spună că cursul 
forţat nu pote -— de şi mai greu — sa se impună Şi .u- 
ne) ţeri cu etalon de aur? 

Cursul forțat pâte să fie şi printr'o țâră cu. etalon de: 
aur ca şi într'o ţâră cu etalon de argint, cursul forțat 
p6le să vie din causa unui resboiă nenorocit ; dintr?o criză 
financiară, extraordinară, pote să vie şi dinti”o neințeleptă 
sai o greşită conducere a Băncei Naţionale. Daca dar Gre- 
cia a făcut cheltueli de înarmare. disproporţionate, daca 
și-a administrat reui Banca, şi daca canu mat are ai în 
pivniţă nici aur nici argint, — şi în adevăr în Banca Gre- 
ciei nu mai este nici un metal, -— dacă ea-a ajuns la 
cursul forţat, ce pâte prob. acâsta în . privinţa etalonului 
de aur? Şi apoi Grecia este ca re un Stat cu etalon de 
aur ? Apoi şi copiii sciii că Grecia face parte. din uniunea 
latină. care: are dublul etalon. - 

Şi în acâstă privință Grecia stă mai bine ca noi, căcă 
ea cel puțin pâte plăti cu argintul sei, ori cât de păcătos 
ar fi. daraverile ce ar face în tâta uniunea latină, într'o 
vastă ligă de 80.000.000 locuitori, ceea ce noi nu pu- 
tem face. . :
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Inţelegeţi dar, d-lor, că causele agiului nu trebuesc că- 
uiate aşa de departe. La urma urmelor, când...biletul d-le de 100 de lei, în realitate nu face de -cât 80, dacă eu nu 
voesce să ”] primesc de cât pe '80 de lei, că facun act de bun gospodar. : N 

„ D-v6stră însă aţi mai dis un lucru şi un lucru f6rte grav: aţi dis câ dacă se va introduce etalonul de aur, Yom a- 
junge la cursul forţat. Pentru ce? Find-că, pretindeţi d- 
vostră, noi suntem atât de săraci şi atât de cheltuitori, 
în cât, ca să ne procurăm haine gata de la Viena, o:să luăm tot numerariul din Bancă şi o să 7] trimetim la Vi- 
eni, şi apol o să cădem în genuche inaintea guvernului 
pentru ca să ne facă hârtie monedă. Pa 

Ei bine, d lor ştiţi când aţi avea d-vostră putinţa să ne 
prevestiţi asemenea nenorociri ? Când aţi vedea agiul de- 
păşind cifra care represintă deferinţa dintre adevirata va- l6re a agiului şi val6rea fictivă ce o pârtă tipărită la mo- 
netăria. Statului. Atunci întradevăr ar fi dovada că este 
lipsă de numerar şi că cu ori-ce preţ omul caută a-l avea. 
Dar observați “că în asemea cas etalonul de argint nu ne 
av scăpa de cursul sforţat. căci daci agiul ar trece de 98 
de exemplu, şi argintul ar trebui să dispare din -pivniţa 
Bancei, căci ar fi mai eftin să iei argintul şi să-l trimiţi 

„în “streinătate de cât să plătesci 23 ori 95'la sută. 
Pe câtă vreme însă agiul remâne sub diferenţa reală dintre 'adeverata valâre argintului şi valGrea legală, pe a- iăta vreme este evident. că nu -esle aşa de mare lipsă de numerar, numai că omul nu voeşie să fie înşelat, şi să dea 100: pe ceea ce face numai 80.. Sa 
Agiul de care ne plângem nu se datoreşte dar lipsei de 

numerar ; agiul se datoieşte la impregiurarea 'că d-vostră 
daţi în cireulaţiune :o0 monedă falsă, adică o monedă care 
nu corespunde cui valdrea ei nominală, şi '6ste bine îuţe- 
les că publicul care are la disposiţiunea sa o asemenea mMO- 
nedă,. este nevoit să cheltuiască! pe.cea. bună şi să: remâ- 
nă în posunar-cu biletul d-vâstre, care -nu represintă -de cât argint. E 55 

Şi încă dacă ar fi monedă de argint! Dar. nu esle, este: 
monedă numai de hârtie. i i 

Aşa că noi'nu avem nici bimetalismul nici monometa-
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lismul. argint, ci monometalismul hârtie ! Intr'adevăr am 
aci un tabloi de emisiunile diferitelor bănci -diu „streină- 
tate, în raport cu stocul lor metalic, şi vă veţi speria când 
veţi vedea cât emiteţi d-vâstre. . | II - 

In Francia, d-lor, ţera care are nevoie de cel mar mult 
numerariă, în contra unui stoc metalic de duce miliarde, 
şi 00.000.000, câte bilete se emit ? Duoe miliărde şi S00 
de milione, adică cu trei sute milione mat mult . de cât 
stocul metalic. . 
„___In Germania, cu un stoc metalic de 700 milione se emit 
900 mili6ne. | | - 

In Austria, unde- esle cursul forțat şi pe care noi nu pu- 
tem să”l luăm de model, se emit 353 mili6ne, în contra 
„unui stoc metalice metalic de 198 mili6ne ; iar in Anglia 
se emit numai 925 de miline, contra unui stoc de 2/1 
mil 6ne. | 

EI bine, noi cu un stoc metalic de 33 mili6ne, am emis 
până la 110 mili6ne în bilete. Va să dică nu numai de 
trei ori mai mult de cât stocul, ceea ce nu se face în nici 
0 ţeră, dar peste acest maximum. am exagerat emisiunea 
„precum nu este în nici o țâră din lume. | 

Şi .ce represintă aceste 110 miliâne? Represintă un 6re- 
„care stoc de. argint, dar pentru 26 de milisne represintă - 
biletele ipotecare, adică o datorie a Statului pentru care 
Statul nu plătesce dobândă. a 

Nu este acâsta 6re un curs forțat, o emisiune de bilete 
de Stat pentru suma de 26 milione? | | - 

Şi pe ce se basâză: biletele d-vostre? Pe un scont. co- 
mercial de 37 miliâne, şi pe urmă pe un scont al efecte- 
telor creditelor agricole în sumă de 65 milione, adică a- 
-prâpe de două ori cât scomptul comercial. . . . | 

Apoi hârtiele creditelor .agricole credeți d-vâstre, că în- 
iv'o administraţiune. sănătsă pot constitui un scompt cu- 
vent pentru o bancă de circulaţiune ? Da 

Banca nu trebue să scompteze de cât creanţe care sunt 
aprope.a vista. Numai aşa ea are siguranță d'a nu fi si- 
lită la un moment dat să-şi închiqă guichetul, numai pe 
acestă basă se pote emite mai multe bilete de. cât. stocul 

- et metalic. o a 
Căci, d-lor, presupun că o bancă, care are un stoc de
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30 niiliâne a scos 60 de miliâne bilete. Viind O crisă, şi 
un profan s'ar putea întreba cum de nu da faliment banca intr'o- aşa ocasiune căci ce :ar putea ea face când star duce publicul să câră monedă pentiu biletele pe care le deține? Şi după ce s'ar' epuisa' tot stocul metalic pe câre îl are banca, de unde ar seâte să mai plătâscă pe cele-Valte 30 miliâne bilete? : ă 

Intr”o adevărată bancă de scompt şi cireulaţiune, iată 'ce se întâmplă : Pe când unii cer monetă pentru bilete, alţit vin să plătescă efectele cu termene scurte scomptaie de bancă. Aşa că daca ese moneda pe o uşă, cu reintră pe alta. Dar la noi aşa ar fi? 
Nu numai că proporţia biletelor asupra stocului este exa- gerată — cea mai mare admisibilă ar fi dublu, iar nu de 3 jum. ca: la noi, — dar portoioliul- băncei este ră; Şi ve- deţi că aci nu este vorba să se perdă paralele indefinitiv ci să 'se plătâscă repede, 'căci una este datoria care se plă- tesce la termen şi alta este datoria sigură. Apoi. când Banca are în portofoliul săi datorii de miliâne de la creditele a- gricole, - este. sigur că ca nu le pote încasa la ori-ce mo- ment spre a face față cerevei detentorilor de bilete de bancă. | ae 
Dacă noi am avea o adevărată bancă de scompt: şi de circulaţiune,--am fi siguri că are sa intre mercă Danii de la debitori, şi cu acel bani are să se: plătâscă- biletele plă- lite: la -guichet, dar, cu efectele credilelor agricole nu pote inerge ast-fel, căci acelea sunt datorii, cari: de şi sigure şi garantate ca gagii, rar se plătesc la vreme; lor trebue să le facă prelungiri de două. de trei şi de patru ori, ast-fel că de la acele oferte nu pot veni bani disponibili în casă. Când dar ar veni publicul în masă să câră monedă, banca ar dice: „Nu pot, mat aşieşiă“! Şi daca publicul nu a voi sii: aştepte, banca va fi silită să decreteze cursul for- tat, şi tot de o data. să pună în vendare averea ţăranilor din. Î6tă: ţâra. -: a 

___O înduoită 'miserie, o- înduoită jale ! Aga dar aveni drep- tul să ve spunem, - şi acesta nu” este. nepatriolic,: căcr pa- “riotismul nu cere orbire, ci: deschiderea ochilor în “patru, — că daca va veni un timp de crisă financiară, - Banca 
DE i E
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d-vâstre va face şi cursul forțat, .şi va vinde şi cenuşa din 
Vatră. i Se 

Vina este a d-vâstre, cari aţi nesocotit - în conducerea 
Băncel naţionale cele mai elementare reguli de prudenţă 
financiară; vina este a d-vâstre cari aţi făcut ca. Banca să 
emită 110,000.000 bilete pe 35,000,000 metal, o propor- 
ție ne mai audită în Europa; vina este a d-v6stră cari 
Vaţi făcut că nu sciți că o bancă nu trebue sâ se baseze 
de cât pe creanțele lesne de realisat, cum este scomptul 
comercial, şi că. împrumuturile . hipotecare, şi chiar lom- 
bardele . prea mai, şi mai ales efectele creditelor agricole 
sunt scânduri prea şubrede pentru ca să se potă construi 
pe densele circulaţiunea unei țări. | 

Aşa dar am avut dreptate când am dis că. noi .nu sun- 
tem nici măcar monometalişti argint, ci monometalişti de 
hârtie. : . 

Avem, diceam, d-lor, o circulaţiune de bilete de 110 
milione. Este acesta un lucru sănătos faţa cu avuţia n6s- 
iră publică? Sper că vă voii dovedi că nu. 

Şi rog să m&-.erte d. Xenopol dacă voii fi. silit să m'- 
sor avuţia publică şi să m& ocup şi cit de teoria d-sale în 
privința măsurărei avuţiei publice. . : 

Intr'adevăr, d-lor, pe când bieţii economişti până acum. 
îşi. bătea: capul. ca. să imăsâre averea acestei țări,. ţinând 
socotâlă de -imposite, de venitul fonciar, de populaţiune, 
de moşteniri, etc.,. d.. Xenopol a găsit un -mijloe mult:mâi 
simplu. D-sa are rețetă: Comereiul exterior. Şi ca un not 
inventator imediat şi aplică. rețeta d-sale, şi va. arătat 
d. Djuvara la ce resultate ajunge... .-. : Se 

Şi nici că putea fi alt-fel, căct comerciul exterior nu este 
de cât o minimă parle din comerciul: total al unei țări. In 
Statele-Unite. el d'abia : este: a duot-deci şi: una parte din 
“comerciul total.. 16.000.000 de tone. contra 299.000.000. 
şi nu este de cât pe jumătale cât cabotagiul. Şi neapărat 
dupe cum o ţâră este, .mal vastă sau ma) mici, dupe cum 
conţine mai multe climate, dupe cum se dă.mai mult .la 
comereiul maritim, şi proporţia : dintre comerciul. exterior 
şi -comertiul total se schimbă. . . E: 

Dar d. Costinescu dice să lisăm America.şi China d:o 
parte, şi -să remânem:în Europa. . ae -
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F6ârte bine. In Europa, dupe calculele'd-lui Xenopol, bel- gienii sunt de ducă ori Şi jumătate mai bogaţi de cât fran- cezii, noi suntem pe jumătate atât de bogaţi ca francezii! Adică Francia este numa! de duoă ori mai bogată de cât homânia ! Tot belgienii sunt de 16 ori mat bogaţi de cât riișii, şi, ce este: mal curios, este că Englitera este de duoă ori mal bogată de cât Francia. Sciam într'adevăr . că En- glitera este puţin mai bogată de cât Francia, dar qe ducă ori, acesta era reservat d-lui Xenopol să o descopere. Aşa dar, d-lor, când veţi mtsura bogăţia 'ţărei aceştia, nu trebue să vă luaţi numai: dupe 'comerciul ej exterior, căci atunci faceţi o nare erore. 
Şi dovadă că este aşa, este că înainte de 1876, în a- nul 1875, Româuvia făcea un comercii exterior de 250 mili6ne. 

| 
D. ministru de finance, C. Nacu: De unde scir? Este cu nepulință să sei. - Sa 

D. Tache Ionescu: De la vamă. Şi ei dic ca şi d-ta că este cu neputinţă ca 'acâstă evaluare să fie exaclă, însă fiind-că:d. Xenopol a mers la vămi dupe evaluări, daţi-mi voe Şi mie, mai ales că sunt din minoritate, să merg şi ei la vamă. (Aplause - din partea minorităţei). La 1875 die, comerciul exterior era de %50.000.000 Şi la. 1877. comereiul exterior al României se urcă la cifra de 500.000.000. Va: să dică in: duoi ani comerciul exte- rior s'a înduoit. Ei, nu cum-va s'a induoit avuţia țărei .în duoi ant : 
Prin urmare, nu numai că q. Xenopol a spus o absur- ditate, dar mă mir cum de a spus-o, căci ea e atât'dee- videntă în cât sare în ochit Orl-cuj,. . 

„Nu trebue să: fie cine-va o celebritate europenă ca să vadă că este cu neputinţă ca într'o ţcră să. se înduoiască avuţia publică în duoi anj, (Aplau-e din partea mino- rităţei). Sa . 
Dar. d-lor, aproximativ venitul întreg al ţărei românes i cât credeţi că este ? E | Venitul ţărei românesei s'a prețuit de mai mulți; vă aduceți aminte că d. Panu facea în Lupta acum doi ani un calcul prin care ajungea. la un miliard. 
Am făcut şi eii diferite calcule şi am:ajuns. la acelaşi
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resultat. Tai unul: de exemplu. El este basat pe' venitul funciar. ee a ” Intr'adevăr, în Francia s'a făcut un. asemenea calcul, şi s'a găsit cade :6re-ce venitul proprietăței fun iare este. de 3.100.000.000, şi: venitul total este: de: 28.000.000.000,. prin urmare acolo venitul funciar - vepresintă 1/7. din ve- nitul total.. - . E ae a Aa 
«La noi venitul funciar. est. de 180 mili6ne, adăogând venitul moşielor Statului; de 20.000.000, venitul funciar. total al ţărei este de 200.000.000. Sa La noi fiind-că nu avem .nici industria nici - mare co- merciu, cred venitul funciar nu presintă 1/7. din venitul: total, ci ma! puţin. pot. dice 1/+ sai cel: mult 1/5 şi: încă cred că sunt: galanton. a : Păcând dar calculul pe 1/5 avem un venit total.. de: 1 000 000.000. a 
Acum să vedem care este emisiunea de bilete .ce ne-ar: trebui nouă in acâstă proporțiune? Rae Si Iaă toate ţările pe rend, cum le-am lut adiniaori: Francia, şi este sciut că Francia este țera . care are mai multă nevoiă de numerar de. cât o i-care altă ţeră, pentru-: că fie-care frances are obiceiul de a face econo:nie mone- tară, a strânge, cum se dice, banii în ciorapi, pentru-că fie căruia frances îi place să aibă moneta' la el în casă, în cât cine s'ar uita la quantumul monetei ar putea (ice că: Anglia este mult mai săracă: de căt Francia, căci englesul mal cu minute nu ţin= banii la el, ci îl. depune la un ban- cher şi apo plătesce numai în cecuri.. Aşa se':fac plăţile în Auglia, prin compensaţii şi este o bancă de .lichidare: în Londra, (learing House, unde se lichidează. ast-fel fără moneiă în fie-care 'an peste 200.000.000.000. - Dar iau: Francia. Ei bine, în Francia unde trebue cel mai: mult: numerar. care este emisiunea ? 9.800.000.000 bilete, la 've-: nitul ei aceste bilete represintă ceva mai mult de: 10 la sută. La noi cu venitul de 1000.000.000, şi acesta evaluat. intrun mod cu totul favorabil, emisiunea. pe. aceeaşi pro- porţie nu. ar putea fi mai mare de: 100.000.000. Dar noi: nu putem avea aceeaşi proporţie, căci not.nu avem o în-: dustrie ca Francia, nu aven un comerciii ca Francia, nu putem avea dar trebuinţă de atâtea parale ca ea. Dacă am 

S
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avea dar 70.000.000 bilete ar fi peste cap în raport cu 
venitul țărei. D-vâstre însă aveţi 110.000.000 bilete! 

» De ce s'a scos un număr aşa de mare? credeți D-vâstre 
că cu cit vor fi pome mai multe cu atât aă să fie şi mai 
scumpe ? (Aplause din partea mnorităţei). Nu credeţi că cu 
cât: vor fi mai multe cu atât au să se eftinească mai mult? 

Aşa se întâmplă şi cu moneda; cu cât o monedă este 
oferilă pe piaţă mai mult, cu atât are să se eftinească mai 
mult. Aşa dar este constatat că aţi emis un număr. de 
bilete exagerat, şi cred că trebue să conveniţi, că compa- 
raţi chiar cu ţările cari at cele mai rari emisiuni, nol tot 
avem prea mult. | 

Dar” daca ne-am compara cu Germania, am vedea că ea 
are o emisiune de 900 000.000 mirci, ccea-ce face un mi- 
liard de lei, pentru o populaţiune de 46.001.000 locuitori, 
pentru o iâră al căreia venit este cel puţin .de. 20 de ori 
mai mare ca al nostru, şi noi avem 110.000.000 in bilete 
de baucă, ceea-ce represintă aproape a 9-a pare din emi- 
siunea. biletelor de bancă din Germania. 

Dar, d-lor, să vedem ce este în Austria, şi sciți că Austria 
este țâra cea mai bogată în hârlie, şi cu toate acestea în 
Austria emisiunea hârtiei monedă nu se urcă de căt până 
la suma de 350 miliâne fiorini, sau 7—S800 000.000 lei, 
şi noi avem 110.000.000. Oare ţera nostri se poate com- 
para cu Austria care are o industrie mare, un comercii 
înlins? sau că d-vâstre voiţi ca cu aceste emisiuni de bi- 
lete «de bancă să faceţi ca lumea să creadă că voiţi să 
transformați banca într'o adevărată tarapana? (Aplause din 
partea minorităţei). 

A, d-lor, acum se vede ca onor. «d. general Lecca, pre- 
şedintele nostru. a avut mare dreptate când a di-: daca 
aş fi sciut eu că arta tipografiei o să dea nisce asemenea 
resuitate, apoi şi «îi: naș li făcut tipograf. (laritate). 

Acum, d-lor, dup: ce am terminat cu acâsta prima parte, 
îmi voii permite să trec la pa tea ui duoa. 
„D-lor, onor. D. Carp mai alaltăcieri când a vorbit în 

'discuţiunea generală asupra luărei în consideraţiune a bud- 
getelor, între altele: a spus că pe Statul nostru il costă 
agiul pe «fie-care an- peste 14.000.000, şi a adaos ca. jen-. 
irn ca să scape ce o asemenea perier:, ar fi hive să se:
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schimbe ctalonul de argint în etalon de aur, promițend că 
alună când d-sa va veni la putere, are si facă acesta. ŞI 
aţi vădut, -d-lor, pe onor, D Costinescu şi: pe d. Nacu, 
când au voit să respundă d-lui Carp dicându-i: nu, d-le 
Carp, d-ta nu te vei ține de . promisiunea ce ne-ai făcut, 
nu vel face etalonul de aur; vei face şi d-ta tot ce facem 
ŞI n. - a ” . 

Dar, onorabile d-le Costinescu, cine va dat d-vâstre 
dreptul să veniţi şi să spuneţi unui om care. în buna sa 
credința, afirma un lucru, promite că va face reforma cu- 
tare, cine v'a dat dreptul să”! spuneţi că nu aresă o tacă, 
că nu se va ţine de promisiune? D-vâstră aveaţi dreptul. 
să veniţi şi să spuneţi: Dle Carp, dacă vei schimba eta- 
lonul nostru, vei ruina ţâra, dar nu eraţi în drept săi 
spuneți că nu se va ţine.de tăgăduiala dată. 

Nu cum-va credeţi d-vâstri că toată lumea se va pră- 
văli pe povernisul pe: care “l-aţi creat: acela a! făgăduele- 
lor date cu profusiune şi nici o-dată realisate? De unde 
aţi căpă at acestă credinţă? 

AL mai fi putut să” spui d-lui Carp: nu, d-le Carp, nu 
ai să introduci etalonul de uur, pentru că nu ai să .vil 
Vici o-dată la minister pentru că nouă ne-a prorocit. d. 
Xeropol că avem să mai stăm încă 50 de ani la putere... 

Aveţi dreptul să vă legănaţi cu asemenea nădejdi, nu 
vă este însă permis să vă: îndoiți de cuvintul nimănui, 

Ia contra etalonului de aur anul acesta am mal audit 
un argument nou, vorbesc bine înţeles de cestiunea fiscală 
a agiului. D. Costinescu a spus că putem introduce eta- 
lonul de aur, chiar şi d. prim-ministru a mărturisit .că 
lucrul este cu putinţă dar cu sacrificiul unei anuități de 4 
sati 5.000.000. „Cred şi cui“, a dis d. prim-ministru, în- 
trer pând pe d. Cap... 

Acâsta nu s: poate :nega, d-lor,. căci este ser s în J/onitov. 
Dar d. Costinescu care se ocupă mai mult de cestiunea 
liscală, ne-a dis: Ce folos? Cu etalonul d: aur not o sa 
câştigăm 8.000.000 pe cară le cheltuim cu agiul, dar pe 
alla parte vomeavea o pagubă îndoită. : 

- Îndată ce va îi aur, a dis d-sa lumea va consuma mal 
puţin, şi veniturile Statului vor scădea, şi vor scădea într'o 
proporţiune desesperată. (Aplause din partea minorităţei).



— 116 — 

Căci dice d. C stinescu: arendele ce ia Statul dela dome-: 
nii sunt de 29 de milioane dar 20 miliSne hârtie, daca ar fi în. 
aur, nu S'ar sui de cât la 14 miline; adevărul chiar pe un 

„agii de 20 la suiă ar fi 16 milioane, nu 14, este deci 
aci o ercre de 2 milione, dar se vede că micele greşeli se 
cuvin. marilor financiari. 

De la domenii, d. Costinescu trece la imposite, şi: 
d-sa ne s,une că din introducerea etalonului de aur, 
consumaţia va descresce, şi cu densa şi veniturile bud- 
getare. 

Neavend omul cu ce să cumpere tutun, dice d- -sa, o să 
lumeze mai puţin; prin urmare iată incă o scădere de. la 
imposite de cel puţin 15 milione, cari adăogite cu 6 mi- 
liâne ce se vor perde la domenii, ajungem la o pagubă 
totală de 21 milione, -pe care fiscul ar avea să o sufere 
din suprimarea etalonului de argint. 

Va să dică, d-lor, din părerea d-vâstră agiul este care 
a făcut să. crâscă bogăţia n6stră. 
„Va să dică sporul +ste numai fictiv. 

Va să dică, dacă: noi mam avea monedă falşă, Statul 
n'ar incasa suma de astăgi. Va să dică, starea inflorită a 
financelor nostre, crescerea bogăţielor n6stre de care ue 
vorbiţi în tote ocasiunile, nu este de câ! produsul agiului, 
râdele falşei monede. 

Cele 140 de milione la cari sai urcat veniturile Statu- 
luy, şi cari nol -credeam în naivitatea nostră că sunt o 
dovada cum că (era s'a îmbogăţit, nu sunt în rea itate de 
cât o fantasmagoriă născocit din moneda fală. Şi cu 
tote acestea v'aţi liudat de atâtea oi cu veniturile d- Sosire. 
budgetare! 
Apoi dacă este aşa, dacă estâ destul să avem monedă 

falşă ca să ne putem lăuda cu umflarea veniturilor ţărei, 
atunci eu propun să se sedtă stocul de argint de la bancă, 
şi să”l inlocuim cu aramă, şi de sigur atunci că veniturile 
terer: se vor urca la 300 "miliGne. (Aplause din partea mi- 
norilitţer). | 

D-lor, vă mărturissse că n'am audit de când sunt un. 
argument care să mă mire mat mult, n'am vedut o con- 
tradicţie mai mare de cât să se spună la tribuna Came- 
rei că avuţia ţărei a crescut, dându-se drept dovadă cres- |
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„cerea veniturilor budgelare, şi în acelaş timp să se. miăr- turisâscă că veniturile budgetare n'aă crescut de cât din pricina introducerei monedei de hârtie. e 
Dar ori cât de fatală ar fi teoria d-lul Costinescu pre- tinsei stări. de înflorire a financelor nostre, trebue să.o discut în părţile ei seri6se. 
D. Costinescu crede că introducând etalonul de aur, pre- țurile vor scădea, şi va scădea şi preţul muncei, deci fie- care câştigând mal puţin va consuma mai puţin şi fiscul va incasa mai puţin. Ca: acâsta să fie exact ar trebui ca introducerea hârtici-monede să fi urcat prețul. muncei. Ei bine, vă închipuiţi d-vâstră că lucrătorul câştigă-mai mult ca mai nainte? Credeţi d-vostră că pentru ca capitalistul, Sai pretinsul capitalist găsesce cu înlesnire bani cîini la bancă — şi d. Costinescu ne asigura că chiar atunci când cererea vine de la un adversar al guvernului banca nu re: . fusă — credeţi d-rostră dic că acelaş capitalist când se duce la ţ6ră să angajeze muncitori, le plătesce mai mult de cât un leii ori duoi diua, cât:le plătea înainte de. ivirea agiului ? 

Dacă o credeţi vă înşelaţi. Preţul municci, d-lor, este fi- xat la noi din timpuri tra siţionale, şi lucrătorul luând as- lagi un lei cât lua inainte, este mai sărac, căci fiind nevoit să'şi cumpere trebuinci6sele, le plătesce mai. scump din. causa acestei monede falşe. Pr De “sigur, d-lor, că dacă agiul ar “dăinui mulţi ani echilibrul sar stabili, şi muncitorul ar ajunge a fi plătit cu 20 la sută mai mult. Până acum însă acesta nu sa îndeplinit, pentru: că fenomenele economice fârte încet îşi dau tote râdele lor, şi pentru că din tite valorile, munca este aceea al căreia preţ se pune mai greu şi mai .încet la nivelul celor-Palte. In: acâstă privinţă ca şi în-multe altele cari privesc agiul, nu pot îndestul face. elogiele mele d-lui: Nica pentru lucrarea d-sale. E Prin urmare, marele contribuabil, muncitorul de păment va consuma şi mâne ca şi aq, căci munca sa va fi plătită lot cât adi, şi vu fi mai bogat căci va” plăti mal eftin lu- crurile de cari va avea nevoe. Me i. 
Nu vă temeţi dar de suprimarea agiului. a AţI ma! dis un lucru contra nostră, şi aţi voit de sigur
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să ne denunţaţi opiniunei publice, ca să nu ne prindă în 
simpatie, aţi dis: D-nii cari vor etalonul de aur, vor ur- 
carea dobânda. | 

Aşa -este, dobânda se va urca; însă cu diferența acâsta 
că atunci dobânda o va plăti numai acela care se împru- 
mută; iar nu cum se face astădi când dobânda pentru cei 

cari se împrumută plătim noi toţi, țâra intrâgă. 
—— Căci ce este agiul dacă nu o dobânda care cade - asupra 

tuturor. Ei bine, d-lor, acâsta nu este dreptate într?o 
jeră democratică ca a nâstră. (Aplause). 

Restabilind, d-lor, etalonul de aur, vom mai avea unu 
avantagiă; este că va mai dispare o ipocrisie : moneda de 
hârtie, moneda falșă care pârtă asupra cifra 100 şi pre- 
țuesce 80. 

Şi nu este numai atât. Pe lângă avantagiul acesta - pur 
moral, care şi el şi are valdrea lui, mai este un alt avan- 
tagiu curat Dănesc : este că consumatorul adi nu pliătesce 
numai agiul atât cât il costă pe comerciant, ci plătesce cu 
mult mai mult. 

Intr'adevăr dacă adi agiul este 17 vindetorul grosist care 
are să incaseze peste 3 şi 6 luni, şi care pentru marfa lui 
în streinătate datoresce aur, dacă e prudent nu are să 
pună la socolâlă numai 17, ci are să pună 20 ori 95, 
căci nu scie cât are să fie agiul în diua în care trebue să 
plătâscă în streinătate; aşa că eu cumpărătorul, în loc de 
a plăti asupra obiectului ce cumpăr un agiii de 17; plă- 
tese un agii mai mare. 

Este dar o pagubă care apasă pe noi toți şi care se 
| datoresce incertitudinei midlocului de schimb. Ori cum veți 

întârce acestă cestiune, etalonul d-vâstră de hârtie, cred 
cui, este osândit şi din punctul de vedere economic şi din 
punciul de vedere fiscal. 

Dar veți introduce d-vâstră etalonul de aur? Mă îutreb, 
căci (era are interes să o scie; şi în acâstă privinţă, eu 
vă fac ondrea, pe care d-vâstre nu ne-o faceţi nouă, de a 
vE crede pe cuvent şi vs voiii spune: nu, nu veţi intro- 
duce etalonul de aur, şi nu'l veţi introduce pentru că fis- 
cul trage din starea actuală şi din actuala organisare a 
băncei naţionale avantagiul de a nu avea nici o dati ne- 
voe de bonuri de tesaur..: Se
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Nu veţi introduce etalonul de aur pentru că nu voiţi să 
vecunosceţi că aţi greşit, pentru că preferiți desastrele a- 
giului unui m-a culpa politic. 

Mai este un alt cuvânt, care mă face a crede că nu veţi 
introduce etalonul de aur, precum sunt convins că nu veţi face nici una din reformele, cari sunt necesarii acestei ţări; 
este sterilitatea d-vostre. _ 

ŞI în acestă privinţă aşi putea să vă amintese un sin- 
gur cuvent: D. Costinescu ne-a spus că de veri-o tref ani 
ine6ce, nu mai faceţi nimic, mistuiţi. (Aplause din partea minorităţei). | 

Ei nu voii face un joc de cuvinte din mărturisirea d-lui Costinescu; ar fi prea uşor. 
Ia cuvântul la figurat şi cred că d-sa a voit să dică, 

că aţi tăcut atâtea reforme, în cât acuma a venit Monmen- 
tul să stăm pe loc, să ne odihnim. 

Eu. d-lor, sciam că în istoria naţiunilor, partidului Ji- 
beral ?i este dat să lucreze, să reformeze, iar atunci când 
să crede că s'a lucrat destul, atunci să se ducă de la pu- 
tere şi să vină conservatorii, căci lor le este. dat să mis- 
tuiască, să conserve ceea ce s'a faptuit. E1, la noi s'a în- 
tors lucrul : partidul poreclit liberal, care nu mai pote să lucreze, dice că a venit vremea ca ț6ra să se odihnescă şi 
el să mistuiască, lasând. pe scma conservatorilor să facă 
nuoile progrest. 

Şi fiind-că e vorba de liberali şi conservatori, să'mi daţi 
voe să vă spun că cuvintele d-lui Costinescu, ca şi tote discursurile d-vâstre, matii întărit şi mal mult în credința 
mea cum că la noi până adi, nu aii fost lupte de partide 
politice, ci numai lupte de clase sociale. Na fost luptă de 
partide politice, n'a fost vorba de a se sci, dacă unii vor 
să mergă mai iute, alţii mai încet, dacă unii cred în ini- ţiativă privată şi alţii nu, dacă unii sunt liberi schimbişti — căci deh! liberali! în tâte țările sunt liberi schimbişti, 
numai la noi se vede lucrul pe dos, — şi conservatorii 
protecţionişti, luptele cari ati pasionat acestă țcră au fost 
lupte de clase sociale, a fost lupta burghesiei în contra a- ristocraţiei. Şi când ni se ohiectâză că cei cari luptată- în 
capul burghisiei erati tot boerii, nu ni se. spune un ade- văr nuou. In tâte ţările din lume când o clasă sta ridicat
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în contra alteia, conducători "Si-a împrumutat din clasa ce 
voia să ditrime. Cel care a început revoluţia . francesă să 
numia Marchisul de Mirabeau! La noi asemenea sa în- 
templat acest lucru: Când s'a înjghebat o burghesie inte- 
ligentă care a voit să ia şi dânsa parte în afacerile pu- 
plice, în capul săi s'a pus. o parte din foştii privilegiați, 
şi cu toţii împreună aii dat asaltul. 

O voce: Nu era aşa. 
D. Tache Ionescu:. Că în adevir aşa a fost, vă în- 

treb: Nu e un lucru sciut că, cel puţin aci în 'Muntenia, 
drepta se redima pe representanţii proprietăței, cari pe a- 
tuncă era a boerior, pe. când stânga se redima pe oraşe? 
Nu e un lucru sciut că chiar la 1366, stânga cerea să se 
dea preponderanţă colegielor burghesiei, pe când drepta 
dorea să se dea puterea în mâna colegielor proprietăței ? 

Ei, dar aqi nu mal este aşa, boerii au cădut, proprie- 
tatea chiar nu .mai este în mânile lor. Şi aşa de repede a 
mers în acestă ţâra democeratisarea, în cât cine din noi ar 
crede că nu mai târdiă de cât la 1859, leaderul partidei 
conservatore,: adresându-se liberalilor, se exprimă ast-fel : 

D. M. Kogălniceanu: Unde? 
D. Tache Ionescu: La Bucuresci. 
„Nu vă poprim. d-lor, de a vă sui pe scara slujbelor; 

nici o-dată n'aţi fost popriţi,. nici d-vâstre, nici părinţii 
d-vestre; vE rugăm însă să călcaţi mai încet din treptă în 
ireptă;. nu yoiţi a sări din capul -de jos al scărei toemai 
la cel de sus şi de-acolo de o dată sus pe ştraşină; fiind 
pasul cam mare, ne e frică să nu cădeţi, şi, ccea-ce ar fi 
mai re, să cădeți peste noi c* vă privim cu atâta plăcere, 
şi să ne. rupeţi gâtul şi noă şi voă. Urmând din contra, 
dupe cum vs povățuin, mai cu. încetul, mai moderat, o 
să lim toţi bine, o -să ne lăsaţi vreme să vă judecăm fap- 
tele etc. etc.“ : 

Credeţi .d-vâstre că se. mai pote găsi adi în România 
--- nu vorbesc de ver-o: biată cocână bătrână care a apu- 
cat. vremile- de mult, ori de veri-un băeţel: care, studiând 
la Paris şi audind: pe legitimiştil de acolo bocindu-se : 

Dieu et mon roy, Şi oi cu pp mă rog, sa ameţit şi “şi 
închipuesce că tot aşa. trebue să fie şi în România.— cre- 
deţi: că se mal. găsesce; dic,: ai în România un singur om
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politic care să cuteze să ţină o asemenea cuvântare în-faţa 
democraţiei ? | 

Acâstă luptă, d-lor, s'a închis; triumful democraţiei a 
fost deplin. | | Ă 

Şi democraţia, d-lor, cum bine-a dis d. Leon Say, este 
pentru statele moderne ca atmosferă; cine nu pâte trăi în- 
ivensa e de sigur un nenorocit, dar un nenorocit pentru 
care nimeni nu pâte face nimic. 

O să mai fie în ţâră şi alte lupte între clasele sociale, căci 
în lupta care sa.terminat, nu a luat parte democraţia tâtă 
ci numai o parte dintr'ensa: burghesia.. 

Da, va veni un moment când clasele cele-l-alte se vor 
simți în stare să incâpă lupta, — căci cum bine a dis d. 
Coslinescu puterea se ia, nu se dă, — şi atunci fiţi si- 
guri că se va încinge o nouă campanie, o campanie în- 
contra burghesiei,. şi vom vedea din nuoi partide formate 
pe temeiul acestei idei. Pentru moment însă suntem cum 
era Anglia pe când domnia numai aristocrația, suntem cum. 
este astă-di democraţia americană, suntem într'o stare so-. 
cială în care nu pote fi loc de cât la luptă de partide po-- 
litice, cari ambele, în ceea-ce privesce clasele sociale, sunt 
de acord. a e 

Cine ar putea adi să mai redeschidă lupta care sta cur- 
mat? Şi vă întreb pe d-vâstre, dacă chiar conservatorii a- 
ceia cari nu sunt în Parlament, ar mai putea protita dân- 
şii de o vestabilire a lucrurilor de altă dată pentru a dori 
acesta. Luaţi-l pe nume pe conducători, şi vedeţi daca la 
cei mai mulţi nu le ar vătăma o restabilire a situaţiei de 
altă dată. Intrun câmp şi într'altul, diferenta claselor. so- 
ciale a dispărut, burghesia s'a. făcut stăpână pe guvern, Şi 
s'a făcut stăpână pentru. că a devenit puternică, pentru ci 
a pus mâna pe averi, acâstă mare forţă socială. 

La voi a mai fost o luptă: lupta pe t&rimul naţional. . 
D. Porumbaru dice că în acestă luptă ambele partide au 
meritul lor, căci când eru vorba de a susţine autonomia 
i&rel în contra străinului, ambele partide cădeau de acord. 

Luptă între clase a fost dar la.noi în. ţeră, nu luptă. 
între conservatism şi liberalism. Acesta ?mi şi: explică mie 
pentru ce. onor. .d.: Xenopol dicea :. partidul conservator a: 
stat la putere de la. descalicătâre. până la 1876, şi acum:



  

am venit noi.partidul liberal, care vom şedea la puter 
incă 50 de ani. 

- D. Xenopol confundă euventul liberal cu cuvântul de- 
mocrat. D-sa a voit să dică că boerii aii:stat la putere u- 
tâţia -ani, şi că acum va remânea democraţia lu putere 
încă 50 ani. Ei cred, că democratia nu va sta la putere 
numai 50 ani, dar nu confund democraţia cu colectivi:a- 
tea politică care ţine adi puterea. Acestă confusiune din- 
tre liberalism şi democr aţie vă explică pentru ce tâte pai- 
tidele n6stre politice: pun cuvântul liberal în numele cu 
care ele se desemnâză : liberali naţionali, liberali conserva- 
tori, sinceri liberali, disidenţi liberali etc, 

In aceste etichete cuventul liberal. nu însemndză alt ceva 
de cât democrat, căci adi tote partidele n6stre se pretind 
cel puțin democratice. 

Şi vă întreb daca este ver-un partid în (ră care n'a scris 
pe “drapelul săi: îmbunătăţirea sortei ţăranilor. Când d. 
Carp acum trei ani a făcut programul stii D-sa ne-a spus 
că. urmăresce mai înainte de t6le ridicarea claselor de jos, | 
pentru că, cum dicea d-sa într'o splendidă imagină, clasile 
guvernante sunt ca plâia care se ridică. din oceanul pro- 
fund şi în el se întoree, pentr: că atunci când.poporul. 
profundul ocean este şubred, şubrede sunt şi clasele gu- 
vernante. 

Dar d-vâstră pretindeţi că aveţi monopolul ingrijivei pen- 
tru sorta ţăranilor. D. Xenopol a spus chiar că programul 
d-vâstră se resumă, în a provoc: resbel de tarife cu ve- 
cinii, şi a vs face campionul ţăranilor contra proprietarilor. 
Fii. nu vă cred, vă iaă însă la cuveut: Ce aţi făcut d-vostră 
pentru acestă clasă ? Ne vorbiţi mi reii de creditele agricole. 

Dar. de la creditele agricule îneâce, — şi. ati trecut, câți- 
va ani de atunci, — ce aţi facut pentru îndreptarea clasei 
țăranilor ? 

Ce aţi făcut pentru instrucțiunea ruraă ? 
“Ce aţi făcut pentru. organisaţiunea comunei ? 
Ce aţi făcut pentru şosele căci. acestea imporiă mii mult 

populaţiuuile rurale? . 
Naţi făcut nimic. 
Aţi "facut ceva pentru: ca populaţiunea rurală să aibă o 

justiţie mai eftină şi. mai. accesibilă ? N'aţi făcut nimic.
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I aţi dat-o. mai bună administraţiune ? Nu.. 
Atunci de unde luaţi acest drept de monopol pentru iu- 

birea populaţiunelor rurale ? Lăsaţi”! acest nobil sentiment 
unde, se află el, în domeniul tutulor, şi nu.-mal ne tăgă- 
duiţi "dragostea pentru populaţiunile rurale. 

Dar aţi făcut câte-va legi protegiuitâre! Se pote! va În- 
selaţi însă când credeti că veţi ridica populaţiunile rurale 
numai prin măsura ocrolitâre, ceea-ce trebue mai ales ţ&- 
anului, este justiţia. şi lumina, şi pentru acestea nai fă- 
cut destul. 

Dar daca nu aveţi drept la . monopolul iabirei pentru 
populaţiunile rurale, aveţi ore veri un drept la monopolul 
cuventului liberal? Neapărat că nu. Şi d-lor, a ajuns că cu-: 
ventul liberal este aşa de tras din tâte părţile, în cât sin- 
zur nu mai însemnâză nimic, ş şi trebue . lipit de /cuventul 
udecerat. 

Fi bine, cine este adevăratul liberal ? Daca întrebam pe 
Rosetti, el dicea: Eă sunt adevăratul liberal. Daca între- 
băm pe d. . Brătianu, el dice eu sunt adevăratul liberal. 
Daca intrebim pe d. Fleva d-sa (ice : eu sunt adevăratul 
liberal. D. Vernescu dice tot aşa. 

EI bine, daca este aşa, vă mărturisesc că nu aveţi dreptul 
să arogaţi numai d- vâstră acestă. calitate. 

Şi nu aveţi dreptul nici chiar faţă cu oposiţia unită, ai 
căreia şefi, doui din trei sunt liberali cari sait despărţit de 
d-v Gstră, 

Cu datoria publică voiă termina, d-le preşedinte şi nu- 
mai cinci minute mai am. D. Costinescu ne dicea: Dar 
d-vâstră tinerii cari aţi plecat din majoritate, — Şi 'mi pare 
bine că d. Fleva va declarat eri că noi am plec at înainte 
de d-sa, că noi am părăsit majoritatea pentru că nu 'pu- 
tea lua răspunderea actelor ci, iar nu ca să urmăm o per- 
s6nă. — D-vostră tiner; cari aţi plecat din partidul liberal, 
trebue să. sciți că. nu pote să vie nimeni la putere după 
noi de cât conservatorii, pentru ce aţi plecat dar din par- 
tidul nostru, ne. întrebaţi d-vâstră. 

Ideia d v6stre este greşită, dar fie că'ar A aşa ar fi 
ore acesta un cuvânt ca să găsim că administraţia d-v6s- 
tre este “bună? .că justiţia d-vostre merge bine ? “că finan- 
cele d-vâstre sunt întro stare prosperă ? (Aplause din.mi-



— 194 — 

noritate). Şi vă închipuiţi d-vâstre că numai când crede 
cine-va că va reuşi a lua: locul celur-lalt trebue să ?] com- 
bată ? Ei am spus încă o dată şi o repet, convincţiunea 
mea personală, nu a grupului din care am ondrea să fac 
parte, este că d-vâstre veţi mai sta multă vreme la putere. 
Cum şi ce fel nu discut, dar veţi mai sta mult; însă ia- 
văşi convineţiunea mea. profundă este că ori cât de mult 
velă mai sta la putere, nu veţi mai face nimica. 
„De trei ani am intrat în acestă Cameră, şi de şi am 
început acum trei ani cu discursul acela calificat de Irod, 
credeţi, d-lor, că m& nutriam atunci cu speranţa ci o să 
ne punem pe lucru. | 

Ce s'au lucrat însă în trei ani de dile ? 
„Sa votat. o lege care: a transformat Camera în academie 

de şciinţă. medicală ; atât pentru instrucţiune. 
Sa emis rentă ; atât pentru finance. 
Sau facut legi interpretative ad-hoc; atât pentru justiţie. 

Ce sa mai făcut? . Se a 
Sa mal făcut un proiect de lege pentru admiterea în. 

funcțiunile administrative ! Dârme! | 
S'a încercat Camera si facă o lege pentru stavilirea cu- 

mulului! î)6rme ! . 
O voce: Trăesce cumulul. 
D.Tache Ionescu: Prin urmare care este bilanţul ac- 

tivităţei de trei ani? Nimiea! D-vâstre credeţi că trei ani 
intro eră ca a n6stră, care trebue să mârgă repede, este 
lucru de siimic? Apoi atunci când s'aă perdut trei ani de 
giaba; când se va lucra? La anul? Ei, d-lor, :cine a aş- 
teptat trei ani. de a rândul şi a aşteptat de giaba,' permi- 
teţi- să nu ma! aibă speranța că până la anul se va 
face ceva. A 

Prin urmare, râii dice d. Xenopol când afirmă că din 
jignirea intereselor personale .am părăsit acele bănci. . 

Ce interese personale ? . : 
D-lor, mărturisesc. că n'aşi fi.cutezat să introduc în a- 

cestă Cameră pamflete dar sunt silit, caci semnalul s'a dat 
de d.: Costinescu, 'şi am dreptul să o: fac şi cu. 

D. .vice-prezedinte : Menţineţi-ve: in. cestiune. 
D. Tache Ionescu: Când în acestă: Cameră se di-
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cea la adresa n6stră, celor tin-ri, că noi am fi plecat diu maioritate din causa jignire de interese personale... 
- D. vice-președinte : D-le Ionescu, vă rog bine-voiţi a vorbi în fond; lăsaţi la o parte cestiunile personale. - 

D. tache Ionescu: Apoi, d-le preşedinte, când ni s'a dis nouă tinerilor din acâstă Cameră ca din causa jig- nirei intereselor personale am plecat de acolo, apoi noi să nu avem dreptul să venim să ne explicăm. 
D-lor, în acel aşa numit. portret al mei ce a apărui intr'un pamflet din capitală, se dicea că ei m'aşi fi su- părat pe d-vâstre pentru ca nu mi s'a dat şi mie un 

portofolii. 
Dar cine este în drept să mă crâză pe mine, aşa de 

nătărăi, în cât să doresc un portofolii la vârsta mea, Şi cine are dreptul să mă credă aşa de puţin “mândru in cât 
să fiă însetat d'a fi ministru.. (Aplause din partea mi- noritățel). 
„_Ambiţiunea, d-lor, este o pasiune ciudată. Când ea este 
intr'o măsură mediocră, este un mare pericol. căci ea te 
face să înghiţi o mulţime de. situaţiuni neplăcute, numai 
ca să aibi onoruri; când arabiţiunea însă este intr'adevăr 
mare, atunci este o pavăză, căci te face să doresci pute- 
rea iar nu onorurile. | 

Ei bine, când văd pe mulţi că se sue pe acea bancă, 
cu bune intenţiuni, şi nu pot face nimic, stati ani şi apoi 
plecă fără să lase ceva în urma lor, cine vă dă dreptul să'mi faceţi injuria d'a crede că eu v'aşi invidia sorta ? 
(Aplause din partea minorităţei). | 

Indărăt dar cu aceste cuvinte de jignirea intereselor 
“personale ! i 

Dar mi s'a objectat de d. Lascăr: nu aveţi program ! 
Nu avem program ? Voiţi să”l sciți ? Veniţi cu legea ins- 
trucţiunel publice, veniţi :cu legea reorganisărei . magistra- 
turei şi veţi vedea ! Dar când d-vâstre mistuiţă într”'una, 
nu vE aşteptaţi să venim no! şi să facem .expunere de 
programe. (Aplause din partea minorităţei) ! 

D. Costinescu-a mai dis: Sunteţi tineri fără trecut po- 
litic. Aşa este ; suntem tineri fără trecut politic. Lipsa de 
trecut politic este -un desavantagii, pentru că -al în bilunţ,
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la activ, zero! dar lipsa di, trâcnt politic este si un avan- 
tagiu, pentru că este zero şi la. pasiv. Aşa că puind în. 
bilanţ, zero.la. activ şi zero la pasiv, saldul este tot Zero, 
şi cine are saldul zero, tot stă. mai bine de cât alţii. (A- 
plause din partea minorităţe)).



AMNISTIA DE LA BOTOSANI 

(Şedinţa de Ja 2 lanuarie 1853). 

Domnitor Deputaţi, 

In raportul pe care d. ministru al justiţiei ?la inaintat 
Majestăţei Sale Regelui ca să recomande Şi să câră am- 
nistierea Botogenenilor, găsesc acestă frasă : 

„Să sperăm Sire, că graţie înaltului exemplu ce se dă 
de sus, anul noă va aduce cu sine o îmblânzire a pasiu- 
nilor politice si mai multă moderaţiune în luptele dintre 
partide.“ 

Ar piirea dar constant că scopul cabinetului, când a fă- 
cul acestă amnistie, a fost ca să mal tempereze paroxis- 
mul la care a ajuns lupta dintre partidele nostre politice, 
şi să conducă pe toţi la mai multă moderaţiune. 

*ŞI-a ajuns scopul? Onor. guvern şi d. ministru al jus- 
tiției în restul raportului s'u nu cum-va va fi făcut ast- 
fel în cât amnistia de la Botoşani în loc si împăciuiască 
spiritele, să fie din conta o măsură de provocare, care, 
departe de a imblândi luptele dintre partidele politice, le 
va înăspri şi mai mult, şi le va sui la un diapason la - 
care nici un bun cetăţean nu pote. dori ca să le vâdă? 

Eu îmi propun si dovedesc inaintea d-vâstie ea rapor- 
tul d-lui ministru de justiţie este de aşa natură în cât pa- 
siunile politice se află inăsprite “în loc de îmblândite ; mi 
propui să dovedesc că s'a desnaturat până şi scopul am-..
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nistiei ; să dovedesc. în fine că acâsta nu este un episod 
din viaţa n6stră. politică,. ci o verigă dintr'un întreg lanţ de 
mesuri, mesuri prin cari -guvernul se face aţiţătorul pasiuni- 
lor politice. (Aplause din partea minorităţe)y). | 

Că pasiunile politice astădi sunt forte excitate, şi că ur fi de dorit să se îmblândâscă, nu este nimeni nie, pe acele 
bănci, nici pe bancele acestea care să nu o recunscă, 

D. ministru de justiţie, respundând d-lui Maiorescu di- 
lele trecute, dedea câte-va exemple. de paroxismul luptelor 
n6stre politice. V& spunea, de exemplu, că presa—şi ar fi 
fost mai drept dacă - dicea o parte minimă din presă — 
merge cu patima politică pâna a insulta pe Majestatea Sa Regele; vă spunea d-sa că presa — şi ar fi fost mai drept 
să dică un singur juraal—a mers până a ataca viața pri- 

„Vaiă a unei familii de obşte cunoscută prin virtuțile ej. 
Aşa este. D. ministru al justiției a spus adevărul, dar nu- 
mai o parte din adevăr. D-sa ar fi putut să dea şi alle 
exemple. V'ar fi putut spune că acest amestece calomuios 
în "viaţa privată nu este numai opera presei, ci a multora; 
ar fi putut. să spună .că calomnia se face în dou feluri :. 
de „unii pe faţă, cu francheţă; de alţii, -care pe lângă infa- 
mie unesc şi laşitatea, miserabilele atacuri se învelesc iu- 
b”o alusiune aşa de veninosă, încât -atacatul nu pote nici 
chiar. să câră satisfacțiine calomniatorului, căci a se recu- n6sce în acele murdare alusiuni ar fi a se umili. Ar mal. 
fi- putut d. ministru să ne spună câ in ț&ra românescă s'a 
găsit un. procuror-general. care să întrebe pe un procuror 
de tribunal, şi incă prin telegraf, dacă în: Qiua cutare a 
mâncat la. masa cutăruia, şi cine. mai era la masă, - şi ar. 
fi putut să adauge că s'a gasit şi un ministru - de: justiție 
care să dea afară pe procurorul care mâncase la un mem- 
bru al oposiţiei: (Aplause din partea oposiție)). 

„ Dar a constata un fapt este un lucru uşor : ai constata: 
ins: -causele luy, acesta este opera omului politic. 
“Şi mai inainte. de toate, să -fie re pentru: prima ră în 
istoria n6stră contimporană pasiunile politice ajunse la a-: 
cest diapason? Lupta dintre partide nu va fi fost ca “tot aşa „de vie şi altă dată? , a 

Eă,:d-lor, mă întore cu gândul înapoi, la epoca când 
eram copil la şelă. VE aduceţi aminte cu toţii că d. mi-.
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nistru- al :justiţiei apostrofând ps onor. meu: coleg, d. Arion, i dicea:: „Ascultaţi şi învăţaţi, D-vâstre la 1875 erai lă şcolă, şi nu şeiţi ce se petrecea,“!. SR 
Scim ce se petrecea pe la 1875, d-le ministru. Da, eram 

la şcolă, dar pe când eram noi în Şcoli — nu sciii: cum 
va fi adi sub actualul d. ministru al instrucției — şcolarii se interesaii mult de cele 'ce se petreceati ŞI “ făceau chiar. 
politica, bine înțeles copilărescă. Noi, d-lor, veniam la circ să aplaudăm discursurile nu ale d-lui ministru al justiţiei 
care vorbea rar, dar-ale d-lui Fleva, care pe atunci era socotit demn: să lupte pentru libertăţile roniâescl.: acumă 
a rămas bun numai pentru libertăţi țigănesci. (Aplause din partea. oposiţiunei, ilaritate). m 

Veneam şi la Mazar-paşa, în' localul acela închis “dar neacaperit. o 
Atât e adevărat -că nu este nimic noi sub s6re, în cât chiar jurnalul consiliului de miniştri din - 1875, pe care” Ia citit d. ministru al justiţiei s'a repetat acu în urmă; 

Eu la. 1875 luam parte la o revistă literară,—erau tinerii 
atât de nebuni, în cât publica reviste literare, — şi "mi aduc aminte că făceam o mulţime de glume asupra acelui jurnal al consiliului de. miniştri, şi ne intrebam re cu: vântul închis şi cuventul acoperit tot una să fie? , 

Ei bine, acum duot ani, când - oposiţiunea a voit să se 
întrunâscă în grădina maiorului Lămotescu, n'a fost ca împedicată sub cuvent că locul de şi închis e însă neacoperit ? 

Nu sciă, d-le ministru, daca: scolari! citiau ori: nu pe 
Virgiliu, dar pot să vă asigur. că articolele d-vâstre asupra 
afacere! Mavrodolu, articole nu tocmai blânde, le învățase 
pe de rost. | | i | ” 

Diceam, d-lor, că ceea-ce se petrece'aqi s'a mai petrecut. 
S'a vorbit de atacurile contra Majestăţei Sale Regelui. Ea 
Je reprob, dar putem. noi uita pe Sinaia furci? Permiteţi'mi 
să nu mai spui restul, sciți era vorba de un schimb de 
duoi munţi. Dilele trecute citiam într'un jurnal 'o notiţă 
în privinţa pretinsei origini semite a familiei Hohenzollern; 
şi o notiță nu toemal cuviineiosă. Eă, d-lor, mărturisesc 
că—nu die m'am indignat, căci acest cuvânt nu se maj 
pâte întrebuința întrun 'mod decent,—ci m'am scandalisat, 
Ei bine, acel articol era un extract din Telegraful din 1873. 

9
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„ Observaţi.- că nu-. voiesc să scus presentul. cu trecutul; 
că recunosc. că. în dece uni țera ar fi trebuit, să facă pro: 
grese în tote, prin urmare şi în- modul luptei politice, şi 
nici nu.:voiese să încriminez un. trecut . care se explică. în 
mare parte. prin opresiunea guvernului d'atunci;. dar: voii 
să dic un lucru, că nu trebue să-ne mirăim prea mult; 
daca în viaţa :n6stră politică ajung epoci în .cari o “parte 

“din oştirile cari se. luptă. ese din rânduri şi se da la 'ex- 
cese. Şi dic.mai -mult : toemai noi liberalii care am păcă- 
tuit în acest sens, nu ar trebui să fim :atât. de intoleranţă 
când, se găsesc şi alţii cari păcătuese tot aşa. e 

Chiar, acel atac la viaţa privată a unei familii virtuse 
de care v'aţi indignat cu drept cuvânt şi tot nu e lucru 
noii. EX, d-lor, este cel puţin încă o familie în: ț6ra ace- 
sta virtudsă, familia suveranului nostru. Fi bine n'a fost 
ea, atacată tot prin o caricatură, şi tot in viața ei. privată ? 
Şi nu cum-va: acea recompensă de care ne vorbia d. Chițu, 
nu va fi încurajat întru :ceva şi pe alţii? Dia, 
„Adevărul. e .dar -acesta, .că nimie noii sub. sore, şi :că 
dacă pasiunile politice adi stau sus, ele au stat tot aşa 
„de sus în prediua cădere guvernului conservator: Nu ca 
d6ră vreau să' fac vre-o alusiune, că adică d-vâstre sun- 
teţi în prediua, unui asemenea “eveniment. (Aplause: din 
parlea minorităţei,-ilaritate). : a 
„„ Dâmne feresce. 

D. ministru al justiţiei, Eug. Stătescu: Acesta 
ne aţi preveslit'o încă de astă: primăvară. la Senat.! 
„"D. T. Ionescu; Aveţi în Cameră o maioritate fârle 
însemnată. SR a 

D. V. Iepuvescu: Si în ţeră. i e 
D. T. Ionescu :. Dacă .aţi fi avut puţină răbdare aţi fi văqut că aş fi ajuns acolo. a 

„Aveţi în Senat o maiorilate şi mal puternică ; şi în 
țeră. aveţi sai pretindeţi că aveți mal. unanimitate ; prin 
urmare sunteţi: tari, şi nu voii să fac vr'o alusiune când 

„dic că asemenea fapte s'au. mar petrecut la 1875; fac is- 
torie. şi mă întreb dar când a mul fost excitate pasiunile 
politice ca adi? E SR 

Si atunci, d-lor; mă intreb, care.se fie causa că pasiu- 
nile politice la noi din țeră “la anume: momente date, la e-
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poce “intermitente se: sue sus, şi lupta dintre partide ca- 
p&tă un ton care ne displace la toți? E 

Sunt, d-lor, cause generale, dar acelea unele sunt .ve- 
cinice, altele nu se vor putea tămădui de cât cu vremea. 
Nu este aci locul să le despicăm, destul câ nu-ele sunt 
causa! directă a acestei excitări periodice. E 

Mulţi cred că aii-spus lucruri mari, când .aă respuns 
sunteni Latini, sânge cald; acest răspuns insă mi se pare 
gol: de înţeles, căci Latini eram şi la 1877, şi la 1878, şi 
la 1879 ; latinitatea. nu încetâză şi cu tâte aceste superex- 
citatea patimelor politice vine dor la  epoce deosebite. 

Adevărata causă este atitudinea guvernului care, în loc 
de a 'impiciui spirite] -, le aţiţă: De şi acesta este o poli: 
lica generală -a guvernului, voi lua pentru moment. de 
exemplu, recenta amnistie. a o E 
_- Amnistia, d-lor, ce este ea? D. ministru al justiţiei a 
bine-voit a ne da Ja Senat o: definiţiune.perfectă. Iată defi- 
niţiunea d-l | ministru de justiţie: ;Cine dice amnistie, 
dice abolirea faptelor, uitarea, aruncarea. unui văl'asupa 
unor incidente petrecute.*. - : . 

Aşă dar amnistia- nu este o iertare; ea dar se pote a: 
dresa unui i ocent ca şi unui vinovat,. ea este o inaltă 
măsură politică care însemnâgă uitarea absolută. Când a" 
intervenit amnistia printr?o ficţiune legală, faptele 'ce s'au - 
petrecut sunt reputate a nu se fi petrecul nicr.o-data: cu | 
alte cuvinte, la Botoşani nu s'a întâmplat nimic, afară de 
buletinele vinete, cari nu sai amnistiat. (Aplause din par- : 
tea oposiţiunei)..... D-lor, cum vreţi să die că s'a amnistiat, * 
S'a uitat un.fapt când efectele lui sunt în picicre? Cum" 
să die că buletinile vinete sai amnisliat, - când “consiliul 
comunal ales cu acele buletine a. fost: validat? Vreţi să 
dicem şi de arestul preventiv că s'a uitat? Apoi acesta nu 
s'a aministiat. a. 

Amuistia, ce este drept, îu unele (ări, sub guverne re- 
acţionare şi despotice s'a confundat până la un punct cu 
grația. Aşa de exemplu amnistia sub imperiul al douilea,. 
'sub Napoleon al III-lea, se. aplica: nu - numar la: delictele 
polilice, dar şi la cele de drept comun; aşa, când. s'a -în- 
Surat Impăratul, când sa născut Principele Imperial. s'a 
dal o amnistie generală care:a. coprins” şi delicte de drept
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comun, cele mai fără . importanţă, cum sunt. delictele . sil- 
vice, delictele de vamă, de vănătore, etc. :acâsta pentru. ca: 
să. se înveselescă lumea, să .fie cât .mai mult public la 
Juininaţii.. Se „-, SR o RI 

Dar: in ţările liberale amnistia nu. este o, iertare, ci 
o. măsură politică, "o uitare a faptelor petrecute. De 
aceea Constituţiunea nâstră dice ca Regele pote amnis- 
tia numa! în materie . politică, pentru că delictele politice 
se deosibesc de delictele de drept comun. Delictele politice 
sunt ast-fel în cât caracterul lor delictuos depinde de suc- 
ces şi de insucces. V'aduceţi aminte când Sarah întrebă 
pe Habagas: ce deosibire este între o revoluţiune şi o 
rebeliune? Şi Rabagas răspunde : „tevoluţiunea este o miş- 
care politică care reuşesce, iar rebeliunea o mişcare care.nu 
reuşesce: “ Politica este o luptă de partide, în acestă luptă 
sunt învinşi şi învingători, şi de multe ori este mai bine 
pentru. învingător, ca in loc de a extermina pe învins, 
să-i gică: uite, ei renunţ, la putinţa mea de u te exler- 
mina, şi nădăjduesc că şi tu vei uita ura şi r&sbunarea. 
Acesta este origina şi natura amnistier. Este o măsură. 
generală. de -a împăca spiritele, o uitare reciprocă ; noi 
uitim ce aţi făcut. voi învinşilor, că şi voi mâne poimâne 
când veţi fi victorioși să nu ne ţineţi sâmă de ceea ce am 
facut noi, să uitaţi că v'am învins.“ | | 

Este, cum am dice, un tractat de pace între două par- 
tide politice, pace care cănd este leal acordată este Şi leal 
primită şi leal executată . | SE 

„+ EA bine, aşa aţi făcut d-vâstră cu amnistia de la Bo- 
tşani?.. > N E | 
„Mai ânteiii, ce s'a petrecut la Botoşani? Eu n'am dreptul 
să :spun, căci bine r&ă dată, amnistia există. Deci nu s'a 
petrecut. nimic la Botoşani legalmente vorbind, de şi din 
pricina cum aţi făcut. d-vâstră amnistia unii, chiar unele 
jurnale. vorbesc. alt-fel . şi, pretind a sci că personele amuis- 
tiale șunt. încă. vinovate. Am aci un jurnal fOrte bine că- 
tat de d-vâstră care spune lucrul verde: „Guvernul nu.-a 
voit -să prelungâscă mal mult arestul preventiv -al acelor 
vinovați. * i Se 
„Aşa dar, ce aţi făcut? | 
-.Sa întâmplat, la Botoşani o lup!ă politică, s'a ficut o
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Vinătă alegere, produsul acestei alegeri : s'a ' întărit. —: Nu 
voiu să revii asupra interpelărei: d-lui: Fleva; ea: fost prea 
“bine făcută: ca să se mai pâtă reface. — Dupe acea vinețdlii, 
şi dupe acele mişcări s'a întâmplat alt-ceva, — ceva despre 
care am dreptul să “vorbesc, căci Botoşenenii nu au amni- 
stiat pe nimeni. — S'a întâmplat arestarea a 95 persone, 

„ce este dreptul. într'un arest conforiabil . ... a 
„ŞI ei mulţumhese d-lui ministru “al justitiei cu sinceritate 
că a bine-voit să' pună pe arestați întrun local deosebit 
de--arestul ordinar, şi nu a primit consiliul pe care îl dă 
un jurnal bine inspirat. Jurnalul pârtă data de 6 lanuia- 
rie — vedeţi că consiliul era cam postum ! — (aplause pe 
băncile oposiţiunei); şi se ocupă de preveniţii de la Val: 
cea — Nu sciii daca sunt saii nu sunt vinovaţi, ei nu mă 
pronunţ şi nimeni mare dreptul să dică 'că sunt sai :nu 
sunt vinovaţi până când juraţii 'nu "şi vor spune verdictul 
lor, căci a face alt-fel ar fi să ne batem joc de instituţi- . 
unea juraţilor. (Aplause). . . i e 
„lată ce consilii se dă ministrului justi,iei de ctre “un 

jurnal iubit de banca ministerială. „Până acum acusa- 
ţiI s'au bucurăt în închisre de un tratament cât se pâte 
de bun; i se permitea să fumeze, să citescă, etc... de aci 
înainte ni se pare că; autorităţile ar putea să le arate mai 
puţină condescendenţă şi să nu mai useze faţă cu denşii 
de extrema. toleranță ce le-ai arătat până acum.“ :” : 

Deci aceşti simpli preveniţi ar fi bine să: nu mai aibă 
dreptul nici să fumeze nici să citâscă. - :.- E 

Dar la Botoşani preveniţii au fost mal 'contortabil a- 
resiaţi, ai fost ma! coufortabil . instruiți şi afacerea a ur- 
mat cursul ei până la camera de punere sub acusaţie. Ce 
S'a petrecut acolo? Eu, d-lor, cred-că d. ministru a făcut 
un lapsus calami în raportul săii, căci iată ce dice: : 

„Tot de o-dată am ondre a aduce la cunoscință Majes- 
tăţei Vostre că, conform instrucţiunilor 'deja date d-lui pro- 
curor general, camera de punere sub acusare-a acelei onor, 
curţi, a ordonat... ete. etc.“ | : 

D-lor, frasa are aerul de a; dice pe iomânesce că con- 
form instrucţiunilor d-lui ministru, camera de punere sub 
acusaţiune a judecat aşa saii altmintrelea. Ei mărturisesc 
că trebue să fie un lapsus calami, o erdre de redacțiune;
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«cred că d. ministru: a voit să dică că a. dat instrucţiuni 
procurorului : general, şi. că din întâmplare... Camera de pu- 
mere sub acusaţiune a eşit de.aceeaşi părere cu d. minis- 
tru de justiţie. (Aplause din: partea oposiţiunei). 
"Afacerea era dar la camera. de punere sub acusaţiune 
„când intervine la Bucuresci o faimosă achitare. 

D-lor, am audit, şi vă mărturisesc că cu durere am au- 
dit, că pe mulţi acea achitare i-a supzrat; pe mine m'a 
„înveselit pentru că în acea achitare am avut. probă de- 
plină — lucru de care de alt-fel nu mă îudoiam — că 
-în ţera. românescă nu este nici un partid politic care să 
înscrie asasinatele în programul sii (aplause), şi că. nu se 
-pote găsi nici un colegiu electoral care să trămită repre- 
;sentanți ai sti 6meni capabili de aşi mânji mânele..în ase- 
„menea infamil. (Aplause din partea 'oposiţie). 

-. Mam bucurat dar de acea achitare, fiind-că densa spală 
„0 pată care putea să remână asupra n6slră a tutulor, şi 

a maiorităţei şi a minorităţei, căci ar fi fost o ruşine na- 
„„jională ca un deputat să fie asasin. (Aplause). 

-- Da, d-lor, se dice că pe mulţi %-a supărat achitarea, şi 
„atunci sub impresia acelei achitări, de o-dată ne aducem 
“aminte, că „vine anul not şi este bine să ne împăcăm.; Ce 
este dreptul, Crăciunul trecuse (ilaritate), şi nu ne venise 

„ideea de a'i trămite pe arestaţi în sînul familiei. Anul notă 
„se vede că a fost mai duios, şi de accea ne-am gândit că 
„ar: îi bine ca-acei car n'a putut :să mănânce. pe la'ca- 
sele lor gâscă grasă la Crăciun, să guste măcar din plă- 

- cinta cu revaşe de la anul noi. (Ilaritate). 
Şi atunci se: zămislesce amnistia. Gurele rele dic ci sa 

„“zămislit amnistia din causa celor petrecute la juriul din 
“Bucuresci. "Ei care nu sunt ecoul gurilor rele, presupu- 
neam că amnestia s'a făcut pentru motivele arătate de d. 

- ministru în raportul săi, adică pentru împăciuire. 
EX bine, aşa s'a făcut? 
Diceam,. d-lor, că amnistia este un fel de iractat de pace 

pentru încetarea unor lupte civile.. 
„EX bine, aşa s'a. făcut acâstă amnistie? 
„Să vedem cum să petrec lucrurile în alte ţări, şi să nu 
aducem exemple de la guverne monarchice absolute, ci de 
la ţările liberale. ii



In Francia, când s'a făcut amnistia de la 29 Iulie 1881, 
se: dicea aşa: „Amnistia se acordă pentru i6te delictele de 
presă comise înainte de. 16 Eebruarie 1881, Deci amnis- 
tia se acorda nu delicuenţilor ci delietului, pentru că ceea 
-ce se uită, şi se pote uita, este delictele şi crimele pelre- 
cute. Va să dică ceea-ce se şierge, ceea-ce se uită prin 
amnistie: sunt faptele delictuose, jar nu persâriele cari le 
au comis,- căci persânele sunt vii, ele 'trăese şi nu se 
pot uita. a 

Dar fără a merge în Francia, avem chiar la nor un 
precedent, şi un precedent din tinipul ministerului din care 
făcea parle d. M. Kogălniceanu, la 1869. Iată ce se dicea 
în acel: decret: 

„Art. 1. Delictele politice Şi de presă pendinte înaintea 
justiţiei, sunt si remân amnistiate“. | 

Cine s'a amnistiat ? 
S'au amnistiat zinovații pentr u delictele de presă? Nu, pen- 

tru că nu se amnistiază persâna ci se: “amnestiază de- 
ictul. 

La Botoşani nu este aşa. Decretul nu amnesliază fap- 
“tele emise ia Boloşani, ci acordă amnistie personelur impli- 
cate în fuptele de rebeliune. 

„EI bine, tot una este? A uita faptul este. a şterge cu 
adevărat ori-ce suvenire, a acorda uitare pers sânelor impli- 
cate este a afirma că a fost-rebeliune, 'că acele peisâne ai 
fost implicate, dar că bine-voiţi a nu 1 mai urmări! 

Dar raportul ministerial ? | 
„Ia să vedeţi raportul de la 1869 ce cuviincios era: 
„Inaintea justiţiei se află pendinte câte-va procese poli- 

ice şi de presă. Socot, Măria “Ta, că cea mai bună m&- 
sură ar fi ca aceste „procese să se inchidă prin amnistia ce 
“Măria Vostră veţi bine-voi a acorda. | 

Astă-di lucrurile se petrec, alt-fel ; “aștă-di d. minis- 
tru dice : | 

„Sire, contormându- -mă simţimintelor Majestăjei Vâstre; 
a căruia inimă, „tat-Va-una inidulgenită pentru cei greşiţi și 
clementă pentru cei cciduţi în vină, nu a remas nici 0- -datii 

nemişcată când s'a făcut apel la generositatea ei“. 
D- Jor, că Majestatea Sa Regele are o inimă clementă cine
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se îndoesce, mai cu.sâmă dupe confidenţele făcute: de d. 
Chițu ? a 
„De alt-minterea clemenţa -este virtutea regilor. Ve adu- 

ceţi aminte că Don Carlos înainte de a deveni Caro! Quintu 
se duce la mormântul lui Carol Magnus săi ccră consilii, 
şi revine dicând : Ma 

Jai demande par oi faut-il que je commence? 
„EL îl ma râpondu : Mon fils, par la clâmence. (Aplause). 
Dar d-vâsiră cvedeţi că este destul să constataţi că Re- 

gele este clement ? Pe noi nu.ne importă modul în care 
clemența se.acordă ; căc: puteţi să acordaţi clemenţa nu- 
mai acelora cari o cer, numai acelora cari sunt vinovaţi ; 
dar, să'mi impuneţi mie clemența, mie care voesce să mă 
judec şi să es limpedit prin judecata poporului, să'mi : a- 
cordaţi mie o ast-fel de clemenţă precedată de un brevet 
de culpabilitate? Ei bine, vă tăgăduesc dreptul d'a a- 
corda asemenea. clemenţă. (Aplause din partea oposiţiunei). 
„D-vostre aveţi două căi de urmat, sai sa trimeteţi. pe 

aceşti Gmeni. inaintea justiţiei şi sa” lăsaţi să”i judece jus- 
tiţia ț?rei, justiţia poporului, sai cel puţin să le acordaţi 
o amnistie francă şi leală ca şi ci să se considere legaţi 
de amnistia d-v6stre şi să uite, căcr de... o fi având Şi 
ei. ceva de uitat în contra d-vâstră. Dar d-vâstră în loc 
să faceţi acâsta,. v'aţi transformat în Curte. de juraţi, aţi 
citat în cabinetul d-vâstre de la minister pe cei ce i cre- 
deaţi. vinovaţi, -aţi judecat, -M-aţi găsit vinovaţi dupe o 
justiţie de sigui fârte imparţială, şi după ce aţi dat sen- | 
tința şi “-aţi osândt, atunci %-aţi grațiat. | 
“Apol.vă întreb : aveţi d-vostră . dreptul să osendiţi pe 

aceşti Gmeny,. ca.pe urmă să veniţi să vă arătaţi clemenţa? 
(Aplause din. minoritate). | e - 
„Cine v'a dat voe d-vâstre ca să imprimaţi o-pată. asu- 

pra “acelor persâne şi să nu le lăsaţi nici „Pulința să. 
mârgă înaintea justiţiei şi. să o ştergă ? (Aplause din . par- 
tea oposiţiunei).. e „Acest drept. vi] tăgăduese, şi vi Lai tăgăduit şi ei, şi 
de aceea prin acestă amnistie, d-vâstre în loc de a"! calma 
v'aţi făcut pe aceşti Gmeni. duşmani şi mai .înăspriţi în 
contra d-vâstre, căci după. ce taţi ținut în 'arest atâa 
vreme "Y-aţi smuls din braţele juraţilor ca să ?i -umiliți si
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sciţi,. d-lor, că totul se iertă, dar umilinţa nu. (Aplause 
din partea oposiţiunei). | 

Der, d-lor, cum diceam de la începutul acestei interpe- 
lări, acâstă amnistiţie desnaturată, pe căre nimeni nu va 
cerut'o, este ea ceva escepţional sai face parte dintro po- 
litică întrega ? | 

Face parte, d-lor, dintro politică întrâgă, din noua d.- 
vostre politică ! Ba încă în acest punct nu veţi putea Te- 
curge nici la vechiul d-vâstre sistem de apărare, la tac- 
tica de a ne arăta păcatele conservatorilor. Seciu că de 
câte ori vi se impută ceva în privinţa politice d-vâstre, 
tot--d'a-una ne respundeţă că, tot aşa se făcea şi sub con- 
servatori, ca şi cum daca alţii ai făcut păcate, d-vâstre 
aveţi dreptul să trăiţi din păcatele lor. (Aplause din par- 
tea oposiţiunei). Dar în casul de faţă nu puteţi recurge la 
arsenalul păcatelor de altă dată, căci «onservatori! n'ată 
desuaturat amnistia ; în acâstă privinţă aveți: meritul in- 
venţiunii. . a i 

D-lor, am dis că acestă amnistie face parte dintr”o po- 
litică întregă a guvernului actual, să dovedesc. 

„ Când spiritele sunt calme: şi. liniştite este lucru uşor de 
a guverna, guvernului însă "1 vine greu când spiritele sunt 
excitate, când lupta dintre partide este violentă ; atunci'se 
-pune la încercare guvernanţii şi-se dovedesce de vor ori 
nu să respecteze legile şi libertăţile! . 

In politică nu cunosc de cât duoă geole: Şe6la autori- 
tară şi şedla liberală. | a 

Şecola autoritară dice :- e 
Libertatea presei devine prea mare, iute o măsură de 

restricţiune, o măsură care cel puţin are meritul francheţei, 
şi care ne dă garanţia judecătorului care o aplică. * 

Şcola “autoritară gice : întrunirile: devin 'periculâse, - dati 
„în judecată pe oratorii cari provoc: la' revoltă, şi atunci am- 

cel puţin eii cel dat în judecată dreptul de a lua de 'pept 
pe ministrul reacţionar şi a'1 denunța publicului : omul a- 

„cesta nu .este nici pentru libertatea întrunirilor: nici pentru 
libertatea presei! . .. e i 

Şesla liberală din contra. voiesce' măsuri restrictive, ea 
crede că din excesul libertăţei ese echilibrul, -:: - : 

Şcola liberală dice :- Presa este: violentă, presa:cea bună
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violenţii se vor face ei singuri ridiculi ; la tribună se spun 
prea multe, țera “1 va judeca. 

Şi să nu credeţi, d-lor,: că şcola: liberală gândesce ast- 
“fel dinti:0 dragoste neraţionată. pentru idolul libertaiea, nu, 
şcola liberală este şi ea "fundată, tot pe experiență, tot pe 
istorie. Noi liberalii credem că istoria a dovedit că cu mă- 
“suri de restricţiune se calmeză numai la suprafață, dar că 
cu cât calmul este mai mare la suprafaţă, cu atăt vijelia 
este mai cumplită la fund. (Aplause din partea minorită- 
(ei). Când persecutați jurnale, indoiţi numărul abonaților; 
când închideţi întrunirile publice, daţi nascere lu formare 
“de societăţi secrete ; când opriţi libertăţile tribunei, impin- 
“geți singuri la comploturi. (Aplause din partea oposiţiei) 

lată cele ducă şedle:: Fie-care îşi are credul săi, trecu- 
“tul sei, partisanii sei în lume. De mult lamea le cunos- 
"cea, “dar nu cunoscea o a treia. 

EI bine, de curând, d-lor, s'a ivit o altă şcoli, o scot 
care este atat de tineră în cât "mi-e tâmă că nu este “înca 
inţercată, şi pe care...cum s'o numesc ?..aş numi-o şeâla 
“cumulului “politic, căci cumuleză — pentru guvern — a- 
“ vantagiele celor-l-alte două şcoli. (Aplause din partea opo- 
“ditiunen). 
„.  Fomula ei 'este acesta : libertatea pe hârtie, vestricţiune 
de fapt, şi restricţiune -nu formulată prin legi şi aplicată 

“de judecători, ci tilcuită în intuneric şi aplicată de...sciţi 
de cine. 

- În acestă şeâlă se dice : 
Este presa violentă, şi nu pulem să”i facem procese de 

daune interese ? Batem pe jurnalişti ! 
Sunt întrunirile violente şi nu-le putem opri, iute pre- 

: fectul poliției chiamă pe toţi antreprenorii de localuri pu- 
blice şi le interdice de a inchiiia sălile! (Aplause din par- 
„tea oposiţinnel.) Ă 

Este vorba de interpelări cari supără pe guvern ? Să se 
„amâne. peste o lună! (Aplause din partea oposiţiunei). 

Ei bine, d-lor, dintre tote şcolele politice, acesta din 
“urmă este cea mai nenorocita cădea nu are măcar 
curagiul opiniunilor sale ;'iţi spune că te bucuri de cele
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„mai: mari, libertăţi, şi în. fapt te opreşte de-a le 
una îl este vorbu,-şi:alta si-este portul.. | 

Când îi apuci de scurt pe aceşti Gmeni îți r spunde: ce 
„vreţi ? Presa este: liberă, jurnaliştii nu sunt arestaţi; şi 
când le spui că jurnaliştii au . fost 'bătuţi, pe - strade, iţi 
respunde : probeză că “I-am bătut eii ! (Aplause din partea 
oposiţiunei).. - a | E . 

Acestă şeolă mal are un cusur, ea este şeâla care aţiţă 
mai inult, de cât ori-care patimele politice. De aceea vam 

dis: d-vâstre faceţi şeola aţiţărei patimelor politice. 
Şi când se aţită patimele, politice ? când. se. desparte ţâra 

in duoe câmpul şi mai :reu de cât în republicele Ita- 
„liene din evul medii ? Când? Când Europa: se află înu”o 
situaţiune grea, când dintr'un moment înt'altul pote. să 

„se abată asupra Orientului o ast-fel de vijelie în cât de 
am fi toti la un loc şi încă nu vom fi prea mulţi:cu să 
putem resista. (Aplause din partea . oposiţiunei). | 

Atunci d-vâstre, cei tari,. nu. găsiţi nimic mai.. bine de 
“făcut. de cât să aţitaţi patimele politice, de .cât să di- 
visaţi ţera în duoă tabere, se o divisaţi pent la aşa grâd 
că nu le-a mai remas de cât să 'ŞI tragă glânţe una con- 

„tra alteia, căci alt-ceva nu ştiu ce a mai remas de făcut, 
- (Aplause din partea oposiţiunei). « 

Dar se dice:. să începem noi, minoritatea. sai dupe 
- nobila expresiune a d-lui „ministru al justiţiei,: noi, a- 
sasinii. , Rae 

D-lor, nu ridic injuria, căci ce aşi putea dice care să fie 
„la "mălţimea insultei ce ni s'a adresat, şi care să -fie îna- 
celaşi timp parlamentar? Ce. aş putea dice ? De aceea mă 
mulţumesc a vă r&spunde că insultele d-vostre nu ne a- 
ting, şi m& ocup numai de cestiunea politică. 

Şi de aceea vâ die: ve înşelaţi când credeți că minori- 
lalea pote să dea exemplul: de moderaţiune. Dacă sunteți 
cei tari, —- şi deh, pretindeţi că sunteţi tari — începeţi 
d-vâstre cu moderaţiunea. Nu vă aşteptaţi nici o-dată ca 
cel slab .să'şi asverle ultima sa armă, care este liberul curs 
al conştiinţei lui. (Aplause din partea oposiţiunei).” 

Dacă, sunteți tari, arătați ţărei “că sunteţi în stare să 
guvernaţi cu legi liberale; dacă nu sunteţi în stare, atunci 

exercita;



—:140 — 

“spuneţi ţărei că waţi schimbat ideile, şi că vă trebue legi 
restrictive. (Aplause 'din partea oposiţiunei).  . 
„Dar ceea-ce nu aveţi dreptul să faceţi este să transfor- 

maţi guvernul, care nu este al nici unui partid ci garantul 
libertăţilor tutuloz, întrun aţiţător al patimelor politice. 

Şi sunt cu atât mai mult în dreptul meu să cer de la 
d-vâstre “calmarea patimilor politice ci cât, dupe noul 
d-vâstre program desvoltat la începutul acestei sesiuni, cam 
Ja atât se reduce misiunea d-vâstre. Intr'adevăr, d-lor, cu 
ocasiunea, discuţiunei asupra proiectului de răspuns la. Me- 
sagiul “Tronului, d. ministru de finance, după ce a desco- 
perii că Adunarea se afli lu un nivel intelectual mai înalt 
de cât se astepta d-sa, ne-a spus care este idealul politie al 
guvernului. D. ministru: de finance-ne-a spus, că pe câtă 
vreme partidul liberal va asigura țerei linistea, pe atâta vre- 
me era va fi cu el 

Nu noi, minoritatea, avem să ne plângem de modestia 
“acestui program politie liberal! (Aplause). Şi ar fi prea crud 
din parte-ne, căci programul acesta ar pulea să'l iscălescă 
Şi repausatul Nicolae Pavlovici. (Aplause din partea opo- 
'siţiei) 

Dar ceea: ce suntem în drept să vă cerem este că atunci 
când veţi -ajunge să îndepliniţi noul d-vâstre ideal po- 
Jitic, atunci când v'aţi putea anuncia urbi et orbi că or- 
dinea domnesce în România, să ajungeţi la acest resultat 
fără să inventaţi pe cetăţenii indignaţi, şi fără să coboriţi 

“de pe piedestalul -săi amnistia, cea mai înaltă instituţiune 
“ omensscă, o instituţiune atât de înaltă în cât atinge însăşi 
divinitatea. (Aplause -c din partea oposiţiunel).



DISIDENTA 
(Şecinţa de Ji 2 Derembre 1556) 

Domnilor deputuţi, - 

La începutul sesiunei. aceştia s'au introdus două .prece- 
dente parlamentare : Cel dântâiui este cestiunea prealabilă 
— de dânsa nu mă voiu folosi — cel d'al. duoilea este 
dreptul de a respunde.la un .capitol la cele dise în discu- 
ținea generale ;. de acesta mă voiu.. folosi. şi eu cum s'a 
folosit şi alţii. Eri d.. Disescu, prietenul nostru şi profesor 
de drept constituţional -la universitate, ne-a dat o. serie de 
lecţiuni; nu m& privesc tâte. Cea d'ântâii. este privitore la 
d. Carp, nu am să”! răspund; d. Carp este, cum dice -fran- 
cesul, un băiat destul de în virstă ca să se polă apăra 
singur. (Ilaritate). Daca m'aş gândi numa! la util, nu aşi 
avea de asemen a să mă ocup de ceea ce a spus d. Di- 
sescu la adresa magistraţilor cari, la anul 1876, aii pro- 
testat prin demisiunea lor în contra unui guvern încălcă- 
tor de lege. D-sa a spus că nu scie dacă ai facut bine 

„sau rău, dar şcie că “şi au. făcut o carieră din acea de- 
misie. , 

D. C. Disescu: Nam dis acesta. 
D. Tache Ionescu: Aţi spus'o, şi aţi adaos că exem-
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plul lor ameţeşte şi: pe'alţii. Dacă -din acea demisiune ei 
'Şi au făcut carieră, aştept răspunsul dupe banca ministe- 
rială, protestez insă în contra ideei'c:. atunci când un.ti- 
neret-?şi-a sdrobit o situaţiune ca să protestez în „contra 
incăleaitorilor. de 'legi, au făcut'o cu calcul.  .-« 
“Ce este drept, D-vostre, ne-aţi spus.să impunem tăcere 

inimei când facem politică. Ei bine, nu primim acest con- 
sili. Dacă nu putem cumpăra dreptul Wa face politică de 
cât sacrificându-se inima, v& declarăm că un asemenea 
preţ, este mai presus de puterile nâstre. : 

Ne-aţi mai dat consilii că atunci când suntem întrun 
partid şi linia sa de purtare nu ne convine, să ne mulţu' 
mim. a?) critica legile cele rele. | 

Dar acestă critică o facem de doui ani. Am avut chiar 
plăcerea la unele legi anti-liberale să m& găsesc alături cu 
d. Stoicescu; ce e drept, d-sa era alături cu noi la discu- 
ție, dar nu şi la vot. (Aplause). 

Ce e drept la impositul fonciar, de exemplu. lege anti- 
liberală, a combătut cu noi, dar la vot.s'a abţinul: 

Ce e drept, la art. 291 a fost raportor şi present 
în şedinţa 'în care s'a depus şi citit raportul. dar o su- 
pita indisposiţie Ii -a făcut Să lipseseit de la: citirea rapor- 
tului. a 
Ne-aţi mai consiliat - să punem o perdea. peste idealul 

nostru politic, şi nc-aţi profelisat. că dacă d. Giuvara nu 
va fi fidel de cât acelei mâiorităţi care: sia supune pro- 
gramului pe care'l expunea “ieri. aplicarea: sinceră şi nepăr- 
tinitore a''legilor; atunci 7] condamnaţi la un per petuii va- 
gabondagiti' politic. 

P6te din s udiul trecutului veţi fi având dreptate: ceea 
ce' eii contestez, dar ve tăgăduesc dreptul da . batjocori de 
acuma viitorul. : , 

Ne-aţi "mai spus că d. Giuvara este un:amărât. Pentru 
“ce ? “Cine a amărât pe d. Ginvara? : AţI: spus un adevir 
“forte: puţin original.: Daca conşliinţa “vă spune: că. faceţi 
“bine, faceţi; : dacă conştiinţa vă spune că faceţi râu: nu 

"faceţi. Van să discut originalitatea precep ului. dar vă 
intreb : Un om de talia d-vâstre pâte să dică un aderer 
al d- lui de la: Palisse fără să ascundă in el ceva? (Apla- 
use). a e ap
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„ D. O. Disescu:-Sunt şi ment “cari lucrâză contra. 
conştiinţei; la aceia m'am adresat. SE ua ; 

D. 'Yache Ionescu: AU voit să ascundeţi o bănu- 
ială ? Atunci vă întreb: Dacă am. părasi hol minoritatea, 
ca să trecem în maioritate ar: fi. pâte explicabilă de şi ne- 
dreptă bănuiala; dar când. părăsim un ospăț, la care de 
altminteri nu -ne-am-pus nici o dată. tacâmul,. pentru ce 
ne, bănuiţi ? (Aplause). Si 

O voce: Pâte că se prepară alt: ospăț. a 
D. Tache Ionescu: Pâte că se prepară alt. ospăț ? 

Ne credeţi 6re atât de orbi in cât sa nu vedem că: maio- 
rilațea este hotărită .şi că nimic:nu o sgudue ? , 

Ne-aţi vorbit de convingeri şi ne-aţi întrebat: Pentru ce: 
părăsiţi maioritatea.; pentru ce. nu ve mulţumiţi cu .rolul 
care "l-aţi jucat până acum, adică. de a fi aprâpe în con- 
tra- tutulor. măsurilor propuse de maioritate, de a face in: 
ierpelări forte moderate şi f6rte drepte, de -exemplu asu- 
pra-bătăei unui jurnalist, şi de a priimi drept r&spuns un 
congediui în regulă, şi cu i6te acestea să spuneţi că faceţi 
parte: din. maioritate : Pentru ce?. Pentru: că :D0l unu ne: 
plăngem: numai : de câte-va. legi, ne plângem. de uu sistem | 
intreg, Adevărat, d-le Disescu, că cine vrea să facă poli- 
lică, trebue să facă parte din un partid; dar:tot aşa de 
adevărat este, că-a face:parte dintr'un partid est» a face 
un :săcrificiă, sacrificiul propriei .sle individualităţi, şi că 
nimeni: nu pâte să facă acest - sacrificii, atunci când nu e 
vorba de principil (Aplause). . NE Si 
- “Neapărat, acela care, ar părăsi un partid politic, numai 
pentru o anume lege antiliberală, acela ar semăna eroului 
lui Cervantes, pentru „că. nu o lege pote caracterisa .un 
partid. Ceea ce diferenţidză partidele, a uitat d. Disescu 
să ne-o spună. D-sa's' mulţumit a ne spune că întrun 
stat trebue să existe -duoă partide, şi în acestă ordine de 
idei a susţinul chiar acea listă de vot. obligatorie, pe care 
am calificat'o. încă de atunci: de tirauje pentru . alegator. şi 
tiranie pentru candidat, şi pe care am. reuşit cu slabele 
mele midlâce să vă fac să o abandonaţi -în acâstă. incintă. 
Ce. este-drept, ne-a revenit în urină de la Senat şi acolo 
a trecut chiar fără. discuţiune -Da, aveţi dreptate, a dice 
t:
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că trebue. duo& partide, dar de ce aţi :uitat a spune ce a- 

nume constitue partidele. : ” a: 

- "MI aduc aminte, că acum duoi ani, respundând prin 

anticipaţivnea. d-lui Carp, care susţinea că programele ve- 

chilor partide s'au sleit, şi că a sosit vremea pentru noi 

grupări, D. ministru de finance, pe atunci simplu de- 

pulat. e 

D. ministru de finance C. Nacu: Fără carieră. 

D. 0. Fleva: In perspeclivă. 

D. Pache Ionescu: Da, fără carieră; dar cum dice 

forte bine onor. nostru coleg d. C. Fleva, în perspectivă. 

Cine n'a înţeles atunci din cuvintele primului ministru, că 

în curând aveţi să schimbaţi: banca. | 

"“Ne-a spus atunci onor, d. Nacu că ceea ce diferenţisză 

partidele politice, este tradiţiunea. 

Voi invoca d-lor, în contra acestei idei, o carte; dar ca 

să fac plăcere d-lui Disescu, care ne-a spus eri că este 

tânăr bătrân, nu voii invoca autori din streinătate, ci voii 

invoca. o carte adhoc, din era nstră, şi scrisă dupe cum 

veţi vedea, nu de un ideolog, ci de un politician practic, 

care cunâşte ceea. ce se petrece în societatea n6stră. 

-. Tată ce spune acea carte: 

: XȚocă: Cine este autorul ? 
D. Tache Ionescu: Voiese mai ântâii să vă dai 

proba, că autorul cărței este un politician practic, şi apoi 

voii 'spune.şi numele stii. ” 

„In politică, dice d-sa, simţimântul de devotament "1 

inspiră 6meni! cari, fiind la guvern, aii ocasiunea de a în- 

datora pe prietini a le distribui funcțiuni, decoraţiuni şi 

alte favoruri. “Toţi aceşti beneficiari, se văd atraşi întrun 

partid ale cârui principil nică le cunosc, nici le împărtă- 

şesc Funcţiunile inalte nu se dai tot-da-una în vederea 

principielor politice, snh.a servicielor reale ce titularii pot 

aduce publicului, dar în vederea unor “servicii personale 

aduse în trecut, a câtor-va lovituri primite în alegeri. Un 

asemenea sistem este conrupâtor şi nu pâte de cât să va- 

teme interesele ţărei. “ 
Precum vedeţi dar, este vorba de un observator practic. 

Sa vedem acel observator, pe ce diferentieză partidele. 

„Am dis că partidului "1 trebue mai pre sus de t6te, un
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principii ; necesitatea principiului se impune în ori-ce ordine 

de idet şi în ori-ce acţiune a omului. Ja matematicului 

principiul, că una şi cu una fac .duo,t căi duot cestiuni 

egale la o a treia, sunt egale între densele, “l-at. para- 

Jisat! Ia teologului pe „crede şi nu-cercela“ şi /l-al..0- 

moră. „la. partidului principiul scris pe stindardul său şi 

l-ai distrus; şi daca nu ?l-al distrus, "l-ai transformat în- 

two elică.* 
Autorul acestor teorii este autorul  consilielor de a; 

adică d. Disescu. a 
Atunci vE întreb, care est» principiul  maiorităţei ca Să 

ne spuneţi că am abandonat. noi acele principi ? 
D) Stoicescu a vorbit despre .o întrunire :care a avut 

loc îmai dăunâqi la d. Fleva şi unde d.:Fleva a plâns 
căderea partidului liberal, si a.adăogat că la: acea întru-. 
nire a fost numat: comersanţi. Er6re. Intrunirea daieză de 
aprope trei ani, la acea - întrunire nu existat: numai: co-- 
mereianţă, ci şi o mare parte: dintre tineri .cari până. a- 
luncă. nu .făcuse. polică militantă. Era chemat de d. Fleva 
şi d. Stoicescu ca şi: mine, ca şi iubitul meit coleg d. A: 

Tion, ca şi d. Disescu şi cu o: multime alţii. Ce se spunea 
în acea întrunire ? Cu “drept sati pe nedrept::se spunea că 
partidul liberal şi ideile liberale sunt în pericol ;. se: spunea 
că fală cu, partidul liberal în: -pericol;se. ridică. un: partid 
conservator, anarhist, care nu vrea să .recunâscă . nici ;l0= 

galitatea Parlamentului, nici legalitatea domeniului .Cor6- 
uci, şi care: introduce în luptele sale acel. nenorocit sistem 
da scohori. numele” Majestăţei Sale: în luptele: n6stre. poli- 
lied. (Aplause).. Şi ni. se: spunea : Sunteţi tineri, aveţi .un 
capital de ştiinţă, sunteţi datori să. v& pronunţați, incura- 
giaţi lupta ilegală, încuragiaţă - sistemul d'a lovi în Majes- 
tatea Sa care este mai pre sus de luptele nostre, atunci 

puteti: păstra tăcerea. | 
: Daca însă nu încuragiali acestea, atunci nu aveti “are- 

ptul să--tăceţi,: veniţi cu noi pentru "apărarea. principiilor 
liberale. Dar. se --mărturisea- în -acea întrunire şi că sunt 
o mulţime de rele nărăvină, cari irebuese stârpite, şi de și 

nu vreaii să “fac confidenţe, :'mi aduc totuşi aminie că pe 
lângă 'o mulţime de plângeri seridse,: sa produs de unul 
dintre asistenţă şi acea că d. Fleva re fusese de ordonase 

10
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ca cârcimarii: să nu: mai aibă voie să 'şi frigă cârnaţi în 

midlocul: uliţei.: (Iaritate). Şi acolo s'a luat hotârirea ca.să 
se lupte. pentru .libentate, (întreruperi), şi să se lupte în 
contra a tot .ce nu este liberal. (Aplause). Acelei întruniri, 
d-lor, datorăm intrarea nostră în acest Parlament, şi „fiind 

că ne-aţi intrebat ieri cine ne-ati: ales. v&. respund, “aţi fă- 

cut o întrebare deşartă. Âncă din anul trecut am spus şi 
am mărturisit că n'avem pretenţiunea a dice că ne-am 
ales singuri, ci ne-am ales cu ajutorul partidului liberal, 
dar n'am înţeles nici o dată că partidul liberal a voit să 
ne transforme în robi. (Aplause). Spun aci spre ouârea 
partidului liberal că nimeni şi nici o dată nu ne-a cerul 
nici un fel de angajament. (Aplause). 

De sigur că şi fără angajament am înteles şi urmat îi- 
delitatea. la idei, dar de aci până la fidelitatea 1â persuc, 
este o distanţă. Şi nici nu ne putem mândri cu merilul 
de a fi refusat d'a lua angajamente, pentru că meritul va 
vemânea d-vâstre cari nu le-aţi cerut. Ne întrebaţi unde 
trecem ? Unde trecem? Nu trecem nicăeri, d-lor, noi re- 
mânem în principiile liberale. (Aplause). 

Ne-a spus d. ministru al justiţiei că s'au făcut duo* 
legi liberale, şi că la noi în țeră sunt mai multe libertăţi 
de cât în ori-ce altii (6ră din lume. Şi d. Lascar Calagiu 
a spus căla noi sunt mai multe libertăţi de cât la Viena. 
(Aplause, ilaritate). 

Libertăţile nu sunt cele scrise pe hârtie; libertăţile sunt. 
cele ce se practică. Şi nu am să repet aci ceea ce sa pro- 
hat de atâtea oră, că de cât-va limp încoce sa ridicat în 
atmosfera partidului liberal. nisce nori groşi, neliberali. Am 
asleptat să văd suflând vr'un vânt care săi risipescă, dar 
'din cele patru puncturi cardinale “nu văd de cât acalmie, 
liniște desăvirşită. 

Ne acusaţi că prin atitudinea n6stră grăhim venirea par- 
tilului coservator la putere? Nu suntem așa de presump- 
tiosi ca să credem ca prin atitudinea n6stră 'slăbim pute- 
vea d-vâstre, dar suntem convinşi că prin atitudinea în 
care vă complaceţi, grăbiţi venirea conservatorilor. (Apla- 
use). Şi ca să ter min, d-lor, căci nu am luat cuvântul ca 
să intru în detalii, nici ca să repet că nimica nu s'a Lis-
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puns care să 'dărime convingerea că aţi toleral. incalcarea 
libertăţilor nostre, ca să termin vă voii spune: Ducă 
d-vâstre vă place ca partidul liberal să nu mai trăiască de 
cât din păcatele vechilor conservatori,. noi nu voim ca mânc- 
poimâne, când conservatorii .vor veni la putere, să potă 
lrăi din pscatele liberalilor. (Aplause prelungite). -:



RAPORTUL 
Vinorilătei comitelulu delegaților privilor la comvenliunea consulară cu Germania 

Domiilo Deputat, 

Subsemnaţit, delegaţii secţiunilor IV şi V ati respins pro- 
jectul relativ. la convenţiunea consulară încheiată între ho- 

mânia şi Imperiul German ; de şi animați ca majoritatea 
comitetului delegaților, de dorinţa de a vedea strângendu-se 
şi mai mult velaţiunile amicale ce există între România şi 

- Împeriul German, ci ai ondrea de a ve cere să respingeli 
zisul project de lege pentru cuvintele următâre: 

4. Convenţiunea” recunosce protecţiunea (Germaniei asu- 
-"pra. şcOlelor comunităţilor religi6se (Protocol, al. 1), fără a 

limita numerul acestor şcoli şi eterniseză condiţiunea lur 
actuală fără. a*determina care este acestă condiţiune acluală 

şi fară a reserva în mod precis controlul Statului român. 
2. Gonvenţiunea, afară de acea că acârdă supușilor ger- 

mani în România drepturi cari nu sunt acordate supușilor 
nici unei alte ţări, recunâsce clasa protegiaţilor şi — cea ce 
e mal important — îl pune în acelaşi rang cu supușii ger- 
mani însă'şi. (Protocol, al. 9). O asemenea asimilare care 
nu există în nici una din din convenţiunile consulare iu- 
cheiate-de noi până azi, ori cât de inofensivă ar părea 
vis-a-vis de Germania ai căreia protegiaţi sunt puţin nu- 
meroşi, ar pulea cu i6te acestea deveni de o eravitale 
extremă: dacă va [i aplicată statelor ale căror prelinşi pro- 
tegiaţi “în România se numără cu zeci dacă nu cu sutele 

„de--mil,
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3, Convenţianca, presupunend resolvată (ari. 23, al. 1) 
pretinsa controversă ridicată relativ la interprelarea paru- 
grafului 5 al art. 7 din Constituţiune, in scusul că streinii 
pot moşteni bunuri rurale in ltomânia, adică în sensul care 
corespunde şi cu textul Constituţiunei şi cu scopul legisla- 
torului din 1879, şi cu principiile legislaţiunei moderne, şi 
chiar cu stipulaţiunile convenţiunei consulare intre -Româ- 
nia şi Italia (art. 3 combinat cu declarațiunea finală), acordă 
supuşilor germani o derogaţinne la principiele dreptului 
nostru civil, punând succesiunea imobiliară nu sub legile 
române, ci sub legile germane; şi aceasta chiar în casul 
când ar esista comoscenitori români, căci alineatul 3 ul 
art. 23 nu face o derogaţiune de cât în cea ce privesce 
inslanţa competentă de a judeca, dar nu şi în cât privesce 
legea de aplicat. . | ; 

Este adevrat că, în ceea ce privesce majoratele şi sub- 
stituțiunile,. s'a remediat răul printro notă interpretativă a 
guvernului german. Dar acesta notă nu este. semnată de 
ambele părţi şi n'a fost adăogată ca parte integrantă: a. 
convenţiunei, cum sta făcut în convenţiunea cu Italia. 

4. Convenţiunea (art. 23 al. 9) ridică tribunalelor I'V- 
mâne compelința lor în materie de succesiune, şi o dă 
esclusiv tribunalelor germane, saii chiar consulilor germani, 
dacă legile interiâre ale Germaniei ar hotări asi-fel, 
“- La acest principiu se aduc doue derogări cari uu -ue par 
suliciente : e | | 

a) Se recunosce compeliuța tribunalelor române ori de 
câle ori un român va avea un drept de succesiune saii 
legat, şi acâsta numai în casul când succesiunea sar des- 
chide în România, adică când defunctul ar muri în lto- 
mânia (art. 95, al 3); . . | 

l) Se recunâsce compelinţa tribunalelor române, asupra 
pretențiunelor contra succesiuni care ar fi ridicate de un 
supus al unci terțe puleri. | | | 

Dar aceste două derogări sunt subordonate unei recla- 
maţiuni din partea românului întrun interval de şeaşe 
până la opt. luni (art. 93, al. 3; art. 20, 18 şi 91). 

O asemenea preseripţie este o inovaţinue greşită. Gon- 
venliunea consulară cu Italia (art. 92 $o,al.5şi$6 
al, 1), deşi decide că, după trecerea unul interval de şease
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luni, consulul pote distribui sumele ce deţine, menţine tot 
0- dată competinta - tribunalelor: ţărei, ori care-ar fi -epocu 

_în care românul comoseenitor. saă creditor ar reclama. 
„d. Convenţiunea. deosebit că acordă consulilor: germani 

t6te drepturile care suit acordate consulilor! celor : VP alte 
state cu cari am: încheiat convenţiuni consulate, - întinde 
in mod considerabil” acesle drepturi şi aceste atribuţiuni ; 
ast-fel : | 

Ea asimilă consulilor, vice-consulii şi avenţii consulari, 
cancelării şi secretarii (art. 29); 

ca acordă impiegaţilor 'consulari germani, nu numai 
dreptul ce ai împiegaţii consulari italieni, elveţieni, bel- 
giani, americani (art. 21 al. 2 al counvenţiunei cu (talia, 
art. 7 al. 3 al convenliunei cu Elveţia; art. 10 al con- 
venţiunei cu Statele-Unite; art. 10 al] convenţiunei cu 
Belgia), dreptul de a face acte de notariat cari privesc fie 
pe supuşi! lor, fie pe supuşii -lor şi pe români, cari acte 
l6te trebuese „să se refere lu bunuri situate sait la afu- 
ceri având a se trata pe teritoriul naţiunei de unde face 
parle consulul : adică in sireinătate, dar şi acte cari „se 
referă la o afacere care lrebue să fie regulată i in statul unde 
cl îşi au reşedinţa lor“, adică. în România. (art. $); 

Ea dă consulilor dreptul de a apăra ei însu'şi inaintea 
tribuualelor române. interesele moscenitorilor germani (art, 
22). Consulii italiani n'aă de cât dreptul de a numi avocați 
(art. 99, Sa. 9; i: 

Ea dă consulilor dreptul de jurisdicțiune în materie de 
sticcesiune ;- 

Ea” dă torisulilor dreptul orclusio de a iustilui şi-a di- 
rigc tutele, Sizgunitel& „dacă este trebuinţa“, cea ce im- 
plică tă numa în cas de intărziere din partea autorităţilor 
române, ei ai acest drept (art. 92, $7); 

Să se compare asemenea aut. 2 al. 2 cu art. [8 al 
convenţiunei cu Ilalia, si art. 10, al. 2 cu aut. 27 ulcou- 
venţiuriei cu Italia.. 

Begretăm asemenea că acestă convenţiune nu conţiue, 
ca convenţiunea cu Italia (art. 32) o clăusă relativă la ar- 
bilvagiul destinat a decide diferendele care s'ar putea pro- 
duce relativ la interpretarea cj. 

Trebue să notăm că convenţiunea. pâstră de comerţ, cu 
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Inglitera acordă acestei puteri tratamentul na țiunei celei mai favorisate relaliv la „funeţiunile“ consulilor. (art... 8); că convenţiunea consulară cu Elveţia acordă acestui stat acelaş tratament relativ la „puterile şi atribuţiunile consu- ilor“ (art, 9); că în t6te cele-l'alte convenţiuni (Italia. art. 31; Belgia, art. 2, Statele-Unite art. 9) se asigură lralamentul naţiunei celei mar favorisate în ceca 'ce pri-. vesce sculirile, imunităţile şi privilegicle consulilor, 

C. Disescu, Tache Ionescu, 

   SIBLiaa is 
CENrRaA” 

UNIVEAs:: Răi - aROLI* 
SI UHEŞIL 

      
      
     

a ra arat 
VERIFICAT 

-1987 
îi o tit




