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NOTITA BIOGRAFICA 
ASUPRA LUI 

ALEXANDRU LAHOVARI 

Knowledge îs the foundation 
of eloquence. 

W. Gladstone 
L'eloguence .est le son que 

rend une âme passionnte. 
- Lacordaire 

Alexandru Lahovary s'a născut în Bucuresci la 16 
August 1840. 

Părinţii lui locuiai atun.i o casă situată in strada, 
Care se numesce adi calea Rahovei, nu departe de biserica Antim. Casa «xistă înca şi poartă No. 76. Moşul lui Al. Lahovary, Clucerul In Lahovary traia în Râmnicul-Vâlcei unde a murit pe la anul 1854. In copilăria lui, Ion Lahovary fusese cre-cut la Craiova in casa unchiului săi Manolache Lahovary 
Cuparu, caiinacan al Craiovei pe lu anu] 1804, 

Ion Lahovary fu ispravnic -a Vâlcea (1821—1823) 
president :de Tribuna! in acelaşi "judeţ, cârmuitor la Olt și deputat la obşteasca adunare (1832—183%). 

EI s= căsători in Râmnicu-Vâlcei eu clucersasa Bica, unica fiică a cluceruiui Dinu Socoteanu şi a soţiei 
sale Stanca Greceanu. 

Dinu Socoteanu (1750—1816), moşul lui Alexandri Lahovary, era ultimul coboritor al unei vechi familii
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boereşti din Oltenia. Strămoșul lui fu Vistierul Stan- 

ciu Socoteanu (16  —1'706) care avea de soţie peo 

Kretzulească (Jupâneasa Preda Kretzulescu (16 -1713) 
iar moşul lui, Grigore Socoteanu, rămas văduv, se 

călugări şi deveni mitropolitul Grigore, mitropolit al 

Ungro-Valachiei de la anul 1770 la anul 1777. 
Clucerul Dinu Socoteanu administră fără întrerup- 

ție ca ispravnic de la 1786, la 1816 adică 30 de ani 
judeţele Olt=niei Vâlcea, Gorj. Romanați şi Mehedinţi. 

El se căsătorise cum am dis cu Stanca Greceanu. 

Stanca Greceanu, străbuna lui Al. Lahovary era 
fiica slujerului Ștefan Greceanu şi nepoata cronica-: 

rului Radu Greceanu. 
Această veche şi însemnată familie a fost înrudită; 

cu familia lui Mihai Viteazu, căci unul din membri; 

ei, Preda din Greci a avuţ .de soţie pe Florica, fiica. 

lui Mihai Viteazu. !) 
Din căsătoria lui cu Bica Socoteanu, Ion Lahovary 

avu î4 copii. Al doilea fii al s&ă, Nicolae Lahovary 

tata lui Alexandru Lahovary, se născu în Râmnicu-: 

Vâlcei la 1816. | 
Când se începu la noi organisaţia armatei Române, 

Nicolae Lahovary împreună cu fratele săi mai mare 
Constantin, intrară în servicii ca Junkeri cum făcea ” 

atunci toţi tinerii de familii boereşti. 

Nicolae Lahovary servi mai mulţi ani până la gra- 

dul de locotenent şi fu aghiotant a! Comandantului 

1) D-nu Tocilescu în studiul săi întitulat: Familia lui Miha: Vi- 

teazu (Buc. 1874, pag. 16) scrie: Domnița Florica se mărită după 

Clucevrul Preda din Greci care s'a numit şi Floricoiul dupe socia sa, 

Acest Preda era fiul lui Papa Logofătul de la Greci şi nepotul lui 

Mitvreu Vornicul a cărui familie trăesce până astă-zi prin venera- 

“bilul d-nu Stefan Greceanu, strănepotul cronicarului Rudu Greceanu 
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suprem al armatei, Spătarul Mihail Ghika, care îi fu 

şi naş la cununia sa cu Efrosina lakovake, fiica unică 

a stolnicului Iacovake.. 

Nicolae Lahovary fu în urmă prefect la Vâlcea sub 

Vodă Știrbey, sub secretar de Stat la ministerul de 
Externe, director la ministerul de Interne, sub Mihail 

Kogălniceanu cu care colabora la aplicarea legei ru- 
rale, lege, care în calitatea lui de mare proprietar, îi 

lua câte-va mii. de pogoane din moşiile sale. !) 
EL fu membru al divanului ad-hoc, reprezentant al 

judeţului Vâlcea la Constituanta din 1866. In urmă el 
fu mai tot-d'auna deputat sau senator al judeţelor Vâl- 

cea, Bolgrad, şi vice-preşedinte al adunărei deputaţilor. 

Fiind încă forte tinăr el se căsătorise in Bucuresci, 

cum am zis mai sus (1839) cu Eufrosina Iacovake 

şi Alexandru Lahovary fu primul din 7 copii ce se 

născură din acâstă căsătorie. 

4) Nicolae Lahovary era de altminteri un om cu idei foarte li- 

berale şi generoase precui o dovedese și aceste rânduri publicate 

într'un jurnal parisian Le Pays (lulie 1856), care publicând un ar- 

ticol al unui corespondent al săii asupra, celor ce se petrecea a- 

tunci în ţara românească, scria următoarele: «La nouvelle loci sur 
„Vaffranchissement des esclaves s'execute et le nombre des affranchis 
„augmente tous les jours. Autant nous sommes heureux de vous 

„dire que plusieurs proprietaires ont renonce ă lindemnită et le 

„premier qui donna ce bel-exemple est M-r Nicolas |. Lahovary, 
„autant nous regrettons de vous apprenăre qu'il ş a un grand nom- 

"bre de ces proprietaires d'hommes qui s'obstinent a se faire pa- 
„er la libert& de ces âtre humains. 

„Je ne veux pas finir ma, lettre sans vous dire que la belle con- 
„duite de M-r Nicolas 1. Lahovary dont je parle plus haut, a €t6 

„publice par ordre du gouvernement dans tous les journaux du 

„pays et que son nom a âtâ inscrit sur le grand livre des affran - 
„chis, en lettre d'or. 

„Honneur & ce jeune boyard! que son exemple soit suivi par 

„les autres de sa classe, car ils ont bien besoin de se râhabiliter 
„dans Popinion publiquei.
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Alexandra Lahovary semăna fârte mult cu muma: 
lui, femeie de o rară inteligență, de o natură drâptă,. 
energică și sinnţitâre. De la dânsa roşteni el darul de a- 
sl exprima ideile. fie prin cuvânt fie prin scriere, cu acea 
înlesnire şi cu acea bogăţie de cuvinte şi de imagini 
care ati caracterisat și cuvântările şi scrierile lui şi 
“t de la dânsa luă o inimă prea simţitoare în care 
resunai în mod dureros tâte întimplările vieţei, fe 
ca aceste întîmplări priveaiă pe cei din jurul lui, fio: 
că ele interesau viaţa: publică, viaţa ţării Românesci.. 

Nimic nu'l lăsa rece sati indiferent şi, fiind-că in=. 
„teligenţa lui pătrundătâre vedea mai departe de cît 
ziua de adi, grija şi neliniştea pentru viitor se mai 
adăogai pentru el la grijile presentului. 

Alexandru Lahovary îşi făcu primele studii în ţară 
cu profesorii care se găseaii atunci, şi în urmă la 
pensionul Monti. 

O bâlă grea îi puse un moment viața în p-imej -- 
die şi îi întrerupse studiile aprâpe un an de zile. Doc- 
torul Davila. venit de curând în țară, îl îngriji și il 
scăpă. 

| 
Trires la Paris la virsta de 15 ani, el își nrmă 

studiile la Lyceul Louis le Grand sub direeţia unuia din: 
profesorii acestui Lyceu, D-uu Barrault, un om de n ein- 
ste şi de o integritate de caracter deosebite, şi cum: 
rare ori se întâlnesc, un adevărat sfânt. laic. 

EI urmă patru ani cursurile Iycenlui ca intern: şi. 
ajunse repede cel d'întâiu în clasa lui, de şi printre 
colegii săi de şcâlă eraii tineri care ati devenit pe ur- 
mă în Franţa 6meni eminenţi şi ati ocupat situațiuni 
înalte. Mai cu seamă în clasa de retorică, Alexandru Laho-. 

„Vary se deosibesce prin composiţiile lui de discursuri
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şi profesorii lui ii preziceaii de atunci un viitor stră 

lucit. 
După terminarea lyceului, Al. Lahovary se înscrie 

la facultatea de drept din Paris, 'şi la concursul de 

licenţă în 1862 el obţine premiul a] Îl-lea de drept 

roman şi premiul I-iu de drept civil.In anul 1865 îi 

trece tesa de doctorat în drept. 

Această tesă tratează despre dreptul de proprie- 

tate şi « precedată de o prefaţă remarcabilă prin ma- 

turitatea ideilor ce denotă la un tiuăr care nu împli- 

nise încă 25 ds ani. Asemenea şi tesa iu: pentru 

licenţă în drept e. precedată de câle-va pagini însu- 

fleţite de sentimente” generâse asupra solidaritaței o- 

menesci (Dec. ;862). | 

Intors in ţară în primăvara anului 1865 în ultimii 

ani ai domnii lui Cuza, Alexandru Lahovary întră în- 

tii în magistratură şi este nurnit procuror la tribu- 

nalul de Ilfov. După câte-va luni de zile el îşi dă 

demisia şi i-a parte la, mişcarea politică care era să se 

termine prin revoluţia de la 1i Februarie 1866. 

- Elserie in Revista Dunărei, ziar care comoătea guver- 

nuleşit din lovitura de Stat de la 2 Mai 1864 şi in care 

scriaă P. Carp, Nicolae Blaremberg, etc. şi, în Noem- 

brie 1865, ţine o conferinţă la Atheneii asupra lui 

“Mirabeau, conferinţă cu alusiuni politice şi în urma 

căreia Athâneul rămâne câtva timp închis. 

După 11 Februarie, Alexandru Lahovary e times 

în Moldova unde incepuse o mişcare separatistă. E] 

e însărcinat să susţie prin cuviatări în întruniri publice 

causa unirii şi alegerea prinţului strein. 

Neavând încă virsta cerută 'de legea electorală 

atunci în vigâre, pentru a fi ales în Constituantă, el
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reintră pentru puţin timp în magistratură, şi pe urmă 
e numit sub secretar de stat la Ministerul de Externe. 

Noua lege electorală îi permite să intre în Cameră 
şi e ales deputat al Colegiului 1 de Vâlcea (15 Noem- 
brie 1866). Tin&r, modest de firea lui şi debutant 

"în viaţa politică, rolul lui nu putea fi încă important. 
Cu tâte astea talentul lui de orator e remarcat. 

El ia cuvîntul des şi discursurile luj se disting 
“prin moderaţiunea formei şi prin înţelepciunea şi ma- 
turitatea ideilor, Vorbind în cestiunea Concesiunei 
Strusberg el prevede deja şi anunţa că «această con- 
cesiune are să se adauge la funsbrul necrolog atitor 
concesiuni. nefolosităre. | . 

Alex. Lahovary.' susţine ministerul Ion Ghica. for- 
mat la Iulie 1866, minister din care facea sparte d. 

„Dem. Sturdza şi pe care liberali ii combat şi reuşesc 
să'! răstorne.. Ministerul Ion Ghica e înlocuit prin mi- 
nisterul presidat de A. Kretzulescu, minister în care 
I. Brătianu are portofoliul internelor şi care disolvă 
adunările la Decembrie. 1867. | 

La alegerile care urmară, Al. Lahovary, de şi com- 
bătut cu înverșunare de guvern, reuşesce să fie rea- 
les în Vâlcea. (Ianuarie 1868),. 

El îşi dă concursul ministerului presidat de AI.G 
Golescu, iar după retragerea acestui minister, intră 
ca ministru ai justiţiei în ministerul presidat de Ma- 
nolake Costake Epureanu, minister compus din ele- 
mente tinere şi luate din grupul Camerei ce se nu- 
mea atunci Juna Dreptă. (20 Aprilie 1870), 

„AL Lahovary era cel mai tin din membrii cabi- 
netului, căci nu avea de cit 29 de ani. 

Cei l-alţi colegi ai săi în acest minister, supranu-
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mit în mod glumeţ cloşca cu pui, crai, pc ângă Ma 
nolake Costake, preşedintele consiliului şi miniștru de 
Interne, Colonelul G. Manu la Război, Gheorghe Gr. 
Cantacuzino la lucrări publice, V. Pogor la instruc- 
iuni publice, Const. Grădişteanu la linanţe şi P. P. 
Carp la Externe. a 

Acest minister se găsi in faţa unor mari greutăţi, 
Partidul liberal incepuse o campanie de opoziţie vio- 
lentă îndreptată chiar în contra prințului Carol, 

La 8/20 August izbucni revoluţia de la Ploeşti- 
unde se proclamă detronarea prințului Carol și înlo- 
cuirea sa printrun guvern provizorii sub preşedin- 
ţia lui Ion C. Brătianu. Aa 

Alexandru Lahovary, ca ministru de Justiţie avu 
sarcina de a urmări pe autorii acestui atentat care, 
dacă: reuşea, putea să aibă pentru viitorul țărei româ- 
nesci consecinţe necalculabile, şi să'i pue în pericol 
existența şi iudependența. | 

EI îşi îndeplini datoria cu moderaţiune şi cu sânge 
rece, dar totuşi işi atrase animosităţi violente. 

După câte-va săptămâni juriul din Târgovişte achi- 
ta pe autorii revoluţiei din Ploesci şi puţină vreme 
după deschiderea Camerilor ministerul Manolake Cos- 
take se retrage (18 Dec. 1870), 

In locul lui vine al II-lea minister presidat de Ion 
Ghika. Sub acest minister se întîmplă scandalul de 
la Sala Slătineanu. , 

Colonia germană dedea un banchet în acea sală 
„pentru a sărbători aniversarea nascerei împăratului 
Germaniei, O m anifesiaţiune ostilă, pe care poliţia 
dirigeată de Simion Mihăilescu, nu vroi s'o împedice,
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se produse înaintea sălei.— Insuşi Consulul German 
fu insultat. 

In urma acestor evenimente, care părea mai mult 
îndreptate îi contra sa, Prinţul Carol vroi să abdice. 
Alex. Lahovary, fu unul din acei care 'şi dădură mai 
multe silinţe pentru a înlătura această neiorocire. 

Împreună cv deputaţii şi senatori; ai Dreptei cum 
se diceă pe atunci, el lucra din tâte puterile sale la 
formarea ministerului Lascăr Catargi (11 dartie 1874). 
"In acea zi, eşind dela Cameră mulţimea intăritată, 

care se găsea adunată pe Dealul Mitropoliei, aruncă 
cu pietre în trăsura unde se afla şi îl urmări până la 
loeuinţa lui îri piaţa teatrului (1) 

Câţi-va ani în urmă Alex. Lahovary amintind ace- 
s te evenimenteşi r &spunzând unui discurs al D-lui D 
Sturza, spunta în Cameră (14/26 Noemb. 1832) 

“Noi am fost fatali pentru acâstă ţară, ne dice d. 
«Sturza ! Se pote, tâte se poi; însă un servicii am 
«făcut d-lui Sturza, şi îndrăznesc a zice, şi ţărei: 

«Este în ziua de 11 Martie 1871, când prin dibăcia 
«ministerului condus de D-sa în care mu eram nici 

«noi, nici D-voastră, apropiaseră ţara de marzinile 

«prăpăstiei şi siliseră pe M. S. Domnitorul până 
«să trimstă aci în adunare un act cunoscut ce null 

«voiu preciza mai clar, pe care D-nu Sturzail muia 

acu lacrămile sale mai mult sati msi puţin sincere. 

(1) Tot în ace lîmprejurări se-puse în circulaţie şi i se utri.ui 
-o frasă pe care n'a spus'o nici o dată: Mitvoaillez noi cette canaille ! 
Câți-va ani mal pe urmă, pentru a desm:nţi acâstă calomnie care 
xeapăruse prin zi sre, Alex. Lahovary scria în ziarul bIndependance 
Roumaine : «Le minister3 Lascăr Catargi, dont je m'honore d'avoir 
fait, partie, n'a jamais mitrailie personne, pas mâme la Canaiile et 
la preuve c'est qu'elle est encore en vie et plus florissante que 
jamais.“ 

-
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«Noi am venit în ajutoru! situaţiunei perdute şi 
«putem zice că, dacă n'am fi adus țării de cât acest 
«servicii. am adus unulcare valoreză tâte cele-Valte, 
«acelea de a păstra şi nouă şi d-vâstră vn rege de 
«slăvit şi de slujit». 

Alexandru Lahovary susţine cu energie şi cu stăru- 
- înță ministerul Lascăr Catargi aprâpe trei ani de zile. 

La 25 Oct. 1873, în urma demisiunei lui Mano- 
klae Cnstake, el intră în minister la departamentul 
Justiţiei unde rămâne până la retragerea ministerului 
Lascâr Catargi la 1 Aprilie 1876; 

In aceşti doi ani şi jumătate de minister, Alexan- 
dru Lâhovary săvârsesce reforma Codului penal şi a 
Procedurei penale, şi ia parte la tote actele îndepli- 
nite de acel guvern împărtişind cu colegii lui me- 
ritul şi impopularitatea lor. 

Să le amintim ne scurt: Reforma impositelor şi 
„aşezarea lor pe bazele pe cari se află şi azi ; resol- 
„Varea cheștiunei Strussberg și terminarea lucrărilor ; 
convenţia cu Austria pentru a lega liniile nâstre cu 
ale sale ; organizarea armatei care un an mai tirziu 
puiea să intre în luptă la Plevna ; Inființarea credite- 
lor urbane și rurale ; convenţia comercială cuAustro- 

- Ungaria. 
După căderea guvernului conservator, 25 Aprilie 

1876 şi venirea la putere a partidului. liberal. Camera 
votează darea în judecată a membrilor fostului gu- 
ver. (23lulie 1876). 

La 19 Martie 1877 vine în discuţia Camerei repora 
tul comitetului de acuzare a cărui concluziune era de 
a se menţine acuzarea numai. în privinţa lui Lascar 
Catargiu, General Florescu, Al. Lahovary, Titu Maio-
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escu şi P. Mavrogheni. In contra lor se dai chiar 

mandate de aducere şi se cere arestarea lor. 
- In fine în şedinţa sa de la 26 Ianuarie 1878, cu 

ocazia discuţiunii asupra tratatului de la San Ștefano 

şi retrocedărei Besarabiei, amară decepţiune pentru 
ţară şi trist resultat a sacrificiilor ce făcuse, Camera 
asupra: propunerei lui Ion Brătianu, voteză retrage- 

rea acuzaţiunii în contra foştilor miniştri. 

Totuşi darea lor în judecată avusese un resultat. 
acela de a ţine. depărtaţi de la viaţa politică şi toc- 

mai în împrejurările cele mai grave pentru această 

ţară, oameni care puteai fi numărați printre cei mai 

eminenţi servitori. ai ei. 

Tot odată precedentul era creat şi dece ani în urmă 
(Pebr. 1889) după căderea guvernului lui 1. Brătianu, 
se cerea cu aceeaşi pasiune şi aproape de aceeaşi 6- 
meni, darea in judecată a lui Ion Brătianu şi a mi- 

niştrilor sti, 

Guvernul conservator presidat de generalul Manu 
şi în care Alex. Lahovary avea ministerul de Externe, 

putea să fie ispitit a căuta în darea în judecată a 
ministerului Brătianu o legitima r&sbunare a celor pe- 
trecute în 1876. Cu tâte astea el o combate cu ho- 
tărire şi obţine de la Cameră respingerea ei (lan. 1890). 

Singura răsbunare a lui Alexandru Lahovary fură 
aceste cuvinte pe care cu câte-va zile mat înainte 
(14 Decembre 4899),:le spunea în Cameră la adresa, 
fostului regim, ca o lecţie de respect al legalităţei şi de 
moderaţiune politică. 

«Vă aduceţi aminte ce deveniseră, sub acel regim, 
«libertățile constituţionale. Libertatea presei ! — nu 
«vorbesc de procese, procesul de presă poate fi cri-
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«ticat dar este legal, —dar vă aduceţi aminte ce res- 

«pect avea pentru presă liberalul guvern. 

«Or ce ziarist era pândit de bandele poliţiei £- 

«menințat cu moarte, adesea crunt lovit, :și când re- 

«clama, legea era mută şi magistratul surd. 

«Libertatea alegerilor ! Știţi ce ajunsese. Un prim- 

«ministru a îndrăsnit să se spovedească de la ţri- 

«bună şi să pronunțe aceste cuvinte, care ai sunat 

«dureros în inima tutulor Românilor şi care vor ră- 
«mânea scrise într'o neagră pagiuă a istoriei ţărei: 

«Spre a săvârşi revisuirea așa cum o doresc ei am 

«tolerat abusuri asasinate şi procese scandalose. 

«Și pe când aceste cuvinte nesocotite eşai din 

«gura a tot puternicului ministru, colegul săi, po- 

«reclit al justiţiei, se rostea de la acestă bancă unde 

«mă aflu, în auzul tutulor procurărilor şi judecă- 

etorilor de instrucţie; că opozițiunea nu are drept la 
«protecțiunea legilor. 

«Aşa vorbeai în beţia 'puterei acei “care credeau 

«că domnia lor nu mai are sfirşit, aşa vorbeati acei 

«care credeau că nu se vor întâlni nici odată cu le- 

«gea dispreţuită ! Şi când ei, de la acea bancă unde 

«şeade acum d. Nădejde, le diceam: D-lor miniştrii, 

«n'aţi făcut cu norocul eterne contracte, păziți legea 

«dacă vreţi ca într'o zi legea să vă păzească; D-nu 
«Î. Brătianu răspundea cu. râset şi cu. dispreţ la a- 

această uşcră profeție: şi astă-di, aceşti ingâmfaţi, aceşti 

«trufaşi, aceşti nesocotiţi chiamă în ajutorul lor acele 

«legi pe cari cugetaii să le desființeze, şi, cu mâini 

«tremurânde, îmbrăţişază- altarul pe care ai voit să'l 

«răstorne ». | 

După ciderea guvernului conservator la Aprilie
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18716, Alexandru Lahovary rămase în afară din par- 
lament până ia alegerile din 1879. La aceste alegeri 
el reuşi cu mare greutate şi numai cu un vot de 
majoritate să pătruiză în Cameră. Camera liberală 
vrea să invalideze alegerea. C. A. Rosetti, însă, atun- 
cea president al Camerei, intervine in desbateri şi 
susține alegerea. care graţie acestei intervenţii e va- 
lidată. 

Această legislațiune 1879—1883 fu o perioadă în- 
semnată în viaţa politică a lui“ Alex. Lahovary. Ces- 
tiuni mari venira una după alta în discuţia adunărei, 
cestiunea israelită şi revisuirea art. 7 din Constituţie 
cestiunea Dunării, revisuirea Constiluţiei. 

Alex. Lahovary ia parte la toate discuţiunile : ei 
aduce în luptă cunoştinţele şi talentul s&ii de orator 
şi tot odată moderaţiunea naturei sale drepte şi ieale. 

In cestia israelită guvernul libera] presintase şi sus- 
ţinea din toate puterile sale un prosct prin care se 
acorda împimântenirea și drepturile politice la toţi 
israeliţii prevăduţi in mai multe categorii care coprin- 
deaii aprâpe toţi israeliţii din ţară. 

EI lăsa tot odată lao parte chestia proprietăţi fun- 
ciare rurale. 

Alex. Lahovaui, de şi nu fusese nici o data ostil 
în mod sistematic israeliților, deşi chiar luase cuvân- 
tul în Cameră în favârea lor când era o chestie de 
echitate la mijloc, combate proectul guvernului şi sus- 
ține împreună cu deputaţii conservatori şi deputaţii 
moldoveni principiul naturalisării individuale ast-fel 
cum a fost votat. | 

Puțin după acesta veni inaintea Parlamentului ces- 
tiunea cunoscută sub numele de cestiunea Dunărei.
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Austro-Ungaria, în basa unui art. din Tratatul de 
Berlin vroia să înfiinţeze pentru partea Dunărei unde 
nu e mărginaşe o comisie, presidată de dânsa, şi a- 
vând aceleaşi puteri pe care leare comisia Dunărână 
la gurile Dunărei. Guvernul Brătianu făcuse “greşeala 
de a face oare care concesii pretențiilor austriace. 

Al. Lahovary adresează guvernulni o interpelaţie 
care deşteuptă opinia publică şi arată pericolul şi in- 
convenientele ce puteai resulta pentru țară şi pentru 
libertatea navigaţiunei pe Dunăre, din această con- 
venţie care da dr pturi suverane unci puteri streine 
pe țărmurile noastre. 

Guvernul fu nevoit atunci să-şi schimbe atitudine 
şi să se degajeze de promisiunile făcute. 

Faţă cu resistența n6stră Austro-Ungaria renunţă 
în urmă a mai cere înfiinţarea cornisiunei Dunărene. 

La finele anului 1882 majoritatea liberală din Ca- 
meră şi Senat propune revizuirea a mai multor ar- 
ticole din Constituţia de la 1866, revizuire a cărei 
perte principață era modificarea colegiilor electo- 
rale şi suprimarea colegiului 1, colegiul marilor pro» 
prietari, prin contopirea lui cu Colegiul II. 

Alexandru Lehovary combate revizuirea şi pronune 
ță cu acea ocazie două discursuri memorabile, unul în 
Cameră şi altul în întrunirea publică de la laşi. 
(1883) unde adresându-se alegătorilor Colegiului I ii 
conjură să nu dărâme cu propriiele lor mâini consti- 
tuţia, edificiul măreț care ne adăposteşte pe toţi, şi îi 
prevesteşte că cu acea reformă vor perde nu numai 
ori ce importanţă politică, dar va veni o zi când li
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se vor lua chiar moşiile, chiar patrimoniul moştenit 

de la părinţii lor, (1) 

“La alegerile ce urmară, (Aprilie 1883) alegeri f- 

cute pentru întocmirea adunărei de revizuire, Alex. 

Lahovary nu reuşeşte să fie ales la Râmnicul-Vâlcei. 

E 'ales insă senator la Botoşani. 

Membrii opoziţiei care reuşiseră să [ie aleşi. în nu- 

mer fârte mic de altminteri, hotărăsc să demisioneze. 

Alex. Lahovary nu aprebă acâstă hotărâre pe care. o 

numea mai târdili o neiertată greşală. Nu îi plă- 

ceati mijlocele violente soi revoluţionare şi incredător - 

"în talentul săi prefera să lupte în parlament cu 

speranţa de a putea face ceva bine or cel puţin îm- 

piedica ceva răil. Cu toate astea el se supuse hotărârei 

colegilor. săi şi demisionă 2), | 

După votarea revisuirei, guvernul liberal disolvă Ca- 

mera şi se fac noi alegeri în toamna anului 188%. La 

aceste alegeri, partidul Conservator, hotărăsce de a se 

abţine. Această hotărire se voteză la o intrunire a 0- 

posiţiunei. Alex. Lahovarv votăză în contra €i, dar ră- 

mâne aprpe singur de acestă părere. 

"De la 1884 până la căderea ministerului Brătianu 

(Martie 1888) Alexandru Lahovary rămâne depărtat 

de parlament. 

In acest interval el pledsză numer6se procese poli- 

tice, procesul tinerilor Vâlceni, procesul Gălătzenilor, 

procese ale micilor alegători din Bucuresci persecu- 

  

4) Legea pentru înfiinţarea, casei turale votati de Cameră libe- 

rală (Febr. 1897), sub guvernul presidat de d. Aurelian, venea, după 

3 ani si confirme prevederile lui Alex. Lahovary. e 

2) Se aleseseră pumaă 9 Senatori şi 3 Deputaţi ai opoziţiei, şi a- 

pume Nicolae Blaremberg, |. Catargiii, Nicolae Dressu, A. Gheorgh
iu, 

Alex, ahovary, Gheorghe Manu, Lascar Rosetti, Christian Tell, Mi- 

„hail Cogălniceanu, D. S. Cesianu.
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iaţi pentru opiniile lor politice, procesul Balş-Filipescu 
cu Xenopol, procesul ziarului lIndependance  Hou- 
maine contra Creditului funciar rural care îi reclama 

„pe cale civilă 30.000 lei despăgubire. 
“Tot îp «această, periddă Al. Lahovary pronunţa nu- 

mner6se “discursuri în întruniri publice în Bucuresci şi 
în provincie, discursuri din care însă multe nu sat 
coriservat, or s'aii reprodus în mod fârte incomplect. 
EI scria adesea ori articole neiscălite în ziarele opo- 
siţiunei, Timpul, România, l'Independance Roumaine. 

În lunie 1886, cu ocazia convenției consulare ce gu- 
vernul liberal vrea să încheie cu Germania, Al. La- 
hovary pronunţă la sala Unirea (localul unde se a- 
duna oposiţia unită, în palatul Eforiei) un discurs care 
avu un mare răsunet in ţară şi prin care combătea 
proectul de convenţie, discurs de altminteri improvi- 
sat, căci mergând la acea întrunire, Al. Lahovary 
n'avea intenţia să ia cuvântul și cedă numai cererei 
asistenţilor. | 

«Două mari succese am avut în oposiţie, zicea în- 
«suşi Alex. Lahovary, interpelarea în chestia Dunării 
«unde am silit pe guvern să dea îndărăt şi aface- 
«rea convenției consulare cu Germania pe care LI. Bră- 
«tianu a fost silit să o retragă faţă cu agitația pro= 
«vocată de noi şi cu indignarea pe care şi eu am 
«contribuit s'o ridic, . 

«Nu regret nimic din ce am făcut, căci am adus 
«ţării mele două servicii însemnate». 

În” Ianuarie 1888 vin noile alegeri generale care a- 
duc în Cameră şi în Senat 45 de membri ai opozi- 
Viei. Alexandru Lahovary, combătut cu înverşu nare 
în Râmnicu-Vâlci, nu reuşeşte să fie ales. 

LIOTE 

Go PA, iz) 

x*
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Rămas afară din Cameră, el continuă a lua parte 
la campania de întruniri publice şi. pronunță la. sala 
Orpheii mai multe discursuri răsunătâre. 
După retragerea guvernului Brătianu (Martie 1838) 
d-nu Th. Rosetti e însărcinat să formeze ministerul: 

EI oferă un loc în combinaţia ministerială şi lui 
Al. Lahovary care refuză însă, preferând să aştepte 
resultaiul alegerilor generale şi să intre în guvern, 
după expresia lui, « pe porta cea mare». Tot odată el 
nu vrea .să. se despartă de Lascar Catargiu și de -cei- 
Valţi membrii ai oposiţiei unite cu care luptase. 
„După alegeri, care aduc în parlament o majoritate 
compusă din junimişti, liberali-conservatori, liberali 
disidenţi şi numai vre-o 5—6 liberali partisani ai lui 
Jon Brătianu, ministerul se reconstitui sub presiden- 
ţia d-lui Theodor Rosetti şi d-nul General Manu, Gh. 
Vernescu şi Al. Lahovary intrară în minister. 
- Alexandru Lahovary primi : ministerul Domeniilor, 

privit de obicei ca un minister secundar. Dar întâm= 
plările îi dădură în acel :moment o importanţă deo- 
sebită. 
„Guvernul precedent pregătise u un , poect de lege pe pen-. 

tru vândarea în. loturi. mici la ţărani a moșiilor: Sta- 
tului a căror întindere se evalua pe alunci:la vre-o 
4.200.000. hect. Sa e 

Alexandru Lahovary studiă din noi proectul pre- 
sentat de predecesorul săi şi îi aduse 6re.care 'mo- 
dificări :silindu-se să, îi ridice tot ce. ar fi. putut avea 
un caracter de socialism de Stat, „or deştepta în  min- 
tea .țăranilori;. ideea. primejdiosă. pentru. liniştea. ţării'că 
ali un drept la. păment. EI.:se sili.să:dea.. „legii ea- 
racterul „unei siraple. vendări pe::care Statul, proprie- 

tare dim pad 

a
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tar de moşii, o face în anume condițiuni; aceste con-. 
diţiuni după ideia -lui ar fi trebuit să se depărteze 
cât mai puţin de dreptul comun. El n'ar fi vrut să 
facă distincţiune de clase or de categorii între români 

«Şi ar fi preferit ca dreptul de a cumpăra loturi. pe 
“moşiile Statului să fie, în 6re-care condițiuni, egal 
pentru toţi. EI gicea cu drept cuvânt: «Dece nu vreţi - 
«ca un căpitan în retragere, de exemplu, să pâtă 
„«cumpăra şi el dece pogâne de pământ de la Stat?» 

Vederile sale nu fură însă t6te primite de cole- 
gii săi. 

Legea, odată întocmită, el o susține în parlament 
şi pronunţă cu acea ocazie, o serie de discursuri de 
«cea mai mare însemnătate, prin înţelepciunea şi înăl- 
ţimea ideilor. | 

El răspunde la tâte teoriile istorice sati sciinţifice, 
la tâte ideile vagi, la tâte utopiile, care trebuia să 
"şi dea curs cu ocazia discuţiei unei asemenea legi şi 
readuce tot d'auna această discuţie în câte-va cu- 
vinte netede şi luminoase pe terenul principiilor să- 
nătoasc. : 

«Eii aş voi, dicea el de la început, (Cam. 17 Febr. 
41889) să hotărâm astă-gi franc şi leal ce se poate 
«da țăranilor noştri şi ce nu se poate da, nu astă-di, 
«nu mâine, dar nici o dată. 
„«Trebue să închidem porţile templului răsboiului, 

«care la noi ar fi. cel mai îngrozitor din tote, răs- 
«boiul civil, trebue să astupăm, cum diceaii cei vechi, 
«Voutre des vents, peşterile vânturilor şi să nu mai lă- 
«săm spiritele să fie turburate prin aceste suflări ne- 
«sănătoase, să fie distraşi de la râalitatea faptelor prin 
«visuri nedefinite şi prin speranţe nerealisabile.
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«Buna politică este să se dea tot ce se pâte daș 
«dar, într'un timp, să se spună în mod clar, precis o- 

«nest, căci nu se permite să nu fii onest în nici un 

«cas, dar mai cu sâmă cu populaţiunea rurală căci 

«nsonestitatea, cu ea e o crimă ;—acesta se dă şi ni- 

«mie mai mult, şi se vă luaţi nădejdea de a mai do-: 

«bândi ceva, aci sa încheiat lucrul. 

«Activitatea, munca naţională, trebuiesc îndreptate 

cîn altă Girecţiune de cât acea direcţiune nesănătâsă 

«şi nehotărită a cererilor fără margini şi a împroprie- 

„«tăririlor succesive. | 

«Să lipsească acea speranţă generală ca or ce 

«om care se nasce aci are drept la pământ, fără a! 

«dobândi prin muncă şi că pământul ţării este ne- 

«sfârşit şi că va fi suticient pentru t6te generațiunile 

«una după alta in tâte veacurile. | 

_«'Trebue să ţin de la acestă: tribună acest limba- 

«gii neted şi leal ca săl audă toți. Gangrenele so- 

«ciale nu se tae de cât prin cuvinte bărbătesci precun. 

«se vindecă prin fier gangrena cea trupeascâ.» 

La finele discuţiunei legei Alex. Lahovary, îngrijat 

de agitaţiunile cari se făceaii de câţi-va ani printre 

țărani pe tema dărei de pământ, agitaţiuui care a- 
vuseseră deja de resultat sângez6sa răscolă din primă- 
vara anului 1888, şi la care aplicaţiunea nouei legi 

era să dea un noii aliment, propune un articol (art. 

54) menit să reprime acaste agitaţiuni. 
«Sunt trei ani, dicea el, în susţinerea acestui art. 

«de când în fața autorităţilor cu braţele încrucişate 

aşi a legilor desarmate, se face această propagandă, 
«căreia dacă nu i se va pune un capăt, va face să 

«curgă șşirde de sânge în ţara aceasta.
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câm vădut, spunea el mai departe, am văzut o |i- 
„cărire a acestei lumini noui „care are să lucâscă, care 
«are să răsară asupra ţărei Românesci. 

câm veEdut un început, în primăvara trecută, de 
«netastele surprinderi ce ni. se pregătesc şi cu care 

„ «unii ai chiar curagiul de a ne amenința pe faţă şi 
în gura mare. De aceea noi voim să se scie că ori 
„ace mână va [i acolo, fie mâna unui român trădător 
„către patrie saii inconscient de crima ce comite, fie 
„«âna vre-uuui strein, fie ori ce mână criminală în 
«fine, ea trebue prinsă asupra faptelor şi lovită 1» 

Articolul combătut din toate puterile de opoziţia 
liberală se votâză în sfârşit, dar cu 6re-care modifi- 
cări care | fac mai puţin energie de cât textul pri- 

-mitiv propus de Al. Lahovary. Evenimentele erat să 
justifice prea curând prevederea lui. 
CAL Lahovarv nu r&mase de cât vre-o patru luni 
a ministerul Domeniilor (Noemorie 1888, Martie 1889) 

In acest timp, deşi ocupat ci: legea vândărei bu- 
urilor Statului, el mai se gândi să facă o mică lu 
“rare care corespundea cu gustul fârte viii ce ”] avea 
pentru grădini şi pentru plantaţii, şi dispuse planta- 
rea şoselei Kisseleff de la rondul al 2-lea până la 
„hypodrom ; ast-fel că frumâsa grădină ce se întinde 
-acum în dreapta şi stânga a acelei părți a şoselei se . 
datoresce „scurtei lui treceri Ja ministerul de Domenii, 

La 29 Martie 1889 se forma noul minister presi- 
dat de Lascar Catargiu şi în care Alexandru Laho- 
Vary întră ca ministru de Externe şi ad-interim, pen- 

“dru câte-va luni, ca ministru de lucrări publice. 
La ministerul lucrărilor publice Alexandru "Laho- 

-vari reluă proectul de pod peste Dunăre şi pregăti
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punerea lui în adjudecaţiune. Tot odată el adjudeca: 

şi pune în lucrare patru şosele mari de legătură în- 

tre ţara Românească şi Austro-Ungaria cu care nu 
aveam alte joncţiuni de cât şoseaua de la Predeal şi 

acea de la Vârciorova făcute de Știrbey şi de Cuza. 
La ministerul de Externe Al. Lahovary rămase de: 

la Martie 1869 până la Octombrie 1895 cu o între-: 

rupere de câte-va luni (Februarie—Noembrie 1894). 
EL avea sentimentul just că era de demnitatea şi: 

în interesul ţării nostre de a întreţine relații bune: 

cu tâte ţările şi mai cu semă cu vecinii noştri, fără 

a se arăta agresiv către vre-unii saii prea ataşat că- 

tre alţii. i 

Chiar el definea acestă politică demnă şi moderată 

dicând (Sen. 29 Noemb. 1903). 
«Un Stat mic dar tare prin conştiinţa drepturilor: 

«sale, hotărât nici a le părăsi nici a le depăși, câştigă 

«respectul puterilor celor mai mari. Iar violenţa, exa- 

«geraţiunea şi nedreptatea sunt un exces la Statele cele: 

«mari şi o nebunie demnă de dispret la cele slabe. 

«Când într'o dreptă cestiune, când prerogativele şi 
«interesele țărei vor fi amenințate, le vom apăra până 

«la ultima nâstră centimă.şi până la ultima noastră 
«picătară de sânge; până atunci să. ne punem în po-: 

«siţiune leală şi corectă din punct de vedere al re-- 

«laţiunilor noastre internaţionale cu toți vecinii noş- 

trii, fie mari, fie mici». 

Și câte va zile mai târziu, tot el adaogă adresân- 

du-se oposiţiunii liberale. 

«Nici odată un ministru din partidul conservator 

«nu sa gândit la efemeră şi trecătre popularitate, 

«nici odată n'a aruncat vorbe late care să nu fie ur-
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«mate de acţiuni energice, nici o dată nu sa asvâr- 
«lit înainte cu cuvântul pentru a da îndăiăt cu fap-. 
«tul, nici odată n'a ridicat pumnul pentru a pleca 
«imediat fruntea în praf. Căci când în praf se plea- 
«că fruntea unni ministra se pleacă “fruntea ţărei şi 
«noi, fii pioşi ai acestei “țări, adesea ori am ridicat?o 
«de la pământ şi i'am şters praful după frunte, praf 
«adunat din pricina acţiunilor D-vâstră, nu dic anti- 
«patriotice, dar cel puţin neconsiderate şi uşurele.» 

Graţie acestei atitudini înțelepte şi amicale cu toţi 
vecinii noştrii, Alexandru Lahovary putu să resolve 
în mod onorabil pentru ţara n6stră cestiuni delicate, 
cum fu incidentul, vaporului rusesc Olga asupra că- 
Tuia trăsese cu tunul o canonieră română. Notele 
lui diplomatice în această cestiune, precum şi în ces- 
tia ruperei reJaţiilor cu Grecia (afacerea Zappa) pot. i 
privite ca modeluri de demnitate şi de pricepere. Tot 
ast-fel putu să înfiinţeze consulatele şi eforiile din Ma- 
cedonia, dând cestiuni renaşterei naţionalităţei române 
în Balcani un avent ce nu avusese până atunci şi pre- 
gătind drumul spre marele rezultate ce stati obţinut 
10 ani mai târgiii (Maii 1905) prin recunoaşterea de 
către imperiul otoman a “naţionalităţei” romane cu 
toate drepturile ce decurg dintr'o asemenea recunoaş- 
tere 1). El mai putu în mod discret dar cu succes să 

  

„0 Românii macedoneni aduseră la mormântul lui AJ. Lahovari 
ecoul erdoţiunei şi regretelor ce produsese printre românii de la, - Pind vestea morţei lui. „Românii de la Pind plâng și vor plânge 
„moartea lui Al. Lahovari şi vor transmite memoria-i sfântă, din „generaţie în generaţie“ dice unul Ain oratorii lor. | „Uri popor întreg, dice altul, despărţit; de hotare printrun fuviii 
„mare şi prin munţi înalţi, este astă-zi cu gândul şi cu inima în 
„Mijlocul nostru, unind lacrimele şi durerea lui cu lacrimile și du
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intervie pentru graţierea capilor mişcărei naţionale din 

Transilvania, | | 

In cestiunea naţională pe care oposiţia liberală, con- 

dusă de d-nu Sturdza o agită, cerând guvernului să 
intervie pe lângă guvernul Austro-Uugar, în favoa- 

rea drepturilor populaţiei române din Transilvania, 

Alex. Lahovary ştiu asemenea să păstreze o atitudine 

prudentă și corectă. 

EI răspundea d-lui Sturdza că o intervenţie oficială 

„terea noastră. Acel popor sunt români macedoneni. De la vestea 

„morţei lui Al. Lahovari şi până astă-zi, nu este zi în care să nu 

„primim scrisori din toate unghiurile Macedoniei, scrisori “scăldate 

„în lacrimi de jaloa care iii a cuprins. 

„Nică un bărbat politie, nici un patriot român, prin: moartea iui 

„Wa făcut până astă-ză să misce inimile lor așa de tare și să lase 

„aşa de muite regrete în poporul român din Macedonia ca Laho-, 

„vari, pentru ca nimeni altul afară de el n'a făcut aşa de multe 

„Şi de însemnate fapte. patriotice în cât să se poată bucura de ele 
„intrsaga suflare românească de la Nistru până la Tisa şi de la 

„Carpaţi până la Pind. 

„Românii macedoneni pierd în Al. Lahovam pe omul care le- a'fă- 

„cut numai bine şi nici un rău. 

„El este care a creat cestiunea Episcopatului, căutând so înde- 

„plinească după dorinţels şi legea poporului, | 

„EI este cars a înfipt steagul tricolor român în munţii Pindulu!; 

„sub auspiciile lui sau făcut Eforiile, cea mai solidă garanţie a 

„existenţei naţionale a neamului românesc din Balcani. 

„Al. Lahovari era muntele uriaş care ţinea pept la vijelii! şi 

„la furtuni. La adăpostul umbrei lui a putut să se desvolte şi să - 

„se întărească cauza macedo-română. . 

„După el, din cele patru colţuri ale lumei, sau pornit toate vin- 

„turile ca să distrugă şi să smulgă din rădăcini toate florile din 

„grădina pe care Lahovari o făcuse şi o îngrijise. 

„Mult a iubit Alexandru Lahovari şi pe românii macedoneni ; 
„parcă presimţea că după moarte are să trăiască în mijlocul lor 

„pe munţii Olimpului, intre sufletele nemuritoare ale zeilor. 

„Umbra, lui va fi geniul care va salva pe acel popor de toate 
„pericolele, şi-l va duce la menirea înaltă şi sfântă ce o. ara în 

„Peninsula Balcanică“.
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pe lângă guvernul Austro-Ungar in 6 cestiune care 
era pentru acest imperiii, o cestiune interiră nu pu- 
tea avea de cât două sfirşituri: Răsboiii sati scuze! 

«R&sboiii, dicea el, nu sunt în stare să fac. Scuze, 
«n'am obicziă ! 

«Cestiunea, mai zicea el un an mai târzii, (Com. 2 
«Dec, 1894) nu se va resolvi de cât prin înțelegerea 
zcelor înţelepţi din ambele -părți, din partea guver- 
«nului maghiar şi din partea naționalităților, căci dacă 
“violenţii agiteză cestiunile, numai înţelepţii şi mo- 
«deraţii le resolvă. 

«Guvernui român nu e nici nepăsător, nici cum 
«ați cutezat să diceți, trădător. Este corect, e înţelept 
«căci în mâinele sale portă destinele acestei ţări». 

Tot regimul convențiilor nâstre cu puterile streine 
îu regulat de Alex, Lahovary în timpul ministerului 
stii. lată Lista, pâte incomplectă, a acestor convenţii : 
Convenţia pentru protecția mărcilor de fabrică şi tra- 
iatul de comerţ cu Franţa; tratat de extradiţie şi tra- 
tat de comerţ cu Englitera, tratat de comerţ cu Aus- 
îzia prin care se termină r&sboiul vamal care dura 
de la 1886; tratat de comerţ cu Germania: tratat 
e comerţ şi tratat de extradiţie cu Belgia ; tratat de 
comert cu Serbia. 
“Partidul “conservator guvernă» ţara de la 1888 la 

4895. In acest timp rolul luj Alex. Lahovary fu ne- 
contenit un rol de conciliaţiune şi de unire între di- 
versele nuanțe, între diversele grupuri care se forma- 
seră în sânul acestui partid în timpul celor 12 ani 
cât rămăsese depărtat de la putere, Aceste desbinări, 
aceste mici lupte intestine puteai «<ă paraliseze acti- 
vitatea or chiar să compromită existența partidului
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care după expresia lui Al. Lahovary «represintă în 
«societate românâscă ideea cea mai esenţială or cărui 

«popor, ideea de conservaţiune, conservaţiune a țărei, 

«conservaţiune a nemului românesc. 

«Partidul conservator e partidul Gmenilor cu: cinste 
şi cu minte» mai dicea el altă dată întrun discurs. 

De aceia Al. Lahovary care aprâpe singur la un 
moment fusese în ţară glasul partidului conservator 
nu înceta acum de a lucra la concentrarea tutulor 
forţelor acestui partid, la unirea şi la conlucrarea că- 
peteniilor lui, la aplanarea divergințelor care puteai 
să ii. despartă. 

Alex. Lahovary face dar parte, cu două scurte în- 
treruperi (April, Oct. 1888 şi Fevr., Noemb. 1891) 
din toate ministerele care urmară de la 1888 la 1895 
şi luă ast-fel parte ca membra a acestor guverne la 
opera de reforme generale îndeplinite de partidul con- 
servator, opere de reforme a cărei importanţă nu fu 
mai mică de cât acea împlinită de același partid în 

peri6da de guvernare de la 1871—1876. 

Partidului conservator şi 'lui Meneias Germani a- 
tunci ministru de finanțe, se datoreşte suprimarea a- 
giului şi adoptarea etalonuiui de aur, adoptat azi de 
tote naţiunile civilisate şi pe care Al. Lahovary îl ce- 
ruse în Cameră chiar cu ocszia discuţiei pentru înfiin- 
tarea Băncei Naţionale; retormă însemnată, comba- 
tută de partidul liberal şi care mai târdiii ne-a scă- 
pat pote ţara de faliment: Conversiunea obligaţiti- 
nilor drumarilor de fier (256 milione) în titluri de 
rentă 49/,, conversiune care împreună cu suprimarea 
agiului şi stingerea unor anuități uşura în - mod în- 

semnat budgetul Statului, ast-fel că guvernul conser-



r 

XXVIE 

vator găși resurse suficiente fără a crea noi imposite, 
ba. chiar suprimână taxa de 5%/ asupra funcţionari- 
lor și taxa pe grad asupra ţuicei, înființată de parti- 
dul liberal, pentru a termina fortificațiile, a construi 
podul peste Dunăre şi mai multe sute de kilometri 
de dru de 'fier, a: renoi armamentul infanteriei. El 
mai făcu legea cleruiui asigurând o leafă preoţilor, 
îndoi numărul şcolilor, înființă spitalele rurale, gen- 
darmeria rurală etc. şi realisă în câţi-va ani şi 35 mi- 
loane excedente budgetare: 

Guvernul conservator mai îndeplini o reformă me= 
nită a înălța prestigiul judecătorilor şi a asigura in- 
dependenţa justiţiei. Acestă reformă fu inamovibilita- | 
tea: magistraturii. Sa | 

Alexandru Lahovacy care o dorea de mult, nu reu- 
şise s'o realiseze în timpul când era ministru de jus- 
tiție (1873—1876). în ministerul Lascar Catargi, dar - 
făcuse deja un pas pe acâstă cale prin o lege asupra 
admisibilităţei şi înaintărei în magistratură, lege pe care 
guvernul liberal de la.1877 a suprimat'o îndată după 
venirea lui Ja putere, | | | 
“Ultima lege presentată. de guvernul conservator, în 

sesiunea primăverei 1895, ultima lege susţinută de 
Alex. Lahovary şi pantru care şi a pronuntat. în Ca- 
meră ultimul s&it discurs (29 Aprilie 1895) fu o lege 
care moditica câte-va articole din “legea electorală şi 
tindea. mai cu sâmă a împiedeca violențele materiale 
în alegeri, trimițând pe bătăuşi inaintea tribunalelor 
ordinare, în loc de a “i trimite !a jurii. 
«Am venit aici, răspundea el oposiţiunei care atacă. 

«proectul de lege, am venit aci să facem v operă de 
«asanare politică, nu pentru noi, dar pentru ţara în-
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«tregă ; căci nu cred ca instituţiunea bătăuşilor să a- 

e parţină nici unui partid. 

«Cred că nici un partid serios şi constituţional nu 

«se crede lovit prin acâstă lege care este îndreptată 
«în contra tot ce poate fi mai odios, mai infam şi mai 

«periculos în alegeri, adică violenţa materială. Acei 

«partid nu pâte să fie solidar cu tot cee mai crimi- 

«nal în societate. 

«Nu sciu, dacă ar fi pe aceste bănci representanţi 

«autorisaţi ai partidului liberal !) dacă ar fi voit să 

«amestece causa lor politică cu causa infamă a ace- 

«lora cari, neaparţinând nici unei opinii politice, în- 

«chiriază braţele şi măciucele lor acelora care îi plă- 

«tesc, pentru a desonora regimui constituţional la noi, 

" «pentru a făptui acele atentate odise la care asistăm 

«de când su început a se aplica legea electorală la 
«noi», și termină zicând că «opoziţia liberală ar tre- 

«hui să salute această lege ca o garanţie supremă a 

«libertăţei alegerei şi că adunarea votând” 0, va termina 

«bine nobila sa carieră»?). 

„Cu aceste cuvinte şi cu susținerea acestei legi, sa 

terminat, în parlamentul Român cariera, am putea 

dice şi noi, nobila carieră a lui Alexandru Lahovarv. 

Câte-va luni pe urmă (Octombrie 1895) partidul 

conservator se retrăgea de la guvern, pote in contra 

părerii lui. Alexandru Lahovary. 

La alegerile care urmeză (Noembre 1895) Al. La- 
hovary nu reuşesce să fie ales în Vâlcea unde îşi pu- 

1) Membrii partidului libara! demislonaseră din Cameră cu ocazia 
legei minelor. 

2) Legea, fu votată de Cameră, dar nu s'a aplicat nici odată, căci 

Camera liberală, aleasă câte-va luni pe urmă, s'a grăbit s'o des- 
îinţeze.
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sese candidatura şi se duce pentru câte-va luni la Pa- 
ris, ca să se odihnâscă de ostenelele şi de grijele u- 
nui lung şir de ani de viaţă politică neîntreruptă. 

Nu încetează însă să se intereseze de cele ce se 
petrecaaii in ţară şi întreţine cu amicii săi politici o 
corespondenţă activă. 

În acest timp se nas-e chestiunea ridicâtă de de- 
ironarea mitropolitului Ghenadie, chestiune care pro- 
vocă în ţară o adâncă emoţiune şi o vie agitaţie. 

Alex. Lahovary întors în ţară pentru câte-va luni, 
se face ecoul acestor sentimente şi pronunță asupra 
chestiunii Mitropolitului Ghenadie la sala Dacia în: 
ziua de 26 Octombre 1896, un discurs, ultimul să 
discurs, care făcu sensaţie în ţară şi care e o admi- 
rabilă apologie a religiei noastre șia sentimentului 
de dreptate. | 

Acest discurs pare însulieţit de presimţirea Sari 
tului apropiat. 

Intr'adevăr -primele symptome ale bolei de inimă. 
care era săl răpească câte-va luni mai în urmă, îşi 
făcuseră deja apariţia. 

Alexandru 'Lahovary plecă la Paris pentru a se în- 
griji şi mai cu seamă pentru a găsi liniştea pe care 
doctorii "i-o recomandat. În timpul şederei lui la Paris 
el scrie un articol publicat în Timpul (21 Dec. 1896); 
intitulat Tristia, şi în care exprima tristeța şi îngri- 
jirea ce le-a deşteptat in el cele petrecute cu ocazia 
afacerei Mitropoiitului Primat.!) — 

  

& 1) „lată dar, seria el, Biserica, Justiţia şi Parlamentul, judecaţi nu. 
"de noi, dar de propriile lor fapte. 

„Acestă afacere a mitropolitului primat, a. fost ca.un fel de tal 
„ger care luminează un moment o noapte întunecoasă pe o cărare;
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" Acest articol pe care îl termină cu un apel suprem 

la unirea 6menilor de Stat din ţara în care îşi punea 

încrederea şi ale căror divisiuni le vedea cu părere 

de r&i, suna ca un testament politic. 

Deși sănătatea lui părea îndreptată şi făcea ilusie 

la cei ce Yapropiai, Alexandru Lahovary se simţea 
atins. Spiritul lui pătrundător şi cam pesimist, înţe- . 
lesese că viitorul nu mai era al lui. La finele lui Fe- 
bruarie el plecă din Paris pentru a se. întoarce în 
țară, făcând un mic ocol prin sudul Franţei. 

După câte-va zile de şedere la Nizza, el nu se sim- 

ie bine şi se întârce la Paris unde mâre subit în 

n6ptea de 4 (14) Martie 1897 la virsta de 56 de ani. 

„răticită şi arată nenorocitului călător toată adâncimea prăpastier 
„Și grozăvia pericolului. 

„Este ceva pulred în regatul Danemarcei, dicea Hamlet ; 6re tre- 
„„bue noi să, dicem: totul este putred în regatul României? 

„Nu! Noi credem că în fundul inimei poporului Român a mai 
„rămas încă simțul dreptăţei şi al cinsțet. Şi el s'a manifestat în 
„mod strălucit, când mii dă 6meni, impinşi de un nobii şi desinte- 
„tesat simţimânt, vaii ridicat în favorea prelatului asuprit şi ai 
„cerut, dreptatea pe care, până în cele din urmă ati obținut-o pe 
„cât s'a putut, cu preţul sângelui lor, pe care L'aii vărsat cu gene- 
„rositate, 

„Dar poporul vede răul actual şi se ridică în contra lui cu por- 
iri impulsive. El însă nu pote pătrunde nici cauzele acestui răi, 
„nici mai cu seamă găsi mijloacele de îndreptare şi de vindecare. 

„Aceasta este treba. oamenilor de Stat demni de acest nume. 
„Să dea Domnedeii ca. unii să-și părăssască micile ambiţiuni per- 

„sonale, ca, alţii să se convingă că legile de int res material şi de 
„gospodărie politică deşi foarte folositoare, nu sunt unicul scop la 
„care trebue să gândească un guvern, România nsfiirid'o fermă mo- 
„de!, nică o uzină. 

„Să -se unească cu toţi, să cugete, să se a convingă ca o societale 
ile cărei organe oficiale s'aii arătat în ast-fel de grad lipsite de 
„neatârnare, de conştiinţă, de -ciaste și chiar de. ruşine, este bol- 
„navă, foarte bolnavă. : 

„Este dar timp să se pus pe lueru toţi câţi încă nu desnădăj- 
piuesc de viitorul naţiunei Române“,
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Vestea neașteptată a morței lui Alex. Lahovary so- 
sivd._ în Bucuresci aprope în ziua unde el însuşi era. 
aşteptat, produse o adâncă emoțiune. 
“Putem zice 'că țara intregă simţi că mârtea aces- - 

ini om era o pagubi pentru dânsa. a 
Cu Al. Lahovary. se duceaii legitimele, speranţe ce 

ea putea pune pe talentul, pe experienţa, pe absoluta 
lui desinteresare. 

| 
Camera, asupra propunerei D-lui Mihai] Pherekide, 

şi Senatul, presidat de D. Dem. Sturza, ridică şedinţa 
în semn de doliu (4 Martie 1897) | 

La 16 (28) Martie se celebră la Biserica Albă ser- 
viciui funebru. Cuvinte elocinte şi întristate fură ros- 
tite de representanţii guvernului, de membrii parti- 
dului conservator, de partisanii şi de adversarii poli- 
tici, | | 

- 
lar de acolo carul funebru porni la cimitirul Șer- 

ban-Vodă, urmat nu numai de pompa oficială şi de 
representanţii partidului conservator din totă țara, 
dar încă de populaţiunea Capitalei, de mulţimea 
anonimă. | i 

Acestă mulţime făcu cel mai strălucit cortegiii o- 
mului care în îndeplinirea de: ceea. ce credea datoria 
lui, căutase mai puţin aplausele ei. ati 

Mai repede de cât ar fi crezut, a doua .zi după 
morte, îi venea lui Alexandru Lahovary acea popu- 
laritate pe care el nu-0 -dispreţuia, dar căreia nu îi 
jerifise nici odată nimic, căci alta era idei lui des- 
pre datoriele omului de Stat către popor, şi iată cu 
ce cuvinte pătrunse de un înalt sentiment de filo- 
sofie politică, el.. însuşi exprima . într'o.zi, la Cameră 
mia 

  

i E
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(17 Febr. 1889) cum înțelegea acâstă datorie şi de 

ande aştepta el răsplata acţiunilor sale. 

«Să nu ne plângem d-lor, aşa este sorta âmeniloe 

«de Stat, aşa este sorta partidelor. Nici odată nu te 

«vei bucura de binele care '] faci sai care voesc: 

«să! faci ; vine tot-d'auna cins-va care să zică : Dacă 

"ceram noi, făceam mai bine ! 

«Noi, d-lor, nu trebue să ne gândim la acesta, ci. 

«să facem binele până unde trebue şi cum credera. 

aSă lăsăm pe alţii să vie să - zică: Dacă eram noi, 

«făceam iai bine! 

«Să sperăm că şi poporul ne va judeca după fapte 

ciar nu după vorbe, şi dacă poporul se lasă a fi încă 

«odată linguşit şi înşelat, el, eternul amăgit ! şi se ii 

«după dânşii, datoria n6stră este să dicem: atâta pu- 

«tem să facem, iată ceea ce vă dăm, şi ceea ce ve 

«dăm, vă dăm cinstit, vă dam sincer şi nu cerem ni- 

«mic, nu cerem nici popularitatea, căci popularitatea 

«nâstră nu o punem în aplausele trecătâre ale mul- 

«țimei schimbăcidse, o punem mai sus, o punem mai 

«departe, în conştiinţa n6stră împăcată, în judecata. 

«desinteresată şi înţeleaptă a spiritelor nepărtinitore.. 

«în liniştita amintire a viitorului». _ 

_ NB. Pentru acâstă notiţă biografică ne-um servit cu folos şi de ia: 

teresanta lucrare asupra lu! Al, I.ahovary scrisă în limba franceză, 

şi datorită D-lui Yules Brun.



“DISCURSURILE 
Prouunțate cu ocaziunea desvelivei statuei luă Alea, Cahovary 

in diua de 17 Iunie 1901. 

%k



Cuvântarea d-lui 6. Gr. Gantacuzino 

Dâmnelor şi Domni mei, 
+ 

Când în anul 1897 cruda sârtă m'a desemnat prin- 
re acei ce eraii meniţi să, prinească la graniţa ţărei 

rămăşiţele pământeşti ale lui Alexandru Lahovary» 

plângeam pe acela care o viaţă întrâgă imi fusese 

tovarăş de luptă şi amic neclintit. 

O jale nesfârşită aruncase atunci vălul săi întune- 

-cos pe sufletu-mi întristat, şi "mi părea că stai faţă 

la înmormântarea speranţelor noastre întrupate în 

acel luptător neînvins ! 

Pământul nesimţitor a putut acoperi de atunci tru- 

pul săi îngheţat! 

Ani s'aii. putut înlănţui urmând cursul lor neîn- 

„duplecat ! 

Dar nici un moment scumpa lui memorie nu s'a 

stins în inimile noastre amintitoare, 

Pururea imaginea lui a vieţuit între noi ca în ziua 
nefastă în care lam pierdut. 

Adânc recunoscător, pentru serviciile eminente aduse 
ţărei în dilele de grea cumpănă de către neuitatul 

Alexandru Lahovary, partidul. conservator. a ţinut să 

dea o fiinţă vie gratitudinei, încredinţând bronzului, 
enperitor amintirea acestui mare cetăţean.
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Onorând memoria sa, țara se onorâză pe ea însăşi,- 
căci din faptele măreţe şi din virtuțile fiilor săi este: 
alcătuită propria ei glorie. 

Să mulţumim: dar tuturor acelora cari într'o miş-: 
care sufleiâscă spontanee ai contribuit la perpetua- 
rea amintirei lui Al. Lahovary, acel atlet al artei o- 
ratorice, care a făcut să vibreze toate coardele simţi- 
tore ale inimei româneşti şi care, pururea mișcat de 
un ideal inalt, a ştiut să ridice discuţiunile politice 
la nivelul sufletului săi măreț. | _ 

Salutăm în tine, ilustre cetățene, pe representantul 
neîntrecut al unei generaţiuni de Români mari şi ini-- 
moşi cari, în luptele ardătâre ale vieţei publice, ai 
închinat mintea şi sufletul lor ideilor nobile şi ge- 
neroase ! 

| 
Pe patriotul convins care a devotat pana şi cuvân- 

tul său întru apărarea intereselor româneşti, fără a 
ține seamă nici de greutatea luptei, nici de amără- 
ciunile ce izvorăsc dintr'însa. 

Pe conservatorul hotărât care prin talentul nease- 
muit al cuvântărilor sale a făcut “națiunea română 
părtaşă doctrinelor şi aspiraţiunilor conservatoare, lu- 
minând ca o stea conducătoare cestiunile cele mai 
întunecate şi spulberând fără C.uţare atacurile pasio- 
nate ale unor adversari adese-ori nedrepți. 

Sinteză vie a dorinţeler unui popor întreg, ai ştiut 
la ceasul de pericol să însufleţeşti inimile amărite şi 
la momentul decisiv al luptei, să îmbărbătezi convin- 
gerile şovăitâre. 

Istoria a înscris în litere de aur pe pagibele ei ne- . 
peritâre luptele ce ai dus cu atâta strălucire întru:



XXXVII 
“apărarea drepturilor țărei în. împrejurări critice şi a- „Nevoioase. 

i 
Ecourile Parlamentului român nu Sati stins şi vi- -brează încă sub suflarea ta puternică, atunci când România își vedea amenințate drepturile ei străvechi asupra Dunărei măreţe care de secoli o încinge în- tr'un brâi azuriă. 
Tot glasul tăi autorizat a răsunat în Senatul țărei restabilind adevărul, atunci când adt meniri nesoco- “tite înflăcăra simţimântui nâţ:onal rătăcindu.-] pe căi „pericul6se. 

Cu câtă spontaneitate, cu cât entusiasm ştiai a îm- „brăţişa cauzele mari şi drepte: 
Cu ce putere inima ta caldă ştia a oglindi simţi- rile sufletului românesc ! 
Cine nu-şi aminteşte încă cu mândrie ultima ta campanie în chestia religioasă ? 
Un Mitropolit al tărei, un cap al bisericei fusese “ridicat, judecat în lipsă şi osândit fără dovedi. Un fior de mânie coprinse România întreagă în fața nedreptăţei săvârşite. 
In mijlocul mulţimei adunate Alexandru Lahovary ridică atunci accentele vocei sale inspirate. 
Cuvintele ce rosti în. acea zi fură ultimele suspi= nuri ale sufletului s&ă amărât, cântecul lebedei ce se “pregăteşte de mârte. 
Cu dânsele a intrat în Vecinicie, cu dânsele a în- -cheiat viaţa de jertfe şi de ondre. 
În aceste momente, prin buzele lui Alexandru La- hovary grăia suferința unui popor intreg. 
Bătăilor inimei sale r&spundeati bătăile inimei ro- “nâneşti, 

|
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Viaţa strălucită a lui Alexandru Lahovary să serve: 

'de exemplu stpra-vieţuitorilor lui. 

Să culegem cu toţii pilde de imitat în bogata şi” 

variata lui activitate politică şi, împreună cu dânsul 

să încăldim pururea sufletele. nostre la focul sacru 

ce isvorăşte din iubirea de ţară şi de credinţa în 

Dumnedeu ! 

(D. &. Gr. Cantacuzine, în calitate e preşedinte 

al comitetului pentru ridicarea statuei lui Alex. La-- 

hovary, dă apoi :în primire statuia consiliului comu- 

mal al Capitalei spre a îngriji de ea ca proprie avere 

a comunei. D. Saita, prim ajutor de pririar, res- 

„punde că ia în primire statuia marelui Alex. Laho-: 

varv, căruia îi aduce elogii). 

Cuvântatea d-lui Make lonescu 

Dâmnelor şi Domnilor,. 

Dintre toți menii politici ai României cari au 

umplut vecul al nouă-spre-zecelea cu r&sunetul nu- 

melui lor, Alexandru Lahovary este cel d'întâii căruia 

i se înalță un monument. 

In Tudor Vladimirescu națiunea a sărbătorit mai 

mult un eroii legendar de cât un om politic; în ge- 

neralul Florescu omul politic se confundă cu solda- 

tul, iar în Heliade cu poetul şi literatul. Alexandru: 

Lahovary este cel d'întâi pe care națiunea recunos- 

către Pa turnat în bronzul perenii ca să stea pildă 

generaţiunilor viitâre de cum trebue să fie cei cărora
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jocul întâmplărilor le dă frumoasa, dar greaua răs- 
pundere să conducă România. 

Născut prea târdii ca să ia parte la munca eroică 
a marei generaţii care dându-ne unirea a implinit 
visul vâcurilor trecute şi a aşedat temelia veacurilor 
viitore, Alexandru Lahovary n'a fost nici şef de par- 
tid, nici măcar şef de guvern şi, de şi-a luat parte covâr- 
şitore fie în guvern, fie;în opoziţie, la toate acele con- 
strucţii legislative. cărora în îngustimea orizontului 
“nostru le atribuim o aşa de nemeritată insemnătate, 

“el nu a ţinut să-şi tipărâscă pe nici una numele săi 
exclusiv. Ast-fel, dacă ar fi să scrim o biografie ofi- 
cială, ar trebui să spunem că a fost doar unul din 
fruntaşii unuia din cele două partide politice ale Ro- 
meniei constituţionaie, 

Cu tote acestea nu este nici noroc pentru el, nici 
„pentru cei-alţi nedreptate că glorificarea lui Alexan. 
dru Lahovary trece înaintea tutulor. Capetele n6stre 
plecăm dinaintea adevăratei mărirai şi în acest or 
ursita darnică a pus trei mărimi de odată, una din 
acele mărimi care ne îndreptăţeşte să ne mândrim eu 
firea n6stră de 6meni şi ne sileşte să stăm uimiță 
dinaintea tainelor nepătrunse ale creaţiunei. 

Trei mărimi, a oratorului, a omului de Stat d a 
omului, trei mărimi între care este cu neputinţă 
să stabileşti o erarhie. Dacă ar fi să judecăm după 
repercusiunea lor în timp, cea mai de semă ar fi-a 
oratorului. Cu ce putere răsună în noi numele unui 
Demostene, unui Cicerone, unui Mirabeau, pe când 
întâmplările. politice. pe cari le-aă aurit cu vorba lor 
divină nu exercită in noi nici un interes | 

lâr cele mai desăvârşite: exemple de frumuseţe su- 

a
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fletească cine nu ştie că de cele mai multe ori se 
găsesc în existențe aşa de obscure, în cât nu poste- 
ritatea, dar nici dintre contimporani nu le cunosc de 
cât cei ce le caută, Dacă este să judecăm, însă, după 
val6rea lor etică, ordinea e răsturnată. Arta cedâză 
acţiunei şi acţiunea frumuseţei morale. 

Când este vorba de Alexandru Lahovary, ori-ce dis- 
cuţie de întâietate este de prisos. 

Omul acesta cu tote trei mărimile a fost deopo- 
trivă înzestrat în chip aşa de îmbelșugat şi aşa de 
armonic, în cât fie-care a sporit pe cea-Valtă. Darul 
vorbei cel mai extra-ordinar a slujit politica cea mai 
energică, a fost insufleţit de gândul cel mai curat. 

Nimeni înainte şi nimeni după Lahovacy nu a: dăruit 
şi nu va dărui oratoriei româneşti mudele nestimate 
ca dânsul. Câtă vreme se va“grăi limba nâstră, câtă 
vreme se va citi româneşte, cuvântările lui Alexan- 
dru Lahovary vor rămâne capetele de operă, în care 
nepoți de nepoți d'ai noştri vor căuta exemple de 
imitat şi se vor minuna de înălțimea la care sa pu- 
tut urca elocinţa românescă. 

Nu este cuvântare de a lui în care să nu se gă- 
s6scă una din acele sentințe săpate ca în piatră, care 

"de a pururea zugrăvesc un eveniment sait o epocă. Dacă 
bogăţia ideilor care se îmbulzeaii într'insul, îl făcea 
să pornâscă cu un fel de greutate, curâhd vulturul 
îşi lua sborul şi se suia la astfel de înălțimi în cât 
micimile lucrurilor pământeşti dispăreai din orizont 
şi nu se mai vedeati de cât vârfurile. 

Un dar ca al lui Lahovary nu se compară. Un ar- 
tist ca dânsul nu purcede de la nimeni şi nici şcâlă 
nu face. Este un exemplu neprețuit, dar unic. O ca-
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racterislieă a oratorisi lui trebue precizată. Alexandru 
Lahovary se gândea în imagini. Lucrurile se înfăţişaii 
minţei lui sub forma unor vedeniii grandi6se pe cari 
el le vedea şi ne făcea să le vedem. Când voia să 
ne spună că Dunărea pe care o vedem aşedată la 
picidrele lui, este a nâstră şi a n6stră trebue să ră- 
mână, Lahovary îi vedea valuri'e roşite de sângele 
românesc care fusese vărsat pentru dânsa veacuri 
d'srândul, şi vedea acel sânge cu atâta putere în cât 
cei cari 'l audeai se simţeati gata să-l verse pe al 
lor ca să nu se piardă nimic din Dunărea bătrână, 

Când, imprudenţilor cari “i cereai să facă întrun 
Stat vecin o intervenire pe care o ştiati cu neputinţă, 
Lahovary le arăta sabia României care nu trebue să 
fie trasă de fie-cine, el vedea ace: sabie şi de aceia 
îşi încleşta pe mâner mâna lui puternică. În ultima 
cuvântare, atunci când apăra credinţa strămoşâscă 
și dreptatea omenâscă cu cele mai elocinte vorbe care 
Saii rostit vre-o dată, Lahovary vedea pe Basarabii 
cari-şi vărsaseri snngele pentru credinţa în care, cum 
dicea el, nădajduiă să ado:rmă în pace pentru a re- 
învia în speranță, şi de aceea putea să ni'i arate şi 
nouă. 

A strălucit ca nimeni în cea mai ingrată dintre 
arie, în aceea care piere o dată cu artistul, pentru-că 
elocința nu stă în şirul de vorbe care ne râmâne, 
ci în mişcare, în glasul şi mai ales în acea legătură 
misteri6să dintre cel care vorbeşte şi -cei cari îl as- 
cultă, care dă oratorului cea mai preţi6să dintre stă- 
pâniri : stăpânirea peste suflete, fie măcar pentru o 
clipă. | 

“Peritore dar puternică, mai ales în vremile lui La-



XLII 

hovary, această magie a cuvântului! De ia anticita- 

tea clasică, pe care atât o iubea Lahovary, nici odată 

ca în veacul al XIX-lea vorba nu a jucatun rol mai 
hotărâtor. Glasul inaripat al unui Lamartine scăpă 

Franţa de primejdia steagului roşu, peri6dele elegan- 
te ale unui Castelar prelungiră agonia unei republici 
efemere; accentele vibrante ale unui Gambetia fac să 

iasă armatele din pămînt și scapă onoarea Franţei 

cînd altceva nu se mai poate scăpa: iar cel mai mare 

dintre toţi oratorii ciți ai călcat vre-odată pe faţa 

pămîntului, Gladstone, guvernează zece ani, prin sim- 

pla putere. a vorbei, cea mai mare: împărăție. 

Acest dar Lahovary Va avut tot atit de măreț, tot 

atit de complect ca ori-care din cei cu cari se fă-: 

leşte lumea. 

Acest dar Lahovary la închinat fără nici o rezervă 
binelu! obştesc şi numai binelui obştesc. 

Nu a fost îngrijire obştâscă, nu a fost gândire na- 

naţională, nu a fost aspiraţiune românescă - care să 

nu fi găsit cea mai desăvârşită a ci expresiune în 

glasul lui Al. Lahovary. 
Aci stă taina unanimităței cu care a fost proela- 

mată de toţi mărimea lui, în ceasul în care dispărând 

dintre cei vii, mintea nimănui nu mai putea să fie: 

întunecată de umbra pe care o proecta gigantul. 

Toţi fără deosebire, prin instinct dacă nu prin ju- 

decată, şi-au amintit ceasul în care ascultând pe La-: 

hovary şi-au înțeles gândul lor cel mai ascuns. 

Trei-deci de ani de-arândul. să fii glasul unei na- 

iuni, glasul unei rase,—ce mărire mai mare de cât 

acesta ! | 

Trăind într'o ţară constituţională, cu o viaţa par--
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lamentară, adică cu o guvernare de partid, Alexan- 

dru Lahovary a ştiut să-şi îndeplinească rolul săi de 

ecoi al voinţei naţiunei, îmbrăcându-se în haina vie- 

ței de partid, fără nici o rezervă, fără nici o ezitare. 

Dacă în tot cesul, în tâtă vremea a întrupat gân= 

direa lărei, nici un minut nu a încetat de a fi su- 

fletul partidului conservator. o 
Să slujâscă ţara slujind partidul, asta a fest ţinta 

vieței lui politice, şi acâstă ţintă a atins-o pe d'în- 

tregul, . 

Nici odată Alex. Lahovary nu a găsit cadrul par- 

tiduiui politic prea strimt pentru a se putea închina 

patriei ; nici odată nu a simţit deosebire între inte- 

resele partidului lui şi interesele ţărei. 

A contundat gloria partidului cu gloria țărei aşa 
de bine, încât, cât a dăinuit lupta, adică cât a trăit, 

nu Sa văzut de cât omul de partid, şi îndată cecru- 
zimea fatalităţei Va răpit din rândurile nostre, nu a: 

mai apărut de cât marele români. 

Nimeni mai mult ea dânsul n'a fost om de partid. 

Durerile partidului, erai durerile lui, ondrea partidu- 

lui, on6rea lui, amicii partidului amicii lui şi vrăjma- 

şii partidului, vrăjmaşii lui. 

Aşa Vaii cunoscut ţara de la început până la sfâr- 
şit. Așa Vati iubit şi slăvit conservatorii, aşa Vaii com= 
bătut adversarii. De aceea nimeni ca dânsul n'a slu- 

jit mai mult de paratrăsnet atacurilor protivnicilor 
partidului conşervator. Pe Al. Lahovary sa concen- 

tvat tâtă ura, t6te loviturile, tâte nedreptăţile, până 

şi legenda otrăvită creată pe un cuvânt pe care nu-l 

spusese nici odată.. 

Alexandru Lahovary era un adevărat conservator
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în tot cuprinsul acestui cuvânt. Conservator neclintit 
Şi fără îndoeli, dar deschis la tâte progresele şi ad- 
versar neîmpăcat al a tot-putereă sub ori-ce formă. 

De la început, de Ja teza lui de doctor în drept, 
firea îi apărea în chip neîndoelnic. Subiectul pe care 
şi-i alega “este proprietatea, piatra unghiulară a ori- 
cărei societăţi. 

Lahovary » apără cu o logică imperabilă şi cu o 
energie care prevesteşte viitârele lui triumfuri : «Pro- 
prietatea nu este de cât munca garantată. Dacă dânsa 
face ca bog:tul inteligent să devie mai bogat, ea face 
şi pe sărac să devie mai puţin sărac. Excitând tâte 
activităţile, sporeş'e întrânsa masa bogățiilor de îm- 
părțit. Ori-ce alt sistem nu numai că ar fi raornân- 
tul demnităţei şi libertăţei umane, dar n'ar avea alt 
efect practie da cât egalitatea în mizerie». 

Conservatorul care scria aceste rânduri la 1865, a 
rămas acelaşi până ln sfârşitul vieţei. | 

Când pentru a doua 6ră framuseţile regimului nos- 
tru electoral alungas» de la tribuna României pe cel 
care era podoaba ei şi care putea să-i dea mai multă 
strălucire într'un ceas de cât toţi cei- -lalţi într'o le- 
gislatură, Alexandru Lahovary în coresp "ndenţa lui, 
tot de aceste idei a fost frământat. 

În ultimele lui scrisori ne împingea la luptă în 
contra Casei rurale în care dânsul cu vederea lui 
pătrunzătore, descoperise o adevărată primejdie socială 
şi ne împărtășea şi mâhnirea lui faţă de dispariţia 
înceată dar continuă a regimului nostru reprezentativ. 

La 23 lanuarie 1897, omul care mai bine de cât. 
ori-cine în acestă ţară a intrupat idealul conservator, 
scria prietenilor săi: «Ce lege e'ectorală! Ce Consti-
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tuţie ! Atot-puterea nu trehue să fie în mâinile ni- 
mănui». 

Nici odată AL Lahovary n'a făcut paradă din d.a- 
gostea lui de libertate, în tot-d'auna însă a apărat o. 
Când întrun cezs istorie al vieţ i nâstre CONtir:po- 
rane, libertatea condeiului, de care atâta se o buzase 
în contra lui, a fost amenintată, Alexandru Lahovary: 

„Sa asvâriit în arenă cu o ast-fel de energie, în cât 
lupta nu sa mai dac, iar ultima lege asupra căreia 
a luat cuvântul era o măsură care în gândul lui tre- 
buia să asigure libertatea votului. 

Tot cu aceiaşi sinceritate şi tot cu aceeaşi lipsă de 
paradă, Alexandru Lahovary a slujit întrega lui viaţă. 
interesele superidre ale Românismului. 

Mândru, mândru ca toţi aceia cari ştiă că. nu ui 
nimic de cerut lumei externe peniru satisfacerea lor 
intimă, cari nu se simt mici sporiți prin tămâia inte- 
resată a adulatorilor, nici Scăzuţi prin critica pătimşă 
a pizmaşilor, mândru cu mândria omului care s'a. 
scoborât în forul iui intern şi n'a găsit nici pată, nici 
slăbiciune, Lahovary, ca un adavărat patriot, proecta 
mândria. lui în tot ce interesa nâmul. 

Cele mai strălucite ale lui isbânde, cele mai trai= 
nice ale lui vorbiri ati fost ca să apere mândria Ro-: 
mâniei. 

Opozaut în Cameră, opozant care în c&curile cele mari ca proclamarea Regatului 'adu'ea adversarilor 
săi politici bunul ce! maj prețios, unanimitatea, se 
ridica însă ca un uragan ori de câte ori i se părea . că este în primejdie onoaraa României. - Aşa apara 
Dunărea, aşa susținea - pe Bănăţenii cari câutase în
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zadar un asil pe pământul, altă-dată primitor al Ro- 

mâniei. 

Gonit din Cameră, Lahovary îşi :zidea el:o tribună 

şi de la acea tribună făcea să cadă prin glasul lui 

irezistibil o convenţie pe' care o critica. 

Ministru de externe, Alexandru Lahovary rămâne 

acelaşi. El ştie să împace. nevoile. diplomaţiei cu păs- 

trarea mândriei naţionale până la exces. 

Cine a uitat incidentul ru acea corabie care nu. 

voia să se supue autorităţei României ? 

Cine a citit fără să. tresare Cartea verde a lui Al. 

Lahovary prin care respingea invinuirile nedrepte şi 

ofensătâre ale unui Stat cu care de alt-fel interesul 

şi dcrinţa n6stră este să trăim ca fraţi ? 

Cine a uitat chipul măreț şi îndrăzneţ, tot atât de 

corect din punctul de. vedere al dreptului internaţio- 

na] cât de cald din punctul de vedere al Românis= 

mului, e» care Lahovary, târât fără voia lui în ches- 

tia. Românilor de aiurea, a vorbit despre dânșii şi 

despe sârta lor ? Nici odată. ministru d> externe n'a 

vorbit ca dânsul şi nu va rai vorbi. 

Cine a uitat cu ce dragoste, cu ce pricepere, cu ce 

înălţime .de vederi şi cu ce prevedere. patriotică s'a 

ocupat el de sârta Românilor din: Turcia şi a pus 

temeliile acţiunei româneşti la p6lele Balcanilor şi la. 

țărmurile Archipelagului ? Ce mirare că totă români- 

mea. să. .fi recunoscut ca unul dintre cei mai mari fii 

ai ei pe omul. carea, înfipt cel dintâi tricolorul în ca- 

pitala: Macedoniei. 

Dacă Alexandru Lahovary. a::fosti mnândru de Ho- 

mâzia,. pastidul , conservator -căruia: dânsul 'şi-a jerttit 

t6tă viaţa, fără urmă de gând personal, fără niz un
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interes şi fără nici o ambiţie, ca un simplu so!dat 
credincios şi devotat, care expuindu-se cu eroisIr, nică 
nu-şi închipueşte că face alt-ceva de cât îndeplineşte 
cele mai elementare şi neînlăturabile datorii, conser- 
vatorii ai fost mândri de dânsul Nu este lucru mic 
pentru un partid politic ca cel mai mare dintre ora- 
torii. unui neam, ca cel mai puternic dintre apărăto- 
rii unei ţări, ca cel mai cuminte şi cel mai imper- 
sonai dintre oamenii ei politici, să-şi fi petrecut viața 
în rândurile lui. 

Alexandru Lahovary nu numai că şi-a petrecut 
viaţa întrâgă in partidul conservator, dar el a con- 
fundat viaţa lui cu viaţa partidului, Protivnicii pe 
cari instinctul conservării îi împedică să se înşele, 
nici odată n'aii despărţit în tâma lor pe Alexandru La- 
hovary de partidul conservator, iar conservatorii nici 
odată nu sai întrebat dacă iubea partidul pentru 
dânsul saii: pe el pentru partid. 

Cei cari: vor veni după noi vor crede de sigur că 
dragostea nâstră pentru Lahovary se explică îndestul: 
prin însuşirile lui superidre şi nepreţuitele lui servi- 
cii. Adevărul însă este altul: Pe de-asnpra oratorului, 
pe de-asupra omului de Stat; era omul. 

Nici odată om mai:bun, mat blând, mai generos nu 
Sa ascuns sub un luptător: mai violent şi mai pa- 
sionat: 

Sincer, de absolută sinceritate -în  vehemenţele lui; 
Alexandru Lahovary era plin de îngăduinţă şi de 
blândețe la sfârşitul bătăliei. Vroia 'să învingă, şi ca 
să învingă, nu cruța săgețile; nici odată insă nu le 
muia vârful în venin. 

De aceea, cum vă spuneam deja, a doua di chiar
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după trecerea lui la nemurire, s'a stins şi ecoul lup- 

telor de odinidră. Fârte repede, mai repede de cât pen- 
tru ori-cine eroul conservator s'a şters din conştiinţa 

României şi în locul lui a apărut eroul naţional. 

Acestuia închinăm acest monument la care toţi 

Românii fără deosebire, pot veni să caute pildă pentru 

„viaţa lor, mângâiere pentru suferințele lor şi nădejde 

pentru aspiraţiile lor. 

Partidul conservator nu înțelege să-şi însuşească 

pentru dânsul numai ceea-ce este o glorie a tutulor - 
şi dacă are credinţa intimă că nimeni nu pâte iubi 

memoria lui Alexandru Lahovary cum o ivbeşte dân- 

sul, nu cere însă nici o întâietate în admiraţia ma- 
relui Român, 

Dimpotrivă, in unanimitatea cu care toţi Românii 

sărbătoresc ps cel care mai mult de cât ori-cine a 

personificat lupta conservatâre, partidul conservator 

vede încă o slavă pentru patria n6stră şi e fericit că - 

unul dintre ai săi a fost prilejul unei ast-fel de ma- 

nifestaţii. 

„Acesta este şi singura nâstră mângâiere că nu-l 
mai avem în rândurile nstre. 

A fost cu noi, a fost al ncstru cât timp a fost şi 

el ca toţi muritorii turburat de patimile omenești ; 

acum că bronzul la fixat pentru vecinicie, acum că 

suiletul lui stă de-asupra nâstră, primim voioşi să lu- 

mineze pe toţi de-opotrivă.
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Cnvântarea d-lui N, Filipescu 
Domnilor, 

“Câna Dante a gis că nu e mizerie maj cumplită de cât o duiâsă amintire în zilele de durere, el, de bună semă, a blestemat, 
In vremurile de restriște, singurul balsam al ini- milor rănite e refugiul în amintire. 
La ceasul covârşit6relo» amărăciuni, îngenunchind înaintea acestei falnice imagini, vom regăsi adevărata, mângâere, trăind încă odată, prin gândire, acele mo- mente de credinţă şi da jertfire, câna convingerile erati tari, când datoria era singurul imbold al acţiu- nei politice, când talentul se robea chiar causelor ce păreaii pierdute. 

| 
Aceste însuşiri le întrupa Al. Lohovary. . Viaţa. sa, . care ne destăinuieşte o unitate de credinţă impeca- bilă, nu e cât desfăşurarea câtor va Insuşiră morale : dragostea şi mândria de ţară, demnitatea caracterului, noblețea :de inimă, credinţa în causa ce serveşte şi statornicia în credinţă. | Puterea morală e isvorul inspiraţiunilor sale. 'Toţ într însa atlă el. alipirea nedreptăţilor ce nu i-ai fost cruțate în prima parte a vieţei sale publice, AL. Lahovary intră în sbuciumările politice la mă- reţul asfiinţit al generaţiuinei eroice a celor cari în ve- cul nostru şti redeşteptat gloria străbună, Sutlete generâse, iriflăcărate de iubirea nemului, ei înalță atât de falnic editiciul „mărirei naţionale, în 

XXX
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cât o umbră se întinde peste urmaşii lor mai iscu- 

siți, dar mai puţin ajutaţi de noroc. 

«0 eroi! cari în trecut de măriri vă adumbriseţi !» 

aţi fost mari, aţi fost fericiţi, căci tâte dorurile vi 

Sai isbândit. Intr'o singură viaţă de om, aţi scuturat 

jugul a două asupriri streine şi din două trupuri. de 

ţară, aţi dospit o singură patrie. Râmâneţi neturbu- 

raţi în nimbul vostru de glorie, căci, ni-i odată, din 

sutletele nostre nu va scăpa o vorbă de cârtire. Erta- 

ţi-mi însă amărăciunea, căci, fără de voe, aţi fost 

vitregi cu cei ce v'aii urmat. 

Aţi cuprins tâtă gloria. Urmaşilor, osândiţi la greul 

fără măreție a rânduelii nosstre intern, aţi lăsat 

moştenire, o utopie de roalisat : feririrea României 

prin simpla promulgare a Constituţiunei belgiene. 

D'aci o luptă duşmănâsă în numele unor cuvinte 

ce-şi pierduseră tot farmecul. 

Cuvântul de libortate, ce răpea tâte inimile pe vre- 

mea ce insemna, «stare de sineşi faţă de streini», se 

preface în lib>ralism, adăpost al unei şeâle ce altă 

dată avea o utopie drept țintă şi invidia drept mobil. 

In luptă cu acâstă utopie şi cu acestă şcâlă, s'a 

hinuit. două-zeci de ani generaţia cea mai vrednică, 

cn fruntea căreia străluceşte un ' Carp, omul de con- 

îcepţiune, Maiorescu, teoreticianul; Eminescu, scriito- . 

rul ; Laho-ary, neîntrecutul orator, d'asupra tuturor 

planând Lascar Catargi, în care se îmbină eroismul 

trecutului cu cumpătarea necesară pre-entului. 

Mai bine pregătit de cât potrivnicii să Al. Laho- 

vary pătrunde până în inima sofismelor lor. El vrea 

că zidâscă pe reabtăţi, nu pe aparenţe şi pe formule 

sterile. El nu pricepe întemeierea Statului pe nega-
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“ tiunea trecutului, ci caută să înădescă fizul tradiţiu- 
nei naţionale. Neputând a-şi închipui aşezămintele po- 
litice ca nişte abstracții, le propteşte pe bazele şo- 

„ciale : monarhia, şi proprietatea. El vede deşertăciunea 
formelor politice, când nu Tăsar din forţele morale 
ale unui neam, şi caută a le însufleți prin patriotism 
şi credință. Drept aceea, el.dă tâtă atenţia influen- 
ţelor directoare ale spiritului public ca Biserica şi 
şcola, şi face apel la opinia publică luminată, dând 
elitei o legitimă preponderanţă. 

- Cinstea cea mare a lui Al. Lahovary va fi că a 
prins aceste idei, într'o vreme când mărturisirea lor 
era hulită, şi isbânda lui că în maj puţin de două- 
zeci de ani, a hotărât o altă îndrumare a spiritului 
„public. 

i 
De a biruit, e că inima lui nu era cutreerață de 

ispitele popularităţei şi că era din acele făpturi de 
Gmeni ce coprind viitorul cu mintea, lor. 

Neinrâurit, de nedreptăţile presentului, încrezător în 
preschimbarea spiritului public, el sta nemlădiat în a. 
celeaşi credinţe pe când opinia, publică, pornind de la 
„polul opus al politicei lui, după ce descrie o imensă 
parabolă, ajunge. a. se întâlni după trei-zeci de ani 
«cu dânsul, 'spre a-l ridica pe acest piedestal, în faţa 
„căruia ea ne apare, turnată în bronz, si grăind către 
«noi: Manibus date lilia plenis. 

Alexandru Lahovary intră, pentru prima ră în 
„guvern, în 1870, la vârsta „de două-zeci şi nouă 
.de ani. Ca ministru de justiţie, în cabinetul Epu- 
Yeanu, el înăbuşă mişcarea care ridicase drapelul se- 
„diţiunei la Ploeşti. E | 

Lascar“ Catargi îl făcu părtaş la cal de „al doilea
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guvern a) săi, cel mai mare minister al erei nostre: 

constituţionale, 

Alcătuit întrun moment de rătăcire a opiniei pu: 

plice şi pe când Europa era în foc, guvernul Catargi 

restabileşte ordinea monarhică şi îşi propune din prima 

di, ca punct cardinal al politicei sale, dobândirea 

independenţei pe cale diplomatică. In cei cinci ani ai 

guvernului Catargi, se desăvârşeşte organizarea ar- 

matei sub generalul Florescu şi se aşterne baza sis- 

temului nostru financiar cu reformele lui Mavrogheni. 

Reforma morală se urmărește în şcolă de Maiorescu, 

in “Biserică prin organizarea sinodaiă, în justiţie prin 

revizuirea codului pena! de către Al. Laho vary. 

In Martie 1876, ministerut Catargi cade copleșit: 

de impopularite. 

Indoita glorie a guvernului Catargi stă in măreţia 

operei săvârşită de dânsul ; dar, cu osebire, în tăria 

cu care a împins opera sa peste voia unei opiniuni 

publice intărâtate, 

Nici unu! din actele gnvernului Catargi nu se în- 

deplineşte fără luptă. Nici unul, mai apoi, nu întâm- 

pină împotrivire. Nici unul, azi, nu mai e contestat. 

E drept că în descărcarea opiniunei rătăcite vine: 

împrejurarea că marele minister al lui Lascar Catargi 

a fost primul susern trainic, dugă promulgarea Con- 

stituțiunei. 

„ Ast-fel], menirea lui a fost de a răpi, el, primele 

ilasiuni acelor ce trăiau în utopie. 

ȘI, o schimbare în spirite nu se va 1wvi de cât'nu- 

mai când o lungă cârmuire liberală va ajunge la a- 
celeaşi fireşti desilusiuni. 

Acestă. schimbare nu se face, însă, de odată, căci
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grijile țărei sunt mai întâiă abătute spre întâmplările 
din afară şi risipite, vremelnic, de gloria dobândită prin 
vitejia armatelor române. pe câmpiile de la Plevna. 

«Zorile dimineţei, zice Al. Lahovary, nu sunt maj 
plăcute de cât primul zâmbet al] gloriei înveselind pă- iiântul unei naţiuni întinerite. 

«După două secole de amorțeală, era primul nostru fapt militar şi drapelul ciuruit de glnţe al armatei române a acoperit un moment slăbiciunile guvernului. 
«Dar fumurile gloriei se risipesc mai iute de cât furnurile vinului şi, după ce ne-am trezit din acest vis plăcut, ne-am găsit în faţa tristei realități, 
Alexandru Lahovary denunţă scăderea isbândelor n6stre militare de acţiunea diplomaţiei nâstre. 
Dar acum, înfrângerilor din afară urmeză desamă- girile din lăuntru, 

“Liberalismul svăpăiat s'a prefăcut în dictatură, «die- tatera fără glorie şi despotismu fără ordine», cum zicea Al. Lahovary. 
Atunci ora triumfului sună pentru Al, Lahovary, care se ridică asemenea uuuj deii răzbunător, 
Ca acei reprezentanţi aj divinităţilor antice, mi- niştri ai poliţiei inferne, trimişi spre a pedepsi îh- frângerea legilor morale şi a regulelor fundamentale ale lucrurilor, el "apare înarmat cu biciul de foc, trăs- nind pe cei răj cu plesnetul verbului său sfişietor. Parcă forţele cosmice: Sai deslănţuit pe pământ, aşa de fioros vijiie elocinţa sa, scăpărând fulgere atât de dese, încât numai lasă întuneric între ele, 

„- Al. Lahovary plimbă, de 1a un capăt la cel-Palt al țări, elocința sa îmbelşuigati..: EI târăşte în urniă-i o tinerime entusiastă pentru care el întriipa vitejia cou-
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servatâre şi care socotea că a sunat ora ca să iasă 

din detensivă şi să sgudue din temelii o şcâlă, a că- 

rei victimă a fost marele lon Brătianu, dar căreia;- 

“acesta, în deosebire de Costache Rosetti, supravieţu- 

eşte prin partea. naţională a operei sale. | : 

Al. Lahovary chiamă la luptă 'norodul întreg, so-: 

cotina de neapărată nevoe acestă înfrățire, întru cât 

—de astă dată — era nevoe ca însăşi suflarea popu-: 

lară să spulbere o erâre ce nu mai trăia de cât cu: 

legenda presupusei sale. popularităţi. 

Dar furtuna sa potolit. Valurile. iritate ai reintrat 

în matcă. Lascar Catargi reia cârma, sub un cer în- 

seninat. Inăsprimei timpurilor de la 76 a succedat o: 

atmosferă blândă şi învietore, priitore unei rodnice! 

cârmuiri. Vegetaţia e atât de zorită, în cât pare că 

seva e prea puternică numai pentru rodirea n6stră şi: 

cată să se întindă şi peste alte ţinuturi. Par'că gra- 

niţele sunt prea strâmte pentru o atât de cotropi-- 

târe activitate şi o ilusie de optică târăşte pe unii 

peste hotarele... dreptei judecăţi. 

In acele momente de înălţare, de şi având a po- 

toli nişte necugetate porniri, Al. Lahovary, ca minis- 

tru de externe, rămâne ministrul mândriei naţionale. 

- Coborând treptele guvernului, pe care Va cinstit 

cu talentul săi, e întâmpinat de aclamaţiunile' a tot: 

ce e suflare românsscă. : 

Dar... nu mai aude de cât răsunetul îndepărtat al 

preamărirei sale.: 
O bolă neîmblânzită Va smuls din frământările po-: 

Jiticei şi Va silit să- caute odihna pe acel pământ al 

Franţei atât de mult iubit de dânsul, unde, cum zice, 

cu adâncă duioşie, «chiar exilul e mai dulce».
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El nu caută însă alinare la nedreptăţile ostacismu- 
lui. Renumele săi a creşcut ; ţara şi-a pus nă- 
dejdea într'însul ; amicii îl chiamă; noui datorii şi 
alte triumfuri îl ispitesc. 

Și la atâtea chemări, răspunde cu acel Tristia, 
cântecul deja inspirat din altă lume al lebedei mu- 
rinde, 

Peste puţine dile, adormi de vecinicie, cu inima 
mistuită de năvala pasiunilor gener6se. 

Imaginea lui va trai în inimile celor ce Pai cu- 
- noscut, în inimile cari pârtă întrinsele religia amin- 

tirei. 

„Fie ca acest monument să însufleţâscă, cu nobilele 
pilde ale lui Al. Lahovary, şi pe tinerele generaţiuni 
cărora, împreună cu poetul Creţeanu, să spunem : 

O june generaţii ! Mormântu-i salutați ? 
De patrie și ondre aci vă ispiraţi ! 

  a.



CONFERINȚA D-LUI C. G. DISSESCU 
despre 

AL. LAHOVARY 

Ţinută în sala Ateneului



CUM VORBEA ALEXANDRU LAHOVARY)) 

  

Țara întrâgă simte şi va simţi mult durerea adâncă 
pentru ducerea dintre noi, într'o lume... pâte... mai 
bună, a lui Alexandru Lahovary. 

Acestă durere,—unită cu dorința de a'1 aminti ge- 
neraţiilor viitâre ca o pildă în viaţa politică şi na- 
țională printr'o statuă ideală, pe care mâna artistului, 
împinsă de dragostea nâstră, o va face din recele 
bronz, — ne întruneşte aci. | 

EI lipseşte dintre noi şi totuşi trăeşte în sufletul 
nostru. Un gol mare sa făcut în noi şi împrejurul 
nostru; un fel de crepuscul a înlocuit lumina puter- 
nică pe care el o răspândea; glasul lui a tăcut, şi 
totuşi în acâstă tăcere, ca într'un vis îl audim, cura 

pare că vedem încă marea lui figură. 

Alexandru Lahovary întrupa două mari principii : : 
cu caracterul, cu temperamentul săi energic, — tem- 
peramentul săi energic, — temperamentul leului, cum 
ziceai cei vechi, — el era principiul acţiunei, care 
însuflețţeşte pe omul «le voinţă. Nici odată amorf, n'că 
odată nestatornic, Lahovary era tot-deauna gata şi 
hotărât cu o admirabilă aupiformitate politică 2)» la 

1) Conferinţa ținută în sala Ateneului, 
o 2) iezi discursul săi (Epoca din 16 Februarie 1888, rostit în sala 

rfe ,
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luptă pentru binele ț&rej. In acejaş timp, cu tempe= 
ramentul omului emotiv şi intelectual, el întrupa prin= 
cipiul Verbului, al Elocinţii sub toate formele ei ; jacă 
de ce era stăpân pe ori-ce tribună. 

Confereiuţiar ales, avea darul de a vulgariza ideile 
abstracte. Conferinţa lui, «Mirabeau», (după care s'a . 
inchis Ateneul), făcută, în urma loviturei de Stat din 
2 Maiii 1864, ca o puternică protestare, a rămas în 
amintirea tuturor acelora care l'aă ascultat. Juriscon- 
sult de frunte, mai mulţi ani de dile a apărat cu 
puternicul lui cuvânt, înaintea judecăţei, cauze civile, 
penale şi politice. El avea elocinţa judiciară, cea mai 
grea, peniru că ea cere să simli şi să arăţi tâte pa- 
timile care mişcă sufletul omenirei. Sarcina advoca- 
tului este grea, căci el nu- şi pote alege nici timpul 
nici tot deauna subiectul. Nu-l vedem insă mult timp 
profesând advocatura ; temperamentul săă 7] depăr- 
teză din ce în ce de forul judecătoresc, rămâind mai 
mult advocatui cauzelor cu caracter politic. El apără 
libertatea piesei, drepturile electorale pe delicuenţii 
politici, şi apărarea ce face nu se sprijină atât pe 
textul skrtent, îngust, al legii pozitive, cât pe ideile 
mari, înnalte, generoase. Tribuna însă la care el a 
"rEmăs oratoriul neîntrecut, este tribuna politică, fie 
“populară, “ie parlamentară. 
"La tribuna populără, puterea lui era iuspiraţia, emo- 

ţia morientului pusă în serviciul unei idei ; de câte 
ori vorbea, “i amintea cuvîntul lui Qaintilian : Pectus 
îst qiiod. oratorein facit. Emoţia | Pasiunea ! Aci sta 
“ot secretul puterei lui Lahovary asupra masâlor. La 
tribuna populară e! nu se suia nici odată “fără -să fie 
%ihpins de o “puternică emâţie; de 'ăci căldura și fru- 

[i



museţea discursurilor pe care le făcea aşa cum isto- 
riseşte Rouget de Lisle că a făcut «La Marseillaise»: 
Les paroles wenaient avec Lair, Vair avec les paroles. 
La Alexandru Lahovary emoția aducea cuvintele ; cu- 
vinteie, la rândul lor, producea emoția, prin care se! 
lega cu auditorul. Din: emoția lui sufletâscă năştea 
ceea-ce Flaubert numea «furtuna lăuntrică», ce se - 
manifesta în public prin mişcarea maselor ce Pascul- 
tau. lată de ce, în întrunirile publice, cuvântul lui 
era plin de vioiciune, de căldura şi exhuberanţa per- 
sonalităţei lui. Adesea ori acest cuvânt era o notă ve»! 
selă, şi ironică, care sângera pe adversar. 

In Pariament, la guvern şi în opoziţie, din contra, 
Lahovary, fără a se preocupa de dragostea de popu- 
laritate, nu era condus de cât de binele public, de 
ideia de Stat, în sine insăşi, având o singură justiţie 
politică pentru .amicul ca şi pentru protivnicul lui. 

Nu e de mirare ca, din cauza calităţilor care fă- 
ceai din Alexandru Lahovarv cel mai mândru pa- 
triot, cel mai dârj luptător şi cel mai puternic ora- 
tor, 6menii politici din generaţiunea lui — amici şi 
adversari — să-l fi considerat ca onsrea partidului 
conservator. Ca om politic era preved&tor, înţelept, 
îndrăzneţ şi prudent, Indrăzndla lui n'avea de cât o 
singură limită : simţul demnităţei pentru Țară şi pen- 
tru dânsul. Cine nu-şi aduce aminte de mânădrsle lui 
cuvinte : «Războiă nu îndrăsnesc să declar, căci nu-l 

„pot face; scuze nu ştii și nu pot să cer». | 
Ascultând pe Lahovary când vorbea, credeai că în- 

tr'insul sunt două personalităţi : una care vorbea min- 
ței ; era mintea. lui. Alta care se îndrepta inimei : era 
pasiunea lui caldă şi sinceră.
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lacă de ce în vorba ca şi în fapta lui era şi mă&- 

snrat şi vehement, şi respectuos şi batjocoritor, şi 

logic şi entusiast. Cuvintul lui apăsat, unit cu gestul 

hotăritor şi cu privirea plină de convingere, dădea 

raționamentului lui o putere şi mai mare. : 

In ordinea politică n'a fost nici un drept, nici o 

libertate pe care Lahovary să nu o apere, nici un 

interes: naţional .pe care să nu-l sprijine. E cu nepu- 

tință -să ne amintim din întâia Convenţie comercială 

a României cu Austro-Ingaria, de Revizuirea Consti- 

tuţiunei, de Cestiunea israelită, de Cestiunea Lnunărei— 

în care cu ochiul sufletului, cum zic cărţile sfinte, 

a întrevăzul cestiunea Porţilor de fer de azi, de Ces- 

tiunea naţională, de afacerea Zappa, fără ca în min- 

tea nostră să nu apară figura măreaţă a lvi Lahovary 

şi politica lui demnă. | 

Dar ce să enumărăm faptele lui Alexandru La- 

hovary! La cel ce ne-a întrunit astă-sâră aici nu 

este o gândire, nu este o bătaie a inimei care să nu 

fie pentru ţară şi partiaul săi. De ait-minteri dra-" 

gostea lui de ţară, pasiunea lui. politică, era pe atât 

de mare şi nobilă pe cât era generâsă, desinteresată, 
nepăiată de cel mai mic interes bănesc, de vanitate 
sau dragoste de glor:e. | 

Lahovary, de şi foarte personal — cum să nu fie 

p+rsonal cu o aşa individualitate ? — nu era câtuşi 

de puţin egoist. Sunt sigur că Alexandru Lahovary 

în t6tă viaţa lui politică n'a pronunțat o singură dată 

cuvintul Bi / De aceea toţi câţi Pati cunoscut ştiă 
că Lahovary. era mai mulţumit de succesul altuia de 
cât de. al săi. | 

Boissier, în studiul ce a făcut asupra lui Cicerone
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me spune că patru cauze determină opiniile politice 
ale cui-va : naştereea, reflecţiile personale, tempera- 
mentul, şi de cele mai multe ori interesul personal. 
Da. Interesul pereonal jâcă un mare rol în viaţa po- 
litică. Suntem împinși în mod cam instinctit a crede 
că cel mai bun partid este cel ce ne este mai de 
“folos. De sigur pentru Alexandru Lahovary acestă a 
patra cauză n'a existat nici de cum.Desinteresarea, La- 
hovery a împins-o forte deparle chiar în exerciţiul 
profesiunei sale. El n'a fost nici odată avocatul unor 
interese curat băneşt;, personali. A fost avocatul in- 
tereselor Țărei şi ale Partidului s&i, când aceste in- 
terese în conştiinţa lui cadraii cu ale ţărei. 

Care este secretul farmecului elocuenţii lui Laho- 
“vary. | a 

Pentru ce elocinţa lui era — cum s'a zis dea lui 
„Mirabeau şi Danton — fulgerătâre ? 

Puterea cuvîntului lui“ ţine de emotivitatea, de pu- 
terea lui sufletâscă şi mai cu sâmă de puterea lui 
vizuală, de înlesnirea cu care cugetarea-i se arăta sub 
forma imaginilor şi a simbslelor. 

Ceea-ce face puterea cuvîntului nostru au sunt su- 
netele care ajung până la noi. Ele nu sunt de cât vul- 
“gar mijloc de transmisiune, un instrument material. 
Puterea Verbului e vocea interidră, e acel ceva lăun- 

"tric, acel mijlocitor dintre Cugetare care vrea să se 
producă în afară şi Vorba care o răspândește. 
De sigur că ceea-ce ne mişcă într'o audiție muzi- 
cală nu sunt nici. clapele pianului, nici cârdele vo- 
cale, ci puterea lăuntrică, personalitatea artistului. Cu- 

“vintele ce se aud, imaginele ce se produc se dato- 
resc puterei ascunse ce este în noi, şi care le pre-
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pară. Ca şi actorul de pe scenă, avem un «souffleur ». 
Lahovary era dintre aceia la care cuvîntul dinăuntru 
era fârte puternic, fârte luminos, ca şi întrega per- 
sonalitate., 

Unii, când vorbesc, cugetă, se servesc de imagini 
verbale, alţii de imagini motrice; alţii de imagini vi- 
zuale. Lahovary care era înzestrat cu 0 elocuenţă 
organică, in vorba sa, în cugetarea sa, vedea şi du- 
dea, fără să se asculte. Discursul lui nu era o com- 
poziţie . muzicală făcută acasă; era mai tot-deauna o 
inspiraţie a momentului, de aceea ca şi Lachaud n'a 
vorbit nici odată după note scrise: el nu era un me- 
tafizician, era un vizual motor. In vorbirea lui era o 
întrâgă creațiune ; și masele îl ascultai cu plăcere, 
tocmai pentru că, în loc de a le osteni mintea, le 
mişca prin emoţiunea şi imaginele lui. Pare că am 
avut dreptate, câna audindu-l la o întrunire publică, 
Yam numit tribunul alb. 

Mulţi Vai credut un mare improvizator ; eroare, 
după mive, căci nu cred în improvizație. Ceea-ce nu- 
mim un improvizator nu e de cât un mare medita- 
tiv, înzestrat cu o memorie repede. Există în fie-care 
din noi o memorie inconştientă, care are într'însa o 
lume de idei ce lucrâză în mod latent asupra imagi- 
nației, asupra simţurilor, sentimentelor şi voinţei n6stre. 
Acesta este opera cerebraţiei inconştiente, care la La- 
hovary era admirabilă. Toţi câţi Vam ascultat, ne! 
aducem aminte cu câtă greutate vorbea la inceput. | 
Nimic nu ne pâte invedera mai bine starea sufletescă | 
a lui Lahovary la tribună, de cât imaginea lemnului . 
aprins care înainte de a ne infățişa  flacărea puter-
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Dică care :luminâză şi încălzeşte, arde. cu greutate pîrîind abia. RE 
Darul sufletesc al. lui Lahovary :se mărise, :se des- voltase şi prin îngrijita lui reducaţie clasică, fă- 

cută în Franţa la o epocă când! romantismul-era, încă în floare. Fiwescera ca el .să fi- fost puternic influen- 
țat de spiritul francez al timpului. între-1830; şi:4804 
influenţa vechilor scriitori — de şi: clasicismul slăbise— 
era maj puternică de cât adi; nu e de mirat 'casăr- 
mele acestor influenţe să Je vedem în multe 'din dis- 
cursurile lu: Lahovary. Câte-va exemple vor învedera 
această afirmaţie. Interpelat în chestia naţională, ca 
ministru al afacerilor streine, cu drept cuvânt Laho- 
vary ia argument din Horaţiu, apropriîndu-şi situaţia 
senatorului Pollione : Incedo per îgnes suppositos ci- 
neri doloso. 

(Merg pe cârbuni aprinşi sub cenuşa, perfidă), 
Un articol trimis din Paris, un -fel. de discurs scris, 

adevărat cântec al lebedei — Lahovary ?] intituleză, 
amintindu-și întristarea lui Ovidiu exilat, — Pristia. 

La o întrunire publică, vorbind. de inconştiența unor 
Smeni, politici, Lahovary reamintește cugetarea adâncă 
a filozofului Pascal asupra legilor universale şi fiin- 
ţei conştiente. 

In întrunirea de protestare contra  expulsării 
unor Români din Transilvania, Lahovary îmbracă ape- 
lul s&ii către sferele politice înalte -în -admirabilele 
versuri din /'Espoir en Dieu ale lui Alfred de Musset: 

Si le ciel est dâsert, nous n'offensons personne 
Si quelqwun nous entend, qu'il nous prenne en pitig. 

Vai6rea literară a lui Lahovary se vede cu deose- 
bire în poeziile lui, ' Căci Lahovary avea nu numai 

ete
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poezia cuvîntului, dar şi pe a inimei. Cât era el poet, 

şi ce poet! ne-o spune interpretaţia ce a făcut el din 

La Tristesse d' Olympio a lui Victor Hugo. 

Nu ştiii dacă sunt prea influenţat de simpatia mea 

admirativă pentru Lahovary şi de amorul propriii na- 

ţional, dar ei găsesc mai frum6să, mai lirică, ma: 

mişcătâre, şi ca limbă şi ca cugetare, interpretaţia 

]ui, de cât însăşi poezia lui Hugo pe care a interpre- 

tat-o. Să comparăm câte-va versuri : 

- Il contempla longtemps les formes magnifiques 

Que la nature prend dans les ehamps pacifiques: 

îl râva jusqw'au soir ; 

Tout 1e jour il erra le long de la ravine, 

Admirant tour ă tour le ciel, face divine, 

Le lac, divin miroir. 

„Nos chambres de feuillage en haliers sont changâes ; 

L'arbre ou fut notre chiffre est mort ou renversâ : 

Nos roses dans Penclos ont 6te ravagtes 

Par les petits enfants qui sautent 1e fosse. 

. . | . |. . . .. 1. . . . . . . |... . . 

„Car personne ici-bas ne termine et p'acheve; | 

Les pires des humains sont comme ies meilleurs. . 

Nous nous r&veillons tous au mâme endroit du râve. 

Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs. 

„Repondez valon pur, r&pondez solitude, 

O nature abritâe en ce desert si beau, 

Lorsque nous dormirons tous deux dans Vattituce 

Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau“. 
* 

: * * i 

Iată cât de poetic a interpretat Lahovary versurile 

acestea : 

Privi el multă vreme la splendidul veşmânt, 

Ce pacinica natură aşterne pe pămînt, 

In visuri legănat.
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“Pe rând privi şi cerul, simbol feţei divine, “Şi lacul ce selipește sub bolțile senine, 
De stele luminat. 

"Pe unde-aii fost umbrare crese astă-di mărăcini : "Din rozele sădite rămas-aii numai spini ; 
In arborele fraget un nume am săpat, 
-Cn dulcele ei nume copacul s'a uscat ! 

-Căci omul pe-astă lume nimica nu "mplineşte : 
Ursita e aceeaşi la tot co vieţueşte ; 
Din visuri începute de-odată, ne trezim ; 
„Aci le 'ncepem tte, aiurea, le sfârşim, 

d 

Răspundeţi, dulce vale, şi tu, singurătate, 
Natură-aci ascunsă sub &st frumos vestmânt, Când vom formi *mpreună cu mâini încrucișate Cum staii pe gânduri morţii în recele mormânt, 

In orele lui de vis sufletesc, Lahovary a făcut ade- 
-sea ori versuri originale, pe care insă le ținea pen- tru el. Nu voii cita de cât o singură strofă dintr'un 
madrigal, spre a da o ideie de inspiraţia tinerâscă ce 
însufleţeşte poezia. lui. 

La, nature, en ca jour, prodiguant sa, richesse, Epand la jeune sâve auz rameaux verdoyants : C'est ainsi que le sang de ta fidre jeunesse 
Fermente genereux comme ce doux printemps: Animant de ton corps la grâce â peirie 6elose, Il met la vie en fleur â ta lăvre de rose, 

În sistemnl elocinţei clasice vechi, — în şcâla ro- 
mantică, și mai mult — ceea-ce cine va simţea, şi gân- «dea se arăta mai mult prin semne, prin figuri de cât Prin idei abstracte. Literatura veche ne pare mai fru- 
m6să, maj atrăgătore, tocmai pentru că era mai sim-
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bolistă. De aceea şi discursurile cele mai mişcătore: 
sunt cele mai pline de imagini. 

Imagina, figura, simbolul, ai un mare rol în vor=: 
bire, pentru că-ţi dă o emoție, o noţiune, o ideie în: 

mod sugpestiv. Acest mijloc Lahovary 'l:întrebuința 

forte des. | 

Ce dreptate are Mallarme, unul din fondatorii şcâlei 

literare simboliste, când dice : 

«A numi un obiect este a suprima îrei din patru 

părți din plăcerea poemei făcută din fericirea de a 

ghici încetul cu încetul, Să-l suggerezi este visul, să-l 

evoci încetul cu încetul pentru. a crea o stare su- 

fletescă». 

Bruneticre explică -şi mai lămurit,: psichologiceşte, 

de ce ne plăte simbălul, imagina în vorbire. «Ceea-ce: 
presimţim ne face mai multă impresie, de cât ceea-ce 
vădem fără văl. De : aceea :doctrinele secrete se :pro- 

pevăduesc în simbâle ca în tenebrele: nopţii, căci :pu-: 

tem -fârte: bine compara tenebrele nopţii cu nâptea». 
_ Şi-%iimnd-că elocinţa lui Lahovary era cu deosebire 
simbolistă, pentru a o înţelege, să'ne întrebăm ce 
este simbolul ? | 

Cuvântul «simbol» are două înţelesuri. Simbolul 

este o imagină, un obiect sensibil care reprezintă ceva 
intelectual, moral. E un semn comemorativ. Aşa fi- 

gura leului reprezintă curajul, câinele credinţa, co- 

lumba nevinovăția. Acest fel de simbole naşte din do- 
vinţa 'de a produce o stare sufletescă în cel mai les- 

nicios chip, fără silinţe. 
In Orientul vechii «simbolul» nu era numai ex- 

presia unel idei, era o putere care după gândul celui 
ce o întrebuința, îndeplinea saii prăpădea lucrul ce



LăJX. 
Teprezenia, in prezent sai în un timp mai mult sai mai puţin depărtat. Aşa, a figura un simbol de vic- torie era a o produca: simbolul puterei dedea . pute- rea celui ce-l întrebuința sait o lua celui contra că- ruia se întrebuința, 

Egiptenii sunt cei maj tari şi mai vechi simbolişti, Ei n'ai tăiat o piatră până să nu pue în tăetură o idee. Găsim la ei trei mari simbâle, a căror sinteză trebue înțeles, căci Lahovari le aminteşte forte des în dis- cursurile luij. 
Piramida, imagina lui D-dei nepătruns, manifes= tat prin triunghii (legea ternarului), semnul vieţei care are trei elemente, şi patratul (legea quaternaru- lui), semnul universului care are patru elemente, In totul piramida e formată din 44+3=7, care este prin- cipiul realizărei. 
Sphinzul, fiinţă complexă cu faţa spre răsărit. 
Are sinuri provocante pe piept și ghiare cu. care apucă carnea omenâscă pentru că reprezintă, este imaginea Eternelului feminin în duplicitatea sa infer- nală şi cerâscă. EI este Sphingea, care a apărut Car- men Sylvei în visul descris în [a Servitude de Pi- lesch (pag. 183—143), 
Phoeniaul, imaginea sufletului nemuritor, care stră- bate tote lumile cuaripele sale solare. Cu âcest Phoe- nix a comparat Lahovary în un discurs a] săi Athe- neul român închis, : 
Literatura veche e plină de simbsle, Aşa ne spune Istoria sfintă, că Rachela, mult timp stârpă, a zămis- lit după ce a mâncat rădăcină de mandragoră pe «care i-a dat-o sora-sa Lia, pentiu că mandragora este simbolul corpului omenesc.
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Crucea 1) este simbolul victoriei, după vechea cre=- 

dință egiptenă. Hoc signo vinces, era apariţiunea fă: 

cută lui Constantin-cel-Mare tocmai pentiu a-i pre-" 
vesti triumful contra lui Maxentie. 

Pronunţă saii serveşte-te cu credinţă cu crucea şi” 

vei izbuti. 

Un simplu. cuvâzt putea fi un simbol. Ast-fel nu=- 

mele lui Dumnedeii la Ebvei, scris s'aii pronunţat de 

un profet, avea o putere universală: era o formulă: 

magică. Aşa e şi adi. 

In pogorârea Duhului sfînt pe capul apostolilor, vin-: 

tul era însuşi sfântul Duh, iar limbile de foc repre- 

zentaii distribuţia lui, precum şi deosebitele limbi in- 

spirate Apostolilor. 

Puterea talismanelor se baza pe cuvinte magice: 

scrise saii reprezentate prin simboluri. 

Cele şâpte vaci grase şi cele şâpte vaci slabe re-: 

prezenta anii de belşug şi de sterilitate ai pămân- 

tului. 

lacă ce dicea Lahovary la 1881, Martie 3, în sala 

loji : 

«Timpul de înflorire, de bogăţie, al guvernului ac-: 

tual — dacă o fi fost vre-odată — a trecut. S'a sfir- 

şit cu cele 7 vaci grase de care ne vorbeşte Biblia 

şi mi se pare că intrăm în peridda celor 7 vaci târte: 

slabe. | 

Creştinismul venit din Orienta mărit simbolismul. 

Ast-fel semnul 'crucei servi pentru întărirea curaju- 

lui şi gonirea demonilor. 
Suflarea în ureche, ungerea cu undelemn sfint, sa- 

1) La Evrei cel ce jură trebue să ridice sâna dreptă.
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rea, scuipatul,. punerea mâinilor dând Duhul sfint sunt 
simbâle orientale. o 

Intrebuinţarea acestor simbsle nu vote să aibă efect 
de cât când se face de persâne consacrate, Un laic 
p'are pute. e operantă, căci m'are în sine putere apos- 
tolică. Ce va face este nul şi de nul efect. 

Simbolismul lui Alexandru Lahovary producea, efect, 
căci avea un fel de Duh sfint. P6te şi altul să pro- 
nunțe cuvinte: «sânge, cuget, ţară, libertate...», dar 
fără efect, căci nu ori-cine are darul luj, 

Precum în credinţa creștină sunt adevăruri divine 
care nu se pot transmite omului de cât prin Gre-care 
viziuni mai mult sai mai puţin perfecte după timp, 
după 6meni şi după împrejurări, așa şi arta ome- 
nescă nu pâte să traducă idealul si de cât prin sim- 
b6le. Pictura e un simbol. Sculptura, elocința ca 
ori-ce artă, asemenea. 

Și cu cât o artă este mai simbolistă,-cu atât e mai: 
superidră. Vreţi un exemplu ? Vedeţi pictura bizan- 
tină în biserica ortodoxă. Arta ajută fârte mult des- 
voltarea și manifestarea, sentimentului religios. De aci 
muzica, pictura, sculptura, arhitectura care ati ajutat 
fârie mult la influenţa Bisericei. 

Acuma putem lesne înţelege tăria şi farmecul vor- 
birei lui Alexandru Lahovary. T&tă elocinţa lui era o 
elocinţă simbolistă : atât limba lui românescă—care ca . 
şi a lui Alexandri era ferită de orisce cuvinte şi forme 
streine, — cât şi concepţia-i erati pline de simbsle. 

Câte-va exemple ne vor dovedi cu prisosinţă că La- 
hovary cugeta în imagini şi că la el ideia era legată 
de o formă sensibilă.
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La 1867 se desbătea: în: Camera: deputaţilor: legea: 
privitâre la armele țărei. „In proectul de; lege figura: 

Sărele şi Semilina în armele ţărei. Kogălniceanu''le 
susținea ca conforme tradiţiunilor nâstre. Lahovary: 

a cerut scâterea lor pentru'a nu: se-face o:greștlă: 

politică. Semiluna este semnui imperiului turcese: Să 
figureze ea pe actele nâstre ? Pe pasporte ? 

«Oamenii simplii, dicea Alexandru Lahovary, vor 

lua: semiluna drept simbolul Turciei, drept semnul va- 

salităţei, care n'a existat nici în trecut, nici în: pre- 

zent, nici în viitor». 

Iată cum la 1867 Lahovary avea sentimentul con- 

vins' al Independenţei ! 

Intr'o epocă de a tot-puternicie a guvernului şi de 

ixfluenţi nesănătâsă a unor avocaţi, Alexandru La- 

hovary protestâză, înfăţişându-ne întrâga stare de lu- 
cruri. Intun discurs memorabil, (Libertatea presei), 

el: spune totul printr'o imagină. El ne arată magis- 

tratura în chipul unei femei nenorocite îngenuchiate!). 

Vrând să dovedâscă necesitatea sfârşitului guver- 
nului ce: combătea, el exclamă: ” Guvernarea. lui se 

asemămă cu o dramă bine: mașinată în care interesul 
nu. lincezeşte un singur minut, dar noi credem că pen- 
tru binele şi cinstea țărei e timp ca cortina să cază, 
arătând ast-fel necesitatea sfârşitului comediei. 

4) Altă dată spune adversarului poliție. „Vei veni la putere în 
genunchi“.
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LX: 
In afacerea Ghenadie (27 Octombrie 1896); 
Acestă, credinţă în care ne-am, născut şi în cate voini 

să murim, care a preşezut la cele mai mari acte. ale 
vieței nâstre, care a împreunat mâăinele nostre cu.mâi- 
nele soțiilor nâstre, care a adumbrit legănul copiilor NOg- 
tri, care a veghiat mângăietăre. la, căpătâiul striimoşi- 
lor noştri adormiti, în care şi noi sperăm să adormim 
în pace, pentru a reinvia în speranță, ucea credință, 
nu pole fi siluită. Densa a fost de la început și de. a 
lungul istoriei una, cu națiunea română ; dânsa a pur- 
tat în luptă stegurile biruitâre ale Mihailov şi ale Șle- 

fanilor ; pentru densa aă murit Basarabii în Constan- 
tinopole. la este amestecată, cu pământul şi. cu. făina 
acestei țeri ; ea este dospită, în inimile și în cugetele 
„nostre. Nimic nu o va, sdruicina, , 

Guvernul, sprijinitorii lui, scribi şi cărturarii, lui 
de la un timp încâce repetă în tote modurile — ca şi 
când ar voi să se intremeze pe ei înşişi — «cestiunea 
este închisă, lucrul este sfârşit » , 

Domnilor, când Mântuitorul lumei fu pironit pe 
cruce ; când dele ultimul săi strigăt și când Duhul 
sei se întârse la cerul de unde venise, poporul ucigaș 
al Evreilor a strigat şi el întrun glas: «Sa sfârşit 1» 

«Sa sfârşit !» ai zis Ana şi Caiafa ; «s'a sfârşit» au 
dis farisei; «sa sfârșit» ati dis judecătorii nedrepți:;. 
«sa sfârşit» a dis mulţimea orbită ; «s'a sfârşit» a dis 
Pilat din Pont şi şi-a spălat pâte „mâinele pentru a 
doua dră. 

Ei bine, nu. se. sfârşise și nu s'a sfârşit: încă. Po- 
porul,. complice al. celei mai mari crime în istoria lu- 
mei, a; fost risipit în cele- patru unghiuri ale pămân: 
tului, imperiul roman a cădut ; atâtea alte împărățiă
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sai format şi ai pierit şi încă nu sa sfărșit. Sunt 
peste puțin o mie nouă sute de ani şi sute de milione 
de creştini, la dile anumite, se adună, şi ridică rugile 
şi blestemele lor la cer în contra poporului ucigaș și 
judecătorilor infami. O nedreptate nu se sfârşeşte nică 
odată ; ea strigă către cer şi către pământ. Și să nu 
dică făţarnicii că asemăn pe Mitropolitul Primat cu 
însuşi, Isus Christos, căci se ştie că nu Mitropolitul 
Primaţt, dar cel din urmă nenorocit este în fata ne- 

dreptăței egal cu Christos, 

1886. La 'Turnu-Severin. 
«Suntem vagabonzi. Mai avem câte-va rătăcitoare cu 

Onoarea, conştiinţa, libertatea». 

«Și-a dat mâna cinisrnul bătrânesc cu tînărul scep- 
ticism». 

«Curentul mâniei populare se mişcă încet, dar o- 
dată pornit nimic nu-l mai poate întoarce». 

Sala Orfeu, 14 Februarie 1888. 

(Epoca No. 666 din 16 Februarie 1888) 

Câţi-va oposanţi se aleg : 
«Ca o mumă suferindă, i-a născut în dureri şi în 

chinuri. Și dinşii ati eşit la lumină, ca să zic aşa,. 
din pîntecele ei sângerând». 

Când lipsesc garanţiile constituţinnale : 
«Este tocmai că şi când un om care sa culcat 

seara într'o casă închisă, s'ar pomeni în mijlocul nop-: 
ţii în frig şi vijelie subt cerul liber, cu acoperişul 
luat pe sus de furtună».



LXXV 

Contra spiritului de afaceri în politică: 
«România nu e o fermă model, nici o uzină». 

% 

* * 

Tot în acel discurs rămas sublim prin înălţarea sen-- 
timentului de justiţie pe care a apărat-o contra vio- 
lenţei, Lahovary concentră întrun singur cuvânt în= 
trega acuzare adusă unei faimâse hotărâri de con- 
demnare, numind-o Pam/let. (Atacerea Ghenadie). 

Pentru ca să învedereze cum o greşâlă politică pâte 
să fie un bine în sensul că ne deşteptă, Lahovary 
întrebuințeză o imagină comparativă. 

«Acestă afacere (a Mitropolitului primat) a fost ca; 
un fel de fulger care luminză un moment o nspte 
întunecosă pe o cărare rătăcită şi arată nenorocitului că- 
lător tâtă adâncimea prăpastiei şi grozăvia pericolului», 

Un partid politic se fracţionâză în mod factice pen- 
tru a se retrage păstrând în acelaş timp puterea. 
Acţiunea politică rămâne aceeaşi. Actorii 'Şi schimbă 
rolurile. Pentru a arăta publicului acest fapt şi a nu 
lăsa să fie mistiticat, Alexandru Lahovary pronunță 
acestă teribilă frază, un întreg rechizitor. 

«Guvernul d-lui X şi d-lui Y sunt dou firme ale: 
aceleiaşi societăţi de comerciă !»
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Intr'un articol (Tristia) în care Lahovary pare a 
ne vorbi dintr'o altă lume (d'Outre tombe, de Cha- 
teaubriand), atunci când ţara era agitată de elemente 
nesânătose în tâte instituţiile ei, pentru a ne arăta 
dorinţa tutulor de a avea linişte, Lahovary întrebuin- 
țeză acâstă imagine. 

«Este timp ca valurile turburate să reintre in matea 
on». 

* 

* * 

La 1888 (8 Martie) era o mare agitaţie politică. 
Opoziția era forte? puternică. Țăranii cerea pămân- 
tari în numele mizeriei. Guvernul credându-se tare, 
voeşte să-şi arate neingrijirile sale printr'un banchet. 
Atunci Lahovary, în o întrunire publică, pronunţă 
aceste cuvinte : 

«Da, vor putea da un banchet ducă durerea DOpo- 
rului se va face pâine şi dacă, locrinmele vor fi culese 
în pahare». - 

Pâinea și vinul din pahare simboliseză aci nu ca 
în biserica creştină nutrim=ntul intelectual şi divin, 
— dar durerea şi suferințele poporului. 

* x 

Tot la un banchet (Botoşani) Lahovary dice: «Inima 
țărei bate la extremitate». 

Vrând să protesteze contra prejudiciilor ce ai fost 
la alte popâre şi de care unii vorbesc în viața nostră 
politică pentru a dovedi că ele ne sunt streine, La- 
.hovary le numeşte : 

- «Sdrenţele sângerate ale altor popâre». 
+
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indignat de lipsa de dreptate în lupta politică şi: 
de noianul calomniilor, r&spundând la o interpelare- 
(Senat 30 Ianuarie 1891), Lahovary a pronunţat aceste: 
Cuvin te pline de înv&ţăminte, o severă dar drâptă eri: 
tică a unei întregi epoci. 

»Ău se imoralizeză în modul acesta opiniunea pu- 
blică şi nu dintr'un tâlhar se face un Caton şi din- 
trun Caton un tâlhar de adi până mâine fără ruşine: 
şi fără explicatii. Aţi demoralizat opinia publică, aţi 
aruncat scepticismul în sufletul tinerimei, aţi ameţit 
tote capetele, aţi încurcat tâte conştiințele, astfel în 
cât nimeni nu vă mai crede nici pe d-vâstră, nici pe 
mine, şi nu mai ştie cine spune adev&rul. 

«Și din acestă cauză, între calea legei şi a ondrei şi: 
calea anarhiei şi a neadev&rului, care erau odată deo- 
sebite, s'a bătut aşa de bine spaţiul în cât s'ati ames- 
tecat una cu alta formând un maidan pustiu şi veg-. 
tejit, deasupra căruia pluteşte sufletul nehotărât al 

"terei, 

«Nu mai este credinţă, nu mai este ondre, nu mat : 
este adevăr, când este vorba de politică. 

cAşa se face politică în ţerile care ai un viitor ? 
«Aşa se făcea politică în republicele Italiei în evul: 

de mijloc !» | 

* * 

In discursul pronunţat cu ocazia interpelărei în: 
chestia Dunărei (28 Maii 1881), Lahovary ne rea- 
minteşte pe Victor Hugo prin imaginile lui grandi6se: 
şi evocarea cuviutului «sînge» care ca şi în paricidul 
lui Victor Hugo revine fârte des. Iacă pasagiul final : 
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«Acâstă Dunăre pe care am deschis-o comerciului 

liber şi leal al tutulor naţiunilor din lume, acestă Du- 

măre e a nâstră, am plătit-o îndestul în trecut, căci ai 

fost secoli în care eaa dus la Mare mai mult sânge 

românesc de cât apă». | | 
x. 

* Lai 

„Timpul mă sileşte să mă opresc aci cu citaţiile. 

Care este inv&ţâmînt | amintirei de astă-sâră ? 
„ «Picătur: de apă, reinlră în oceanul adinc», zice 

poetul morţii înti”un admirabil vers. Lahovary a re- 

intrat şi el în Oceanul mare. Din acestă lume măr- 

ginită de pasiuni şi neputințe, el a trecut în lumea 

infinită. De ucolo el ne lumineză; iar noi, după 

mârte-i, precum altă dată în viaţă-i, să vedem tot-d'a- 

una în stutua lui ideală, pe care o vor face dra- 

gostea şi ainintirea nâstră prin mîna artistului — 

simbolui iubirii de ţară, al simțului de demnitate na- 

țională şi al pasiunii generse care te îmbarbăteză în 
lupta politic::. 
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DISCURS. 
Pronunțat în întrunirea electorală a partidului conser- vator, de la 6 Ianuarie 1881 în sala Ateneului-vechiă 
(București). La 3 Ianuarie colegiul al doilea electoral 
pentru Cameră din jud. Ilfov avea să aleagă un depu- 
tat, și candidatul partidului conservator la această a- 

legere era d. Grigore G. Peucescu, 
— 

D-lor, după cuvântarea d-lui Păucescu, care a făcut 
istoricul acestor 5 ani din urmă cari vor rămăne ne- 
'Şterşi în istoria, noastră, am foarte puţine să v& spun. 

Guvernul liberal, fiind că a luat această firmă, este 
de 5 ani la putere. 

Fie care din d-voastră poate să-şi dea seama de 
Xesultatele politicei sale în intru şi în afară. Succesele 
sale în afară se numesc: 

Basarabia ; 
Cestiunea Evreilor ; 
Rescumpărarea impusă a drumurilor de fer. 
(Numeroase aplause). | 
Aceasta pănă astăzi. Măine 7... mâine se va numi. 

  

1) Repradus din ziarul Timpul (No. 6 din 10 Ianuarie 1881).
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Dunărea dată în măinele străinilor. (Aplause).. 
Succesele din întru se numesc : 

Perchisiţiunile ; 

_Rechisiţiunile ; 

Rublele ; 

Hărtia monedă. (Aplause). 
Si în cele din urmă, ca cunună a acestora, recen-- 

semenul, asupra căruia ministrul însu'şi care la or- 
donat a venit să mărturisească la Tribună, că nemer- 
nici şi nedrepţi ai fost agenţii cari i-ati îndeplinit or- 
dinele. (Aplause). | | 

Nu ştii până intru căt acest epitet nu sar putea 
resfrănge şi. asupra guvernului, care a fost şeful 
acestor agenţi. | | 

“Dar 'ce să vorbim mai mult. 
VE întreb pe d-v. alegători, cari aveţi în mănă o 

părticică din suveranitatea publică : credeţi că trebuie. 
să continuăm cu această sistemă ? 

Depuneţi și măine votul d-voastră pentru candida- 
tul guvernului (desaprobări). ? 

Credeţi că e destul ? Atunci nu puteţi să votaţi 
pentru un om cu idei mai moderate, cu un talent 
mai distins, care să facă onoare şi țărei pe care o 
va represinta şi alegătorilor cari-l vor trimite în A- 
adunare, de căt d. Gr. P&ucescu. 

D. P&ucescu şi d. Triandafil, sunt tineri, sunt in- 
teligenţi, sunt învăţaţi, sunt liberali, şi nu se tem să 
vie să mărturisească într'o adunare publică că sunt 
conservatori ; căci, dacă dau cuvântului adevăratul 
săi inţeles, conservator însemnează ordine, respect la 
persoane şi la' proprietate, libertate fără licenţă, în- 
semnează în politică bunele chibzuinţe, în viaţa pri- 
vată bunele moravuri. (Aplause)
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D. Triandafil şi P&ucescu nu reprezintă feudalitatea 
"mi pare, mai mult de cât d. P oseti-Bratisr.u, (A- 
„plause). , 

Nu veţi face o alegere nenemerită admițând pe d. 
P&ucescu să vă represinte în Cameră. Le altmintrelea 

“d-lor, se mai poate merge încă ceva timp cu acest 
guvern! Să nu tredeţi că s'a sleit toată cantitatea 
relelor ce se pot suferi de ori ce țară. Nu! cătuşi 
„de puţin! România mai are încă ceva răkare la servi- 
ciul sistemului care o guvernă. 

Sciţi ce dice un proverb român: Să nu dea Dum- 
-nedeu omului cât poate să sufere. 

Imi pare bine că mă aflu în posițiune să vă vor- 
besc despre aceasta. Adesea-ori oamenii serioşi, liniştiţi 

«ca: d-vâstră “şi văd de treburi ; nu se ocupă prea 
mult de politică, căci politica e meseria altora. 

Acesta are un avantagiă, are însă şi un desavantagii 
căci politica se ocupă de toţi; şi ajungem din această 
nepăsare a nu cumpăni bine lucrurile, a nu cunoaşte 
“Smenii şi a primi pe nesimţite ideile altora. Atunci 
“se face împrejurul nostru ca un fel de atmosferă poli- 
tică pe care o răsuflăm pe negândite şi adesea ori 
:această atmosferă este viţiată şi realitatea taptelor 
„ste cu totul altceva decât ceea te se spune de cei 
interesaţi a le desfigura. | 

Insă avem cu toţii un mare învăţător. Acela este ex- 
perienţa ; dăm cu capul de prag şi atunci deschidem 
ochii. Dar n'ar fi de dorit să cunoaştem maj de nainte 
ceea ce poaie fi folositor sati vătămător? Să nu aş- 
teptăm ca guvernul să sleiască toate r&utăţile de cari 
este capabil, înainte ca noi să ne deşteptăm ! 

O spun cu durere! 

Dacă ori cine s'ar fi ocupat ceva mai mult de po-
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litică, şi mai înainte de a pune un vot în urnă, ar 
li cugetat că face cel mai mare act-al vieţei sale, că 
dispune prin votul acesta şi de dânsul şi de fainilia 
lui, şi de viitorul ţărei lui, atunci n'am vedea aceste 
alegeri, n'am vedea această Cameră, aceste majorităţi 
plecându-se la cuvântul unui ministru ca trestiile la 
suflarea vântului (Aplause prelungite) ; nu s'ar vedea 
nici resultatele deplorabile, nici contradicerile fără ru- 
șine, nici imoralitatea politică transformată în sistem 
de guvern; nu s'ar vedea oameni politici cari să 
scrie că cutare convenţiune este vândarea ţărei și tot 
cu aceeaşi mână, cu aceiaşi pană cu care ai sub- 
semnat acele articole trăsnitoare, să vie să iscălească 
„convenţiunea de vândare (aplause prelungite şi repe- 
tate) şi pe urmă să se înfâţişeze ţării şi străinătăţii 
cu pepturile pline cu acele decoraţiuni străine pe 
cari le-ai calificat de resplata trădării şi de semnul 
infamiei. (Aplause sgomot6se).1) 

Nu sar vedea asemenea lucruri. Nu sar vedea a- 
celaş partid care a. scris de un politic însemnat al 
țării «că este un tâlhar, un Passatore, că impute aerul 
ca o duhoare» puindu!l în capul celui mai important 
minister în timpurile cele mai grele, tratându-l ca pa- 
triotul cel mai mare şi lucrând trei ani mână ?n 
mănă cu dânsul. (Aplause).?) | 
„Nu s'ar vedea dându-se în judecată un ministru 2) 

până eri al afacerilor exterioare în cabinetul conser- 
vator ca trădător şi ca vengdător al ţărei, ca făcător 
de alegeri silite, şi a doua di, acest ministru să fie 
luat de aceiaşi oameni cari "1 trataseră astfel şi pe 

  

1) CGonvenţiunea comercială cu Austria. 
'2) Cogălniceanu, 
3) Boerescu.
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care dânsul nu'i ertase, pentru ca să vie să lucreze 
împreună cu toţii la fericirea țerei şi să-şi dea unul 
altuia, în plină adunare în o şedinţă publică, măr- 
turisiri de buni și de oneşti patrioți. (Aplause . pre- 
lungite). | E 

Dar precum dice un alt proverb, o mână spală pe 
alta şi amândouă obrazul. Ei bine, această spălătorie 
de familie, n'ar trebui să treacă în viaia politică, 
căci prea multă murdărie rămâne în fund. (Oratorul 
este întrerupt prin vii şi unanime aplause). 

Domnilor, cea mai mare acusaţiune îndreptată în 
contra guvernului conservator, după acea de trădător 
al țării şi umilit în fața străinului, acusaţiune ciudată 
pentru un guvern care a preferat să se coboare de 
la putere de cât să primească op lege trămisă de la 
Berlin ; cea mai mare acusaţiune, dic, aruncată gu- 
vernului conservator, a fost cestiunea financiară, ri-. 
sipa banilor publici. | 

O simplă observaţiune ! Toate bune, însă sub gu- 
vernul conservator ţara nu a cunoscut nici flagelul 
hârtiei monede, nici flagelul rublelor. Mie mi se pare 
că întrun bun; sistem financiar cel întâiii lucru este 
de a avea o monedă, şi când un guvern pune în cir- 
culaţie o monedă falșă care aducă o pagubă de 20. 
milioane—şi cui ? mie d-tale? nu, d-lor, părţei celei 
mai sărace, muncitorilor, nenorociţilor ; aceştia au 
păgubit aceste 20 de milioane pe cari le vom numi 
Tublăritul în istoria ţării—(Aplause, ilaritate), acel gu- 
vern bun financiar numai nu se poate numi ! Poporul, 
țăranii, sărăcimea, nu citeşte Monitorul, n'ati prieteni 
pe la Ministere, nu sciii ca unele bănci, că rubla se 
va scădea intâiii la 3,70, pe urmă la 3,50, pe urmă 
se va demonetiza, ca să scape la timp de densa. —
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Nu ; remân cu ea în buzunar, şi acel ban muncit, acel 
ban sfânt! ce fac cu dânsul? Aleargă la zarafii evrei 
sau la perceptorii, ce se numesc creştini şi se râgă 
de “i-o primeşte cu 2,50 — şi adesea cu 2 fr. Am 
văgdut pe ulițele Bucureştilor ţăranii alergând din 
zarai în zarat cu rubla în mână precum aleargă un 
cerşetor după o bucată de pâine! 

„ Aceasta e una din acele calamitate asupra căreia 
nu se pâte reveni îndestul. 

Să ne punem pe alt tărâm 

Vorbescii' de splend6rea financelor d-lor, spun că 
nu pun imposite, că nu facă împrumuturi. Ai avut 

acest curaj!! 

"Ei bine, e falşă această afirmaţiune. 
Nu pun imposite pe faţă, votate prin anume legi, 

discutate la lumina dilei, dar pun imposite deghisate ; 
nu fac împrumuturi în mod leal, dar în mod indi- 
rect, prin mijlocul hârtiei monede, al bonurilor de 
tesaur, şi al altor manopere financiare, împrumută 

întrun an mai mult de cât alte guverne în cinci. 

(Aplause). 

Nu fac împrumuturi ? Dar ce alt este de cât un 

împrumut emisiunea de 27 milione in bilete hipo- 
tecare ? 

Aceste bilete hipotecare sunt părticele din pământul 

Românesc, cheltuit petic cu petic, şi cheltuit în lefuri 

şi pentru recompense naţionale, pentru misiuni lux6se 

şi nefolositâre in străinătate. (Aplause prelungite). 
Dumnealor cheltuesc fără să se împrumute ? Nimic 

mai frumos în aparență de cât combinaţinea biletelor 

ipotecare ! Etă 27 de mili6ne, de care guvernul avea 
trebuinţă. Nici imposit ! nici imprumut! o presă, un 
teanc de hârtie: iată țara mai bogată cu 27 de mi- 

EL)
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H6ne cari nu costisesc nimenui nimic. Când d:nu 
Brătianu a găsit această minunată combinaţiune, a 
trebuit să se imbete de bucurie şi de mândrie! 

Dar iată că peste curând acele 27 miline trebue 
:să se liquideze şi să se plătească ; se vor liquida prin 
vendarea moşiilor, lăsate de patriotismul şi mila strămo- 
şilor noştrii pentru instrucţiunea publică, pentru religie, 
pentru bolnavi, pentru neavuţi. (Aplause prelungite). 

Dar acest minunat sistem "1 descoperiseră toţi risipi- 
torii cari nu 'se mărginesc în venitul stării lor,: cari 
pentru cheltueli ordinare: atacă fondul stări, ipotecă 
moşiile mai întâi, pentru ale vinde mai târqiă. 

Aceasta nu se chiamă guvernare, nu se chiamă ad- 
ministraţie de om care gândeşte la viitorul ţărei, 
la averea urmaşilor a copiilor noştrii ; aceasta este 
guvernare de om care nu vede mai departe de cât: 
diua de mâine, căruia nu'i pasă dece se va întâmpla 
după dânsul ; este guvern de risipitori, nu de părinte de 
familie, cu prevedere, cu durere de inimă. (Aplause). 

Al doilea împrumut este d-lor, acea vestită con- 
versiune. S'a demonstrat până la cea din urmă cifră, 
«că cu ceea ce mai avea guvernul săia de la terani, 

„foşti clăcaşi, mai trebuia a se plăti 12-milioane pen- 
tru a se plăti tâtă datoria rurală. - 

Cu tâte acestea, acest guvern face un împrumut 
«de 30 miliâne ! Diferenţa de la 12 la 30 mili6ne, o 
întrebuinţează în cheltueli ordinare. 

Adăogaţi la aceasta şi-o datorie flotantă de mai 
mult de 40 de milisne; ajungem. la 0 citră, de îm- 
prumuturi succesive care se apropie de vre-o 100 
mili6ne. 

Acestea sunt lucruri pe cari nu le pricep toţi, sunt 
Hucruri făcute cu fineţă.
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: Biletele hipotecare, care sunt un imprmunut, o da- 

torie flotantă enormă, şi conversiunea, sunt nişte a- 

devărate împrumuturi, cari măresc în d ani golul 

budgetar la 100 milione aprope şi cari vor tre-. 

bui să- se plătească odată, când se va sfârşi cu es- 

pedientele. 

Apoi tocmai pentru cestiunea financiară d-nii libe- 

rali de la putere ai voit să spânzure pe conservatori, 

fiind-că după 5 ani de guvernare lăsau vre-o 12 la 

14 milione datorie flotantă, după cum se constată 

din o lege totaiă de Senatul ostil conservatorilor. Si 
ştiţi ce era această datorie a conservatorilor ? 

Iarăşi d-nii liberali vin şi mărturisesc: nu erati 

cheltueli făcute peste: budget, erai pur şi simplu im- 

posite neimplinite din cauza nenorocitelor recolte din 

anii 73, 74 și 75. (Aplause). 
Legea votată de Senat prescrie că rămăşitele ce se 

vor încasa din aceşti ani să acopere deficitele resul- 

tate din cauza acestor rămăşiţe. | 

Dar d-nii liberali, nu numai nai plătit datoriile 

din acele rămăşiţe, dar au împlinit din ele o sumă 

mai mare de cât deficitul lăsat de conservatori, după 

chiar constatările d-lui D. Sturdza, le-au. băgat și pe 

acelea în budgetul :ordinar şi le-ait cheltuit pentru 

trebuinţele dilnice. 

D-lor, budgetul la care cifră se urca sub conserva- 

tori ? Era de 90 de milione cel mult. Cât e astădi ? 

Este 120 milione, a fost şi de 140. Va să gică 30 

miliâne mai mult, fac 30%, mai mult pe an întrun 

scurt timp. 

«Am făcut mari îmbunătăţiri» ne spun pe tâtă 

diua delor. Ia



M.. 

Dar unde sunt șoselele ? unde sunt podurile ? unde 
sunt îmbunătățirile în justiţie şi administraţiune ? 

Nu numai nu sa făcut nimic dar sa distrus şi 

ceea ce rămăsese de la conservatori. 

A! ved o îmbunătăţire, trebuie să fim drepţi cu 

toţii: sat îmbunătăţit lefile...., nu însă lefile cele 
mici, ale micilor funcţionari ; aceştia continuă să ia 

şi adi 100 franci, 200 franci, pe lună, numai că li 

se reţine 25 şi 20 la sută în-loc de 10 cât li se re- 

ținea sub conservatori. (Aplause). 

Sai îmbunătăţit d-lor lefile aristrocaţilor-demo- 

craţiei. (ilaritate). Aceşti falşi democrați ati ajuns să 

formeze in capul ţării o aristocrație mai iubitâre de: 

bani, mai mândră, mai împlacabilă, de cât a fost. 
vr'odată vr'o aristocrație. (Aplause). 

Am văgdut lefuri de 36.mii franci; am vădut le- 

furi de 48 mii franci şi cu locuinţa 60 mii franci..... 
Stiţi cât e plătit un ministru al Franţei ? Tot 60 

mii franci pe an! dar ştiţi cât e “budgetul Franţei o 

3 miliarde. | 

Va să dică, când un ministru e plătit cu 60 de: 

mii franci pe an dintr'un budget ca al Franţei, pri- 
cepeţi d-vâstră ce semnează această leafă pentru 

săraca Românie. Cu un budget de 120 milione, luate: 
şi acestea, cu mare silă, de la puţinul grâu, orz, şi po- 

rumb ceea ce producem, plătim lefuri de 40, 50, şi 

60 mii fr. Pe lângă aceasta vine şi nerușinatul cu- 

mul al funcţionarilor. Nu este căpetenie în partid să 

nu aibă cinci-şease funcțiuni ori însărcinări retribu-: 
ite. Este unul care întruneşte 12 funcțiuni şi le în-: 

deplineşte pe tâte cu acelaşi zel.... în privinţa lefii. 

Si pentru ce? pentru nişte Gmeni aşa de extra-" 
ordinari, așa de însemnați ? Nu, d-lor, 6menii fârte:"
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“onorabili şi forte capabili, o cred, dar pâte mai mult 
cu o capacitate stomacală (aplause, ilaritate) de cât 
intelectuală (aplause). 

De ! democrați se numesc ; democrați ori fi, dar 
0 leafă de 50 mii de franci mi se pare ceva prea 
nobil, chiar pentru nişte democrați. (Aplause). 

O voce. Se 'ngrijesc 6menii. de vremuri rele. (a- 
plause prelungite). 

D. Al. Lahovari. 
Aşa dar în cinci ani, avem o datorie de-o sută 

milione c'un budget urcat de la 90 milisne la 120 mi- 
line, şi tâte acestea pentru îmbunătăţirea sortei pri- 
vate a câtor-va înalte personalităţi ale democraţiei 
budgetare. | - | 

Se dice 'că proletarul englez are ideile cele mai 
aristrocratice din lume, şi când vede trecând un lord 
cu trăsura cu 4 cai, proletarul englez, în loc de-a 
arăta invidie, se mândreşte de mărirea şi bogăţia 
țării lui, în care sunt 6meni cari pot trăi pe aseme- 
nea picior. Aceasta mi se pare că va fi peste puţin 
singura n6stră mângâere, în sărăcia nostră ; vădend 
lefile şi stările celor ce ne guvernează, tot aşa pâte să ne 
mândrim şi să dicem : «România e guvernată de 6meni 
mari fiind-că sunt plătiţi cu lefuri mari». (Ilaritate). 

«Nu este nici un cuvânt de nemulțumire în contra 
nostră» ne mai gicii stăpânii noştri».  «Majorităţile 
sunt ale nâstre ! opinia publică este cu noi». 

Se înşeală ! se înşeală forte mult şi iau aparențele 
drept realitate. Țara, este nemulțumită, este amărâtă, 
este nenorocită ! _ | 

Dar de ce tace? de ce suferă ? de ce prin apathie, 
prin indiferență, ea lasă ca să se perpetue acest sis- 
tem de descompunere şi de ruină ? Fiind-că, vai, sunt 

:.
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două ţări! ţara care munceşte, care plătește, care: 

merge la perceptorul de 'şi dă birul agonisit adesea 

ori cu multă sudâre, cu multă muncă (aplause). A- 

ceastă țară este majoritatea. Este și o altă ţară. Este 

țara a câtor-va sute de 6meni care trăesc din politică, 

adică din munca celor-lalți. Aceştia se mişcă, scrii, 

strigă, tare, şi vorbele de patrie, libertate, progres, 

sunt necontenit pe buzele lor. Aceştia sunt minori- 

tatea. Dar de această minoritate se îngrijeşte guvernul. 

“Pentru ei lefile, posturile, însărcinările gras re- 

tribuite, fiind că ei par a dispune de laudă şi de 

blam, pentru că ei formează acea falşă opinie publică, 

fiind-că sgomotul aplauselor lor acoperă gemătul dis- 

cret al celui asuprit ! Intre minoritatea sgomotosă şi 

imbuibată şi între majoritatea tăcută. şi plătitâre, 

guvernul 'şi-a făcut alegerea de mult. 

Noi ne adresăm la majoritatea impilată, la d-vostră, 

cari ne ascultați, şi v& dicem: 

Naveţi de cât un singur mijloc de a râsturna a- 

cest guvern, mijlocul legal, mijlocul alegerilor. Noi 

conservatorii suntem 6meni cumpătaţi, liniștiți, noi 

nu insultăm pe Domnitor când nu suntem la putere, 

pentru al exalta când suntem la guvern; noi nu "kb 

numim când spion Prusian, agent a lui Bismark, 

când un dei demn de altare şi de tămâie; noi re- 

voluţiuni nu stărnim, noi nu proclamăm republice 

ca cele de la Ploesci. Chiar pe guvern îl comba- 

tem cu moderație şi nu dicem ceea ce diceai d-lor 

de noi, că suntem buni de spânzurat in piaţa teatrului.. 

Cum pâte dar să înceteze această stare de lucruri ? 

Numai prin legalitate, numai prin ajutoru d-vâstră de 

alegători. 

Voiţi d-vâstră să se sfârşeaşcă cu asemenea stare
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de lucruri ? Voiţi să ajungem a vedea la cârma țărei 
an guvern. activ, econom, leal, franc in politica ex- 
ternă, moderat în politica internă ? Daţi-ne .. ajutorul 
d-vostră. Nu. ne veţi da acest ajutor, veţi arăta încă 
apathie, nepăsare ? Ei bine! nu mai puţin acest gu- 
vern va cădea! Insă în loc să cadă prin ţară, . va, 
cădea cu țara ! (Aplause prelungite). - 

Nimic nu ţine care nu se conformă cu legile e- 
terne ale moralei, cari sunt şi legile naturei în gu- 
vernarea Omenilor. Guverne rele s'aii vădut, dar, sai 
tara a fost destul de bărbată, de energică, ca să le 
respingă din sinul săă ; sat au cădut prin puterea. 
evenimentelor ; dar atuncea, at prăvălit cu ele în 
catastrofa din urmă şi ţara care le-a suferit. (aplause). 

Băgaţi de seamă să nu se întâmple aşa cu guvernul 
actual. Incă o dată aceşti oameni aii fost aproape să 
piardă ţara de o dată cu denşii!). Ei bine "mi-e teară 
că, dacă vor mai întârdia lucrurile în starea actuală, 
să nu se mai găsească nimeni care să adune ca a- 
tuncia ruinele patriei prăvălite la pământ şi să in- 
ceapă iarăşi felădirea edificiului social! Mi-e teamă 

„ca temelia chiar să nu fie atuncea surpată. (aplause 
prelungite). 

Ei domnilor, un răi guvern comite două feluri de 
rele, unul trecător, altul permanent, unul material, 
“altul moral! Cel material se poate vindeca ; ai chel- 
tuit în lefuri şi procopseli avutul ț&rei, vom aduna 
iarăși, ca furnica, acel avut risipit (aplause); aii pus 
impozite, le vom uşura ; aii contractat. imprumuturi; 
le vom plăti; at guvernat de două ori rii, ne vom 

1). Evenimentele de la Sala Slătineanu, îinsultele făcute censalului 
german, Abdiearea prințului Carol la 1870. 

-



sili să guvernăm de” două ori bine! (Aplause) Aceasta 

se poate face, conservatorii ai mai făcut'o ! 

Dar vai! ceea ce nu se pâte vindeca, ceea ce nu 

se pâte indrepta, este când corupţia a pătruns mă- 

duva unei naţiuni şi când materialismul a înfipt cu- 

iul lui în inima unui popor (aplause). Când numele 
de patrie nu mai servă de cât pentru a învesmiîntă 

poftele rele, instincturile joase şi perverse ; când lă- 

comia, setea de bani şi de onoruri aii înlocuit toate 

“instineturile nobile, tâte aventurile frumâse ; (aplause 

prelungite) ; când incapacitatea învinge meritul, și 

sfruntarea, imoralitatea, învinge onestitatea şi  pro- 

bitatea, ce se întâmplă atuncea ? Incetul cu încetul 

exemplele rele se cobor de sus. Sufletul naţiunei se 

turbură, bunul ei sint se întunecă şi cuvintele cele 

mai sacre 'şi pierd însemnătatea lor, căci nu agita- 

ţia sfintă a ideilor pote vre-odată perde un popor, 

ci aţiţarea_ poftelor necurmate, neastâmpărul patimi- 

lor vinovate. . | 
Cu încetul se face o lucrare violentă în nişte ca- 

pete strimte şi perverse. Un om, un miserabil în 

strimta lui morală, îşi pune întrebări teribile : 

«Ei care sunt ignorant, pervers, imoral, ca alţii, 

de ce să nu ajung tot aşa de departe ca cutare sai 

cutare, cari nu fac mai mult de cât mine? De ce 

sărăcia ? de. ce obseuritatea ?». Si atunci în întune- 

ricimea moralei şi în umbra nopţei, luceşte cuțitul 

unui asasin. (Mişcare, aplause sgormotâse)"). 

Să nu ajungă societatea nostră la, aceste extremi- 

1) Alusiune la atentatul lui Pietraru în contra lui I. Brătianu. Cu 

eâte-va zile înainte de această întrunire, Pietraru, un fost profesor fără 

slujbă, vroise să lovească cu un cuţit pe primul ministru Ion Brătianu 

când ieşa de la Camera Deputaţilor. 

23" VA
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tăţi. Pe clina aceasta prea mult a alunecat; este 

timpul de a se opri. Să iîndreptăm guvernul pe căile: 

legale, prin cuvint, prin presă, prin vot, dar încă 

o dată, când este timpul ca un guvern. să cadă, 

națiunea să fie volnică spre a'l returna. Să cadă, cum: 

am dis, prin ţară, dacă nu vrem ca o dată să cadă 

cu ţara—(Aplause prelungite, aprobări unanime), -



DISCURS ”) 
rostit în întrunirea publică, convocată de partidul 
conservator de la 11 Aprilie 1882 (sala Herdan, Bu- 

curești). 

La această întrunire prezidată de Lascar Catargiu, aii vorbit dd. Ion Lahovari şi Titu Maiorescu. Acest din urmă ca de. legat al Comitetului conservator din Iaşi. Scopul întrunirer era ca întreaga ţară legală, alegători şi aleşi, să'sr formuleze opinia asupra tendinței guvernului liberal de a alege magis- traţii prin corpuri politice şi de a introduce pentru consihile județene alegerea prin votul universal. 

  

D. Al. Lahovari. .D-lor, am S'adaug şi eii câte-va 
cuvinte, de sigur neindestulătoare, după discursurile 
atât de elocuente şi de pozitive pe cari le-aţi audit, 

Țara aceasta a ajuns într'o epocă critică, a existenţei 
sale, aşa încât suntem, ca să dic aşa, la încrucișarea a 
două căi. Este dar vorba de a se sci dacă mergem îna- 
inte prin desvoltarea instituţiunilor noastre, după spi- 
ritul, după tradiţiunile, după interesele bine chibzuite 
ale poporului nostru, sai dacă ne aruncăm pe o cale 
necunoscută, după teoriile a priori concepute eşite d'a 
gata din capul unui b&tgân şi neîndreptat revoluțio. 
ționar (aplause). 
—— 

*) Reprodus din giarul Timpul (No. 85, 18 Aprilie 1882), 

2VBLIO Ta
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D-lor, partidul roşu este de şease ani la putere, dar 

pe faţă numai din 1882. Acest partid a purtat până 

acum masca conservatismului pe care, în anul acesta, 

a aruncat'o (aplause). Si noi trebue să mulţumim 
d-lui Rosetti care, de altmintrelea, cum a dis foarte 

bine d. Maiorescu, arată un curagiii, o energie şi o 

capacitate demnă de o mai bună cauză ; să mulţumim 

d-lui Rosetti că în sfirşit ne arată calea pe care vo» 

ieşte să ne ducă şi unde voeşte s'ajungă. 

D-lor, când partidul care ne guvernă adi a venit 

să ceară puterea de la naţiune, cuvintele sale ai fost 

foarte măgulitoare, programul săi foarte moderat, în 

aparenţă ; aşa în cât, dacă "i asculta cine-va atunci, 

noi eram îndrăzneţi, noi conservatorii risipeam finan- 

ţele, ţărei,. noi în fine, eram revoluționarii şi aventu- 

rierii. In adevăr, ce este mai moderat, în aparenţă; 

ce este mai adormitor, ca să dic aşa, de cât programul 

de la Mazar-paşa ? Cu aceste mijloace ei ai găsit 

„câţi-va oameni cari au acoperit prin numele lor stimat 

personalitatea foarte neliniştitoare pentru ţară a d-lor 

Rosetti şi Brătianu. Ei însă s'au căit imediat de con- 
cursul ce le-aii dat şi sunt sigur că astădi se întore 

în mormintul lor (aplause). 

Dar, d-lor, a trecut furtuna resbelului. Aceşti oameni 

sait întărit, aceşti domni ai prins rădăcini în ţară şi 

acum cred că a venit timpul s'arunce masca şi d. 

Rosetti desfăşoră pe faţă programul s&ii revoluţionar 
şi anarchic. A început prin legea tocmelelor agricole. 

D-lor, nici unul din noi nu se impotrivea a se face 
în legea tocmelilor agricole modificări, dacă trebuia 
a se admite acele imbunătăgiri pe cari timpul şi ex- 
perienţa le dovedise necesare şi practice. Insă, legea 
care s'a votat şi pe cari toți o cunoasceţi, este o ţe- 
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ssătură de inepţii, şi, mai multi încă, o lege de rea cre- 
dinţă cu scopuri ascunse. Această lege nu voiesce să 
apere pe țăran în contra proprietarului, nici să ga- 
ranteze pe proprietar în contra ț&ranului, ea nu vo- 
iesce să fie o dreaptă cumpănă între două interese 
„care nu pot să trăiască unul de cât cu altul, ci vo- 
iesce să le lovească unul prin altul, să pună vrajba 
între dânsele, în profitul unei a treia clase, care se 
va folosi de neînțelegerile dintre acele două clase fo- 
lositoare şi care va fi clasa guvernanților, clasa bud- 
getofagilor, clasa parasiţilor, în capul căreia este şi 
«crede că va sta, d. Rosetti. 

Ei bine, d-lor, nu aveți de cât să citiți această lege 
şi v& desfid să resfoiţi colecţiunea legilor din ori-ce 
tară, ori-cât de înaintată în această privinţă, fie chiar 
în America, şi nu e cu putinţă de a mai găsi unde- va 
„0 asemenea țesătură de absurdităţi şi contradicţiu ne. 
Scopul legei a fost, nu de a lua măsuri în contra unei 
pretinse exploatări care nu a existat, dar de a face 
imposibile contractele între muncitor şi capitalist, între 
deținătorul pământului şi acel ce vrea să! şi închirieze 
„braţele, tocmeli cari fac bogăţia, prosperitatea, viaţa şi 
Ehiar dai pâinea de toate dilele: acestei ţări. Nu o 
„credeţi acum ? O veţi vedea când această lege se va 
«pune in aplicare, dacă dintr”o împrejurare fericită, nu 
se vor găsi câţi-va oameni mai inţelepţi cari săi 
precurme de la început răul, implinindu-i lacunele şi 
indreptându-i viciile. 

Cât pentru electivitatea magistraturei, d. Maiorescu 
va vorbit indestul.. D-sa v'a spus ce rele ai isvorât 
de aci în America. Voi face însă o mică rectificare 
Nu în toate țtrile ale Republicei Statelor Unite ma- 
gistratura este electivă. In câte-va este numită Şi ina-
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movibilă. Dar, ce este măi însemnat, trebue să sciți că 

Curtea federală, Curtea supremă a Republicei sai cum 

am dice la noi, Cuptea de casaţiune, este numită şi ina- 

movibilă, iar nici de cum aleasă de votul universal. 
Dar, d. Rosetti merge şi mai departe de cât chiar 

America. D-sa voieşte electivitatea pretutindeni, şi vo- 

iesce ca un magistrat, fie chiar la Curtea de casaţiune, 

să fie ales prin sufragiile politice cari ne daii Corpu- 
rile legiuitoare pe cari le cunoasceţi. Ei bine, dacă ni 

se dă o magistratură tot de acest model, apoi putem 

ferici ţara Românească. Dar cel puţin. Corpurile le- 

giuitoare, de şi dispun de mare parte din starea noa- 

stră, nu dispun însă de cât de 1920.000.000, adică de 

impozitele pe cari le plătim; pe când magistratura 

rosetească va dispune de toată starea noastră şi, mai 

mult chiar, de tot ce fie-care din noi are mai scump, 

chiar de onoarea şi libertatea noastră, poate şi de 

viaţa într'o di. 

Prin urmare, d-lor, este momentul, după mine, să 

vedem dacă voim să mergem tot mai departe sai să 

punem un capăt la această stare de lucruri. Este 

momentul să ne întrebăm : voim să ne lăsăm toate in- 

teresele noastre în mâna oamenilor cari ne guvernă, 

sait să le dicem : destul pânaci ! 

D-lor, am făcut pân'acum atâtea apeluri, în cât trebue 

să sperăm că în cele din urmă, acest apel ce vă facem 

încă odată, va fi audit. 

Noi v'am dis'o în atâtea rânduri: un partid con- 

servator nu poate să întrebuinţeze de cât mijloace 

legale şi constituţionale. Constituţiunea ne-a dat un sin- 
gur mijloc de a pune capăt acestei stări de lucruri ; ne-a 

dat votul nostru ; ne-a dat alegerea Camerei și a Sena- 

tului. Partidul conservator, partidul 6menilor.cu cinste  
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şi cu minte, partidul acelora cari aii ceva de conservat, 
ar trebui în această ţară unde toţi sunt proprietari, să 
fie stăpân pe toate alegerile, căci cred că glasul ade- 
vErului poate fi înţeles chiar de Col. III şi al IV. In 
ori-ce caz acest partid trebue să isbutească cel puțin 
în două colegii. | 

Ei bine, d-lor, încă odată trebue să ieşim din amor- 
țeală ; trebue să uzăm, încă odată, în mod liber şi in- 

“dependent de drepturile pe cari ni le dat legile. Alt- 
mintrelea, d-lor, dacă nu ne vom deştepta, dacă nu vom 
respinge corupţiunea guvernamentală cu funcțiunile pu- 
blice, pe care foarte scump le vom plăti mai târdiu, 
dacă nu vom alege candidaţii opoziţiunei fie de ori-ce 
nuanţă, numai să fie oameni independenţi şi probi, apoi 
atunci suntem gata de jug şi nu mai e nimic de făcut 
de acum înainte pentru această țară (aplause). 

D-lor, un om ca d. Rosetti, căruia, precum a făcut d. 
Maiorescu, “i voiă recunoasce şi eu mari calități, dar 
care în cele din urmă n'a avut nici ştiinţă prea multă, 
stare de loc, influenţă foarte mărginită şi nici chiar 
acea elocinţă care trage după sine inimile, ameţesce 
minţile Gmenilor, acest om a isbutit să fie mai stăpân 
pe ţara românească, de cât era un paşă turcesc în pa- 
şalâcul săii (aplause). Acest om n'a avut un- palmac 
de pământ şi ne face legi pentru agricultură (aplause) ! 
Acest om n'a deschis o singură carte de drept în viața lui, 
şi ne face legi pentru magistratură | (aplause). Și sutele 
de jurisconsulţi învăţaţi în şcolile din Paris şi altele, 
care umplu şcoalele de drept, tribunalele, barourile, 
pleacă capul şi tace în fața divagaţiunilor unui bătrân re- 
voluţionar (aplause prelungite) ! Doctori în drept n'a 
avut ruşine să iscălească proiectâl acesta... care nu e 
nici chiar al d-lui Rosetti cial copiilor săi! (aplause
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prelungite). Cât va ţine aceasta, d-lor ? Până unde va. 

merge docilitatea acestui popor, ca să nu dic ceva mai 

mult ? Ex, d-lor! Popoarele cari voesc să. fie sclave,. 

vor găsi tot-d'a-una un tiran, tot-d'a-una! (aplause).. 
S'au vădut tirani sângeroşi... s'aii vădut tirani te- 

ribili, s'aii vădut tirani ridiculi! (Bravo, aplause) 
Da, Domnilor, s'a vedut in istorie, exemplul unor” 

popoare cădute atât de jos, in cât să aibă de stăpân 

pe un om care odată nu era luat în serios de aceia 

cari se numesc cuminţi. 
Dacă aşteptaţi de. la d. Rosetti, care nu are o bucată 

de pământ, să vă facă legi de agricultură; dacă aşteptaţi” 

de la d-lui, care nu plătesce de cât impozitul personal, 

imposit care s'a redus la jumătate,—se vede de con- 

sideraţia d-lui,—să vă impună un budget de 125 mi- 

lioane pe care le plătiţi cu smerenie, atunci suntem 

maturi pentru servitudine, suntem gata pentru desfiin-- 

țare, nu mai merităm numele de popor. (Aplause). 
Atâţia tineri au învăţat de la 48 şi până astădi, ţara: 

aceasta a făcut atâta progres în diferite ramuri, avem: 

bărbaţi distinşi în ştiinţa dreptului, în ştiinţele mate- 

matice, jurisconsulți, ingineri, economiști, ne bucurăm 

de doctori de toată natura şi de toate modelurile ; pro- 
gresul s'a făcut pe toate căile, chiar mai mult, spiritul 

militar s'a deşteptat şi am mers toţi la resbel din toate 

stările populaţiunei, şi nu numai ţărani, cum caută d-lor 

să tot insinueze cu rea credinţă, dar şi cei-l'alţi ne-am 

luptat voiniceşte. 
Sunt cel d'ântâiă de a face omagiu curagiosu- 

lui dorobanţului nostru, dar re fraţii, fiii noştri; 

p'aui fost sub Plevna cu toţi cei-l'alţi ? Oare ghiulele 
şi gloanţele fac deosebire intre diferitele categorii de ce: 

tăţeni ? Oare n'aă fost toţi egali înaintea morţei şi nu 

trebue să fie tot așa inaintea onoarei și inaintea victo-
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riei ? (aplause). Ce va să dică această tactică perversă 
de-a face să se uite meritele şi devotamentul tutulor, 
pentru a le atribui unei singure clase ? Numai d. Ro- 
setti şi ai d-lui ai fost la Plevna ? D. Rosetti şi adepţii 
sei, sau mărginit să ia Plevna internă, care este mai 
lesne de asaltat (aplause) căci acolo nu poate să fie 
cine-va bombardat de cât cu gloanţe de aur, nu cu 
gloanțe de plumb. (Aplause). 

Când am dat atâtea probe de sciinţă, de devotament, 
se cade să fim luaţi de gât şi duşi de câţi-va tirani 
îmbătrâniţi de la 1848, cari trăesc încă cu fondul măr- 
ginit de idei a lui Robespiărre, şi a lui Ledru Rolliu ? 
Aceşti oameni vor să ne croiască un stat după închi- 
puirea lor bolnavă în contra tuturor principiilor, ştiinţei 
politice moderne, în contra tradițiunilor şi intereselor 
bine studiate ale ţărei. 

Acei oameni n'aii religiune, declară sus şi tare că 
nu cred în Dumnedeii, şi vrea să ne reguleze biserica ; 
au făcut o propunere ca chiar laicii să facă parte din 
Sinod. Cu majoritatea d-lor de jos băieţi, sus băieţi, 
vor să discute teologie cum discută agricultura şi ju- 
risprudenţă, căci oamenii cari nu sciă nimic sunt tot- 
d'a-una gata a hotări despre tot, şi ca să te pricepi 
absolut în toate ramurile, cel mai bun mijloc este să 
nu fi studiat pe nici una. 

Viu acum la practică : toate discursurile cari le pro- 
nunțăm noi — şi, să mă iertaţi, de patru ani de când 
țin discursuri in Cameră și aiurea, m'am cam ostenit— 
toate discursurile acestea sunt zadarnice. Aceşti oamen 
vor merge înainte cu trista lor operă, până când nu 
vor întâlni o resistenţă. Să nu dea Dumnedei cât putera 
suferi, dice un proverb ; să nu ne dea Dumnegei să răb- 
dăm cât pot să indrăznească ei ! Trebue să vă deşteptaţi,
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trebue să faceţi ceea ce d-lor aii făcut, şi cuvântul d-lor : 
« Voește și vei putea» pe care eii îl voii îndrepta: Voiți 
cele bune și veți putea, să fie deviza noastră. Este un 
mijloc, este că mergând la alegere, să mergeţi cu o sin- 
ceră cugetare, cu hotărîrea curată, de a face binele ţărei 
şi de a vota pentru un om prob; să nu vă gândiţi, nici 
la temeri nechibzuite, nici la cutare funcțiuni ce puteţi 
să câştigaţi de la Guvern dar pe care le veţi răscumpăra, 
mai târdiu forte scump $ şi pote cu tâtă starea d- vOstră. Cât 
pentru tâmă, să vă spun un singur lucru: a doua di când vă 
veți pronunța contra acestor oameni, ei şi prefecţii lor, 
şi. zapciii lor vor dispărea în 24 ore. Să aveţi curagiul 
să voiţi 24 ore şi sunteţi stăpâni pe ţară (aplause). Acest 
curagiii nu l'am avut ; şi de aceea pentru moment nu 
avem de cât să vă facem o recomandaţiune : toţi aceia 
cari aii venit din judeţe să se întoarcă cu cugetarea 
hotărită de a. organisa resistenţa. Avera alegerile co- 
munale, să fim gata ; avem alegerile Camerei şi Sena- 
tului peste un an, să luptaţi până atunci. Să bine-voiţi 
din d-v., care represintaţi județele, să veniţi la Clubul 
central şi acolo să vă înţelegeţi cu comitetul central 
ca să organisăm opozițiunea pretutindenea. 

Incă odată, pentru a termina, am onoarea a vă de- 
clara că lucrul a mers cât poate merge ; de aci îna- 
inte nu mai poate merge pe calea aceasta, fără a ne 
duce la catastrofă ! 

D. Rosetti a speriat chiar pe unii din tovarăşii d-sale, 
pe aceia cari saii îmbogăţit şi vreaii, bieţii oameni, să 
se liniştească ; dar d. Rosetti nu " lasă în pace. Insă 
să nu vă incredeţi în resistenţa lor, căci le lipsesce, nu 
dorinţa; dar forţa de a lupta ; or-cum, ei işi cunosc 
pe. stăpânul lor şi chiar când convincţiunile lor sai, 
iai bine dicend, interesele lor, căci convincţiuni nu pot
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să aibă, ar fi în contradicţiune cu dorinţele d-lui Ro- 
setti, le va lipsi îndrăsneala de a se uita în ochii stă- 
pânului şi de a vota în contra celor ce le ordonă. Această 
afacere nu poate s'o facă de cât opoziţiunea. De aci 
inainte nu trebue să avem încredere de cât în noi şi 
în propriele noastre forțe. | 

Chiar d. Brătianu, omul care se bucură de încre- 
derea Majestăţei Sale,. care, după cum spune, se tutu- 
ieşte cu toţi împărații (risete), care dice că e conserva- 
tor în fundul inimei, şi când “i arăţi că cutare propunere 
este absurdă, vătămătoare, şi ?] iei la o parte, îți r&s- 
punde : nenorocire, nici ei nu impărtășesc aceste idei, — 
să'l credem că este sincer l—când vine însă la vot dice : 
Nu vrea Rosetti, ce să fac? (ilaritate, aplause). Apoi, 
cu nu vrea Rosetti şi cu vrea Rosetti să ducem vechea 
țară românească ?! Cine scie ce vrea şi ce nu vrea Ro- 
setti ? Cel puţin un lucru a spus că vrea, mai târditi 
dacă nu acum, d-lui vrea republica. Fie şi republica ! 
insă cum ne-a spus d. Maiorescu, o republică între mo- 
narchii mari n'ar avea lung viitor şi soartă asigurată. 
Mai bine să trăim Monarhie, de cât să murim repu- 
blică ! (aplause). | 

D-lor, am onoare a vă supune “această moţiune şi 
sper că o vom vota cu toţii. 

lată moţiunea ce propunem : 
Adunarea convocată adi, 141 Aprilie 1882, în sala 

Herdan, compusă din alegătorii din Bucureşti şi din 
delegaţii districtelor, a aprobat în unanimitate urmă- 
toarea moţiune: 

„In proiectele asupra electivităţii politice a magistraturei şi 
introducerel sufragiului universal în alegerea cousiliilor jude- ţene, supuse la desbaterea Camerei, adunarea vede o primejdie pentru țară şi o călcare a Constituţiunii şi invită opoziţiunea a le combate în Corpurile legiuitoare Şi în genere a organisa “9 resistenţă legală în toată ţara în contra unor asemenea ten- 
dinţe, ale partidului de la guvern“.



(Aplause, foarte bine, foarte bine). 
Nu mă indoiesc că o vom vota, aceasta este lesne ; 

ceea-ce este mai grei este, că după ce vom vota acâstă. 
moţiune să lucrăm ca ea să treacă în domeniul faptelor. 

Adică, ca opoziţiunea de toate nuanțele, fără nisce: 
împărțiri cari, după mine n'aă motiv de a fi —fiind-că, 
când nisce oameni oneşti vor acelaş bine şi combat 
acelaş răi, eii nu sciii ce i-ar mai putea divisa,—opo- 
siţiunea fără nici una din aceste diviziuni fatale să caute 
să facă, ca această moţiune să treacă în practică. Şi 
încă odată, în o țară constituţională, practică şi sin-- 
gura practică sunt alegerile. 

Să fim conservatori nu la noi acasă, să fim conservatori 
împrejurul urnelor,—când dic conservator, înţeleg un 
liberalism înţelept, respectând dreptul, şi dorind pro- 
gresul regulat, —şi, atunci numai, vom face să treacă în- 
practică ideile ce le avem. 

Un mare orator a:dis: « Constituţiunea nu este un 
cort aşeglat pentru somn.» Ne-am dat această constitu- 
fiune, trebue să luptăm a o menţine cum este, şi a. 
trage roadele bune ce le poate da, iar nu roadele otră- 
vitoare pe cari unii vor să le facă să le guste țara şi: 
din care ţara va muri. 

Aceasta aveam să dic. (Aplause prelungite).



DISCURS 

Pronunțai în diua de 25 Martie 1 883, la meetingul din 
lași al opozițiunei-unite. 

Oratorii aceste! întruniri ai fost: Lascar Catargi, general 
Florescu, Al. Lahovari, general Tell, M. Kogălniceanu, G. 
Vernescu, C. Şuţu şi Al. Holban. Scopul întrunire! era: 
pronunțarea în contra ori-cărel revizuiri a Constituţiei şi de- 
claraţiunea că opozițiunea-unită e gata să ia răspunderea Si- 
tuaţiel, 

  

D. Al. Lahovari. (Se sue la tribună în mijlocul celor 
mai: călduroase aplause). Domnilor! Acum o lună o 
„deputaţiune compusă din tot ce Moldova are mai dis- 
tins prin onorabilitate, prin talent, prin tradiţiuni, a 
venit la Bucureşti ca să se consulte cu comitetul cen- 
tral de acolo asupra imprejurărilor de faţă pe care apu- 
căturile acestui guvern le-a făcut din ce în ce ma 
primejdioase. E 

Moldova, de unde a plecat de atâtea ori frumoasele 
inspiraţiuni şi nobilele iniţiative, ne-a trimes şi de astă- 
dată floarea sa în Bucureşti. Acei bărbaţi au pornit 
pentru a ne intinde o mână frățească şi în aceste îm- 
prejurări, pentru a scăpa şi de astă-dată ceea-ce. 
acum. două-deci şi cinci de ani s'a fondat. La această
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visită a patriotismului eram datori să respundem, să 
“venim în sînul d-voastră, şi să aducem slabul nostru 
concurs la aceste nobile silințe ce le faceţi într'o su- 
premă împrejurare şi un suprem pericol. 

Domnilor, nică odată de la unire, de la 66, împre- 
jurările n'aii fost mai grele, pericolul mai amenințător 
şi prin urmare nici odată nu trebuia să facem apel la 
mai mult patriotism și la mai multă abnegaţiune, ca 
în momentul de faţă. 

Domnilor, avem un guvern care s'a îndulcit mult 
cu puterea, fiind-că mai mult de cât ori-care altul a 
sciut să stoarcă din putere tot ceea-ce ea poate să dea 
ca avantage personăle pentru acei care guvernează, 
(Aprobări). 

| Resultatele cu care guvernul actual a dăruit această 
țară atât în lăuntru cât şi în afară, elocinţii oratori 
cari m'aii precedat, le-ati schiţat în trăsuri măreţe şi 
„eu mă voii încerca, pe cât pot, să întreprind descrip- 
țiunea lor. 

Acest guvern a încheiat două contracte cu această 
țară şi vrea să smulgă un al treilea, care va fi cel diii 
“urmă, dacă inteligenţa, patriotismul, dacă tot ce mai 
rămâne independent neinteresat, tare în caracter în 
această ţară nu va veni să pună o piedică la aceste 
Porniri. | | : 

“Intâiul contract Pa luat de la ilusiunile noastre ; al 
doilea Va luat prin forţă şi corupţiune ; şi pentru al 
treilea. nu mai îndrăsnesce să: se adreseze de cât la ig- 
moranță şi la neconştiinţă. (Aprobări). - 

A luat primul contract după coaliţiunea de la Mazar- 
paşa. Atunci aceşti oameni ai venit să "Şi ascundă firrăa 
lor compromisă sub strălucirea unor uime - vebărată; 
ilustre, ca Epureanu, Vernescu, Cogălniceanu. Furigta
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du-se cu dânşii la putere, uitate ai fost pentru mo- 
ment şi faptele lor uricioase şi trecutul lor vinovat. 

Al doilea contract nu Pa mai putut cere de cât de: 
la forţă şi corupțiune ; Va luat cu sila în alegerile tre- 
cute, în cari ţara s'a deşteptat numai pe jumătate. 
„Sa deşteptat în destul numai ca să pună bariera 

invasiunei elementului străin în. organismul nostru so- 
cial ; dar nu s'a deşteptat îndestul ; a oprit răul fără 
să facă tot binele, a împiedecat pe aceşti oameni de: 
la crima, de les-naţionălitate ce voiau să o săverş6scă. 
Dar, dacă a oprit împământenirea în masă a străini- 
lor, n? a resturnat şi pe autorii propunerei categorielor ; 
faptul Va osândit, pe făptuitor Pa cruțat, şi au lăsat. 
țara pe mâna acelor, ce etern ati conspirat în contra 
ei. (Aplause). 

Si acum. aceşti oameni, în manifestul lor, nu at 
teamă, nu ai ruşine,—ce dice cuventul de ruşine, ca 
şi cum ar fi sciut ei vre-odată ce va să dică acest cu- 
vent,—să se. laude prin manifest de un resultat ob- 
ținut de noi, de oposiţiune, fără ei, in contra lor, şi. 
în sensul dorințelor ţărej. | 

Aceşti oameni, cari se laudă că aii resolvat cesti- 
unea israelită, ai luptat cinci luni de dile ca să li se 
primească, categoriile, să li se treacă împămentenirea 
în masă a unui element neasimilat şi neasimilabil până 
acum. Uită dumnealor, că ne-aii ameninţat cu soarta 
Kedivului de la Egipt—era la modă atunci Egiptul ;— 
bine-voescii a uita că ai. întrebuințat totul, şi promi- 
siuni şi ameninţări, ca, să se desorganiseze oposiţiunea. 

Dar această mână de oameni, tare prin patriotismul 
seu, a dobândit de la Europa resultate pe care guver- 
nanţii nu doreai să le dobândească. 

VE aduceţi aminte lupta care a fost intre noi şi între
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dânşii. Sciţi că, pe când noi stăruiam pentru împămân- 
tenirea individuală, care a şi triumfat, fără să vedem 
corăbiile Europei în porturile noastre, d-lor diceaii că, 
fără admiterea, celor patru categorii, nu era scăpare 
pentru România. 

Ce voiaii d-lor să facă prin aceste sute de mii de ce- 
tăţeni noui, introduși de odată în statul român, nu scită. 

O voce. Alegători. (Ilaritate, aplause). 
D. Al. Lahovari. Materie electorală, se poate. Iată, 

d-lor, guvernul care vrea să reînoiască astădi al treilea 
contract cu ţara! Dar acest contract, el nu mai speră 
să'l obţie nici de la ilusiunile noastre, cari ai pierit de 
mult, nică de la forță şi corupţiune, fiind-că toate ai 
margine în lume,—ei speră să'l obţie astădi de 1a des- 
fiinţarea colegielor electorale la cari se adresează. 

De oare-ce nu mai speră un mandat de la . alegă- 
torii înțelegători, mijlocul este simplu : să se desfiin- 
țeze chiar alegerile !... numai puterea să nu le scape | 
(Aplause). . 

De aici ideia revisuirei Constituţiunei. D-nii aceștia 
vor să nu mai fie alegeri in această ţară ; şi ei voii 
avea onoarea să vă demonstrez, că, dacă colegiul întâită 
şi al doilea se vor contopi şi nu vor forma de cât un 
singur colegii, dacă se vor mai adăoga pe lângă aceştia 
și alegătorii cari ai cinci-deci galbeni venit, adică dacă 
toate colegiile se vor amesteca intrun colegii care 
astădi este cel al IV-lea, şi care după un cuvânt ce- 
lebru, şi vai! până astădi puţin desminţit prin fapte, 
sa numit o „minciună“, atunci minciună vor fi toate 
alegerile, minciună toate libertăţile publice, minciună 
Constituţiunea, minciună sistemul parlamentar, min- 
ciună toate garanţiile constituţionale şi vor rămâne
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numai ca o podoabă în pactul nostru fundamental. 
(Aprobări). 

Căci nimic nu are realitate intr'o țară unde dreptu- 
rile sunt scrise numai pe hârtie şi când nu este dindărătul 
lor nici o forţă morală pentru a le da viaţă şi ființă. 

Ori-cât de mari ar fi, d-lor, libertăţile unui popor, 
ori-cât de largi şi de măreţe, nu ajunge, dacă în pieptul, 
Jui nu se află acea forță de viaţă, acea putere sufle- 
tească care să facă să vieze acele libertăţi, şi să iasă 
«după moarta, hârtie ca să se coboare în domeniul rea- 
lităţei. (Aplause prelungite). 

Englitera, ţară cu o constituțiune din cele mai vechi, 
de la 1200, a ştiut, fără nici o constituţiune dogmatic, să 
potrivească formulele invechite ale veacului de mijloc 
la viaţa unui popor modern, liber, care işi cunoasce, 
stăpân pe sine și pe guvernul săi, drepturile sale Şi scie 
Să şi le apere ; Englitera a făcut din constituțiunea din 
“evul mediii, constituţiunea cea mai liberă din lumea 
întreagă. Și alte popoare cari, deschidând cărţile filoso- 
filor, aii ticluit pe din afară, fără luptă, fără v&rsare de 
“sânge, o constituțiune perfectă, ideală, acele popoare aii 
“vEdut că nu aveai în mâna lor de „cât o hârtie moartă, 
«când nu ai sciut s'o apere prin voinţa statornică, prin 
energie, cu pericolul stărei, al libertăţei Şi al vieţei 
chiar. (Aprobări). “ 

Ne-a cântărit d. Rosetti, şi ne-a găsit uşurei ; nu ne-a 
găsit demni de aceste libertăţi ; şi de aceea, sub masca 
neji pretinse democraţii, care, în starea actuală a in- 
strucțiunei, nu e de cât cel mai nerușinat absolutism, 
vrea dumnealui să se facă tutorele întregei suflări ro- 
mânesci şi să pună mâna pe ţara aceasta, nedemnă, de 
asemenea drepturi. | 

Şi pentru ce, d-lor ? care sunt marile scopuri, care
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sunt marile fapte cari ne-ar împinge pe nol toţi să depu- 
nem, ca pe un altar, toate libertăţile câştigate de acum 
dou&-deci şi cinci de ani, pregătite de divanul ad-hoc, con-- 
sacrate de constituantă, să le depunem la picioarele d-lui 
Rosetti şi ale guvernului pe care d-sa îl bine-cuvintează ? 

Cari sunt faptele mari, cari sunt îmbunătățirile ma- 
teriale, morale, pe cari acest guvern ni le-a dat în timp 
de şeapte ani de ile în cari aă avut puterea ce nici un 
guvern altul n'a, avut?o, căci nici un guvern n'a avut 
majorităţi mai aplecate la voinţa lui aplicate după cum 
trestia se apleacă la suflarea vântului ! 

Acest guvern în şeapte ani de dile n'a întempinat 
un vot rebel de la plecata sa majoritate. Afâră de 
câte-va discursuri ale opoziţiunei care mai scutură mo- 
notonia unei eterne aprobări, nici un ghimpe nu Pa 
împuns pe patul lui de roze. Banij şi sângele țărei i-a 
fost dat cu prisos! ce a făcut? ce a dobândit ? In ce 

- România e mal avută! mai liberă! mai puternică ? 
D-lor, un popor cere de la un guvern dou& lucruri : 

Intâii bună administraţiune interioară, care să permită 
țerei a face progres, acel progres care profită tutulor, 
săracilor ca şi bogaţilor, cari se resumă, în cele din 
urmă, în mărirea averei publice, în sporirea produc- 
țiunei, publice; aceasta o voii numi partea materială, 
pâinea de toate dilele. 

Al doilea, un guvern mai are şi o altă datorie. Omul,. 
s'a dis, nu trăiesce numai cu pâine, dar şi din ori-ce 
cuvânt eşit din gura lui Dumnedei, cu alte cuvinte vom 
dice : că popoarele nu trăesc numai din îmbunătăţiri 
materiale, ci le mai trebue şi gloria, demnitatea, ne- 
atârnarea, stima. 

Să vedem dacă guvernul d-lui Brătianu ne-a dat pe 
amândouă aceste lucruri—ceia ce sram în drept să-i
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cerem-—dacă ne-a dat fericirea materială cu care să 
laudă ; să vedem dacă a ştiut să apere acele interese 
de independenţă naţională, care fac hrana ideală a po- 
poarelor, şi de care un popor cu demnitate nu poate să se lipsească. 

In privința imbunătăţirilor materiale, ştim că s'a lău- 
dat pe toate tonurile acest guvern, ştim că dice că a 
făcut raiul pe pământ: ne-a dat bănci, ne-a dat dru- 
muri de fier, ne-a dat acea pasăre rară care nu s'a 
mai văgut, ne-a dat budgete echilibrate şi n'a contractat 
imprumuturi, nu ne-a ceruţ imposite, din contra ne-a 
scădut și pe cele cari le plăteam ; dar d-v. consultând 
chitanţa perceptorului ştiţi ce să r&spundeți. 

Să demonstrăm lucrul mai pe larg. Domnialor dic că 
ne-ait dat budgete echilibrate fără să facă împrumuturi, 
nici să adauge imposite. 

Ei bine, aceasta este cea mai îndrăsneaţă afirma- 
țiune a d-lor. Nu ai făcut împrumuturi pe faţă, dar le-ai 
făcut sub numele de rescumperări, de conversiuni de bi- 
lete ipotecare; ce sunt toate acestea de cât nişte. îm- 
prumuturi mult mai mari şi mai grele de plătit de cât 
toate cari s'a contractat de la unire şi pentru care se | 
vor slei generaţiile viitoare până la anul 1930 9 

Vă voii arăta aceasta prin cifre. Cuvintele mele se 
vor reproduce și comenta. Prin urmare garantez exac- 
titatea deplină a tot ce vă spun. De altminteri, de două 
ori în Cameră am făcut această socoteală fără să mi 
se re&spundă ceva serios. 

Primul împrumut deghizat, d-lor, a fost hârtia monedă 
cu care a fericit România, a fost emisiunea de 27 milioa- 
nea biletelor ipotecare, cari trebuiaiă lichidate de mult şi 
cari se menţin în circulaţiune. In 1880 sub cuvânt deun 
pretins deficit, ai făcut conversiunea bonurilor rurale 
în sumă de 31.600.000 lei, pe când deficitul real al casei 

9
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nu era de cât de vre-o 12.000.000 şi se putea acoperi prin 

resursele speciale prevădute de legea rurală, fâră nici 

o nouă sarcină pe ţară. In 1881 guvernanţii fac fai- 

moasa conversiune de 1452.000.000, prelungind până la 

1930 datorii, cari se stingeaii la 1890. Și în fine în 
anul trecut, îndulciţi. cu acest sistem, mai emit încă 

134 milioane rentă, fie disă pentru drumuri de fier, 

dar care de acum se sustrag de la destinaţia lor, căci 

în ultimele şedinţe în vre-o cinci minute au luat 

33.000.000 din această sumă pentru docuri și pre- 

tinse fortificaţii, Nu ştii dacă nam uitat. Dar în 

fine suma totală a acestor împrumuturi se urcă la 

344.000.000. Din această sumă să scădem toate sar- 

cinele trecute, reale saii fictive, să luăm cifrele cum 

le spun d-lor în budgete, în legi în bilanţe. Să scădem 
plata împrumutului domenial 56 milioane, care şi 

dânsul a fost o suvenire lăsată tot de guvernul Brătianu 

din anul 1867, să scădem 33 milioane linia Ploeşti- 

Predeal şi 31 milioane mincinosul deficit inventat în 

sarcina guvernului trecut. Totul se urcă la 121 mi- 

lioane. Din 344 milioane rămân cheltuiţi sait a se chel- 

tui de d-lor 223 milioane. Unde sunt? 

O voce. La d. Costinescu (mare ilaritate, aplause). 

D. Al. Lahovari. La d. Costinescu !... Nu! Acolo e 

alt-ceva. 

Aceste 223 milioane au constituit faimoasele echi- 

librări şi escedente ale budgetelor presentate de d-lor, 

cari toate nu sunt de cât nisce ficțiuni ale presentului 

şi nisce sarcini ale viitorului. 

Este vorba de imposite ? d-lor se laudă că ne-aiă 

scădut impositul personal, cifră neînsemnată. Dar im- 

positul imobiliar ?... căci proprietatea fonciară pare că 

este inamicul lor, pe cari vor să'l doboare cu ori-ce
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preț şi toate legile lor sunt îndreptate contra ei! Și aci e 
tot sistemul de minciună şi de făţărnicie! Şease la 
sută plătea proprietatea fonciară în 1875, astă-di tot 
şease la sută plătesce. Nici un han mai mult. Insă ce 
faci cu decimile ? Zecimile judeţene cari erati una saiă 
«două, le-ai urcat la patru în cele mai multe judete. La 
unele comune sub forină de atâta la sută asupra, venitu- 
lui, s'a îndoit aproape impositul fonciar. Dar în genera] 
s'a sporit cu o decime cel puţin. Adăogaţi o decime la 
percepţie; incă una saii alocurea  dout pentru dru- 
muri, şi veţi vedea că in loc de cele 3 sati cel mai mult 4 
«decimi ce se plăteaii mai inainte, astă-di se plătesce 
pretutindeni 7 şi in unele locuri 10 şi chiar 12. Apoi, 
cine înţelege cât de puţin calculul, pricepe că dece de- 
cimi este indoirea impositului fonciar. D-lor Pati îndoit 

“ în unele localităţi și Pai crescut cu 3%, pretutindeni ; 
şi cu toată această colosală crescere, nu au făcut nici 
o lege care să dică că impositul imobiliar de 6%, s'a 
sporit ; şi tot d-lor acusă guvernul trecut, conservator, 
„că ai augmentatceu 2, impositul fonciar, adică că acum 
12 ani din 4 Vai ureat la 6 in mod frane şi leal. 

Această afinmaţiune o găsim in manifestul dumnealor 
in care se iscălesce și prinţul Dimitrie Ghica, noul 
neofit al partidului Rosetti-Brătianu. 

«(Guvernul conservator a augmentat cu 2, impo- 
situl fonciar»;—cel d'întâiii răspuns care ar trebui dat 
luminatei beizadele ar fi că acel guvern era presidat 
de d-lui, fiind ministru de finance A. Golescu. Dacă. 
acel guvern a făcut-un r&ii adăogând cele 2%, evident 
nu sunt eii acela care il va critica, căci acel guvern 
se găsea in față cu anuitatea Strusberg de 21 mi- 
lioane pentru care nu se prevăduse nici o resursă 
de inteligentul guvern, care dăduse această concesiune. 

„Era o anuitate, care făcea de odată budgetul nostru
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cu a treia parte mai mare de cât era până atunci. Şi 
luminata, beizadea, criticând această, sporire, eritică una 

„din faptele de laudă ale guvernului presidat de d-sa 
când a luat această măsură; căci este spre onoarea. 

guvernului şi 6menilor din partidul conservator, carele, 
când a fost vorba să pue sarcini noi, făcute neapărate: 
prin risipitorea administraţiune precedentă şi nefasta. 
concesiune Strusberg, a pus întâii sarcina pe umerile 
proprietarilor fonciari înainte de a cere sacrificiuri res-- 
tului naţiunii. i 

Dar guvernul sprijinit astădi de prea luminata bei- 
zadea, pentru care necesităţi ai augmentat, nu cu două, 

nu cu trei, dar aproape a îndoit impositul imobiliar ? 

D-lor, afară de crâmpeiul de drum de fier de la Foc- 

șani la Mărăşesci, nu văd ce s'a făcut, căci linia Plo- 

esci-Predeal era angajată şi resursele, cari s'aii dat, sati 
dat în socoteala guvernului trecut şi le-am scădut mai 
sus din pasivul guvernului de faţă. Numai atâta este? 

Să luăm budgetul tot al onorabilului domn Costinescu, 

marele financiar al partidului, marele socotitor, care 
îngrijesce aşa de bine şi de stările private şi de cele pu-- 

blice ! (Aplause). lată ce cheltuia această ţară în anii 
trecuţi ; iată ce cheltuesce în anii de sub exploatarea libe-: 
vali şi patriotică, (citesce). Cifcele sunt ale dumnealui, 
şi dacă sunt inexacte, cum se poate, apoi de sigur sunt 

inexacte nu în mai mult, ci în mai puţin. 

In 1871 s'a cheltuit 74 milioane. In 1872 s'a chel- 
tuit 85 milioane; această sporire vine din ratele plătite. 

pentru concesiunea Strusberg. In 1873, 91 milioane. In 
1874, mai puţin de cât în anul trecut, lucru nepomenit 

în budgetul nici unei ţări, 90 milioane. In 1875, 98 mi- 
lioane. In fine 100 milioane în 1876, când veni, pe la 

Aprilie, acest guvern la putere. Insă, în acel an, firma
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nu era a sa și mulţi oameni onorabili făcea parte din 
minister. 

, 
Din momentul insă în care stăpânirea roşiilor s'a 

aflat fâră nici un control, vedeţi avântul care Vaii luat 
imediat cheltuelile. 

A cheltuit în 1877, 116 milioane ; în 1878 a cheltuit 
121 milioane. Prid urmare, de la un an la altul, se 
vede o crescere în cheltueli de 15 şi 21 milioane. In 
77 şi 78 resbelul se întemplase, se poate. dice, de şi 
au avut resurse speciale ce nu sai trecut în buget. 
Dar în 1880, nu maiera nici un resbel şi cu toate 
acestea cheltuelile au sporit la 192 milioane ; în 1882, 
la 130 milioane ; iar anul acesta până la 135 mili- 
oane ].,. | 

Iată d-lor, cum aceşti buni părinţi ingrijesc de starea 
financiară a acestei țări ; şi câte mai sunt pe lângă toate 
„aceste, fără să mai căutăm budgetele comunelor şi ale 
judeţelor, cari şi aceste at crescut în cheltueli şi sai 
sporit cu împrumuturi, după pilda şi norma guvernului 
«central. | 

Aceste augumentări sunt enorme intrun mic budget 
ca al nostru şi progresiunea este foarte mare ! 

La state ca Austria şi Italia, sporirea cheltuielilor 
cu 30 şi 40 milioane tot ar mai merge ; acestea sunt 
state mari şi dispun de resurse în. proporţiune. Dar 
budgetul României, a cărei mijlocie era 90, să se mă- 
rească la 135, adică cu 45 milioane, adică cu jumătate ! 

Este ca şi cum budgetul Franciei de 3 miliarde sar 
augmenta din un an la altul la 4 miliarde şi 500 miline! 

Ei bine, încă odată, întreb ce s'a făcut aceşti bani ?. 
Cum s'aă cheltuit ei ? | 

Mai întâiă miniştrii au inceput să-şi indoiască lefile. 
Bine ! Dumnealor *şi dati multă. osteneală pentru
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fericirea acestei ţări şi un Brătianu nu poate să stea 

cu o leafă care ajungea lui Vernescu, lui Catargiu și 

lui Cogălniceanu. ă 

Dar sau făcut şi cheltueli de lux; am trimis şi 

agenţi diplomatici cu cheltueli enorme până şi în cele 

mai depărtate colțuri ale lumei,—până şi prin fundu- 

rile Asiei şi ale Africei... ca să poarte departe gloria 

ţerei şi să obţinem imensele succese diplomatice, pe 

care le cunoascem... (ilaritate, aplause...). 

Afară de aceste cheltueli, unde se vede că s'aă crescut 

numărul șelelor, că s'aii făcut şosele noui, că s'au 

întreţinut măcar cele în fiinţă ? Inmulţitu-s'aii școalele ? 

Făcutu-s'a vre-o îmbunătăţire materială ? Nimic. 

Guvernul acesta s'a mulțămit numai, drept toată 

îmbunătăţire a da ţărei un crâmpeiii de drum de fier, 

acela de la Buzăii la Mărăşesci trecend prin Râmnic, 

care s'a făcut poate pentru că are fericirea acest judeţ 
să posede ca representant pe un giuvaer al partidului, 

“pe d-l Fleva, (ilaritate). 

Acestea sunt toate îmbunătățirile materiale ale d-lor. 

Pe de altă parte, mai toate şoselele lăsate de gu- 

vernul trecut sunt aproape distruse: - 

In ce stare apoi se afle oraşele ? 

Chiar în frumosul d-voastră oraş, ce îmbunătăţiri 

materiale s'ai făcut sub .d-lor? Toate datează încă 

de la administraţia trecută. 

„Domnilor, în asemenea materii am putea vorbi dile 
întregi, dar voii cruța răbdarea şi buna d-voastră vo- 
ință, căci sunt sigur că toți sunteţi convinşi ca şi noi 

unde se duc banii publici şi dacă n'am ştiut-o, am 

ghici-o după stările colosale ce vedem că ies la maidan 

ca prin farmec... 

Să, trecem acum 'la alt-ceva,—la acea pâine. ideală.



39 

  

de care vorbiam şi care este tot atât de necesară pentru 
viața unui popor ca şi pâinea materială. 

Să trecem acum la politica exterioară a acestui 
guvern. 

Guvernul d-lui Brătianu vrea, d-lor, să culeagă toate 
laurele, vrea, după ce ne-a făcut aşea de fericiţi în- 
năuntru, să ne facă iluştri şi în afară,—să ne augmenteze 
teritoriul şi să ne scutească de grija acelei neno- 
rocite Dunăre pe care o putere străină se oferă 
cu bună-voinţă so administreze în folosul şi în locul 
nostru, 

D-lor, ce să mai amintim trista istorie a Basarabiei, 
perdută cu atâta nedibăcie de acest guvern ! 

Ce să mai revenim asupra unei cestiuni în care, 
nu atât fatalitatea evenimentelor cât uşurinţa şi nedi- 
băcia guvernului a făcut nu numai să pierdem o făşie 
scumpă din corpul țărei, dar încă să nu putem culege 
nici unul din avantagele care ni le oferia diplomaţia 
europeană şi pe care le-am lăsat să scape din mâna 
noastră prin uşurinţe, prin nedibăcia, prin escesivul 
egoism al oamenilor de la guvern, prin fanfaronadele 
lor neputernice şi primejdioase ! Cestiunea, dacă Ba- 
sarabia se putea păstra ori nu, eo cestiune din cele 
mai grele. | 

Poate vor dice unii că, dacă guvernul la un moment 
dat — în momentul trecerei Dunărei, — care s'a făcut 
după cum sciți de d. Brătianu singur, fără încuviin- 
tarea nici a colegilor săi, nici a Camerei ; — dacă în 
acel moment o inspiraţiune de sus, o grije pentru pa- 
trie, un sentiment mai curat al datorielor sale se 
descepta în sufletul d-lui Brătianu, poate că Basarabia 
se scăpa. D-sa cunoscea pretenţiunile Rusiei asupra 
Basarabiei înainte de a trece Dunărea, căci acele pre-
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tențiuni, încă din luna lui Maiă, tuseseră citite Ja tri- 
buna Camerei engleze, şi guvernul liberal era în măsură 
atuncea de a-şi vinde scump concursul care Pa dat pe 
NIMIC. 

Dar să gicem că evenimentele ai fost atât de fa- 
„tale în câta fost cu neputinţă de a se preintimpina 

o sfişiere a patriei noastre. 

Dar, bun era momentul ca acel ce trecuse cu mus- 
calii, aproape învinşi, Dunărea, fără zapis, chezășie, nici 
amanet — cum dicea în derisiune d-nul Rosetti— 
derisiune care va cădea pe capetele lor; —bun era 
momentul ca acei oameni să schimbe şi limbagiul şi 
atitudinea când Rusia triumfătoare dicta pacea la San- 
Stefano ? Bine era ca, fără amici şi fără sprijinu din 
nici o parte a lumei, când Europa întreagă nu făcea 
de cit să înregistreze rezultatul victorielor Rusiei, să 
'şi schimbe alianţa în vrășmăşie şi umilinţa în fan- 
faronadă ? 

Patriotic era a se alege acest moment tocmai pen- 
inu ca organul guvernului să înceapă a insulta o pu- 
tere mare şi victorioasă în mânele căreia ne găseam 
chiar prin faptul guvernului ? 

Inţelept era ca, la ultimul moment, să perdi ast-te] 
prin o purtare nesocotită, sângele generos care a curs 
în valuri pe câmpiele Bulgariei ? | 

Aceasta, d-lor, nu putea fi de cât o politică fără 
scop, ori cu un scop cu totul personal. Basarabia era 
pe rdută pentru d. Brătianu, toți. o ştim aceasta, ina 
inte de trecerea noastră peste Dunărea, alţii dic, chiar 
de la Livadia. 

Dar se vede că ceea ce trebuia să fie scăpat nu 
era Basarabia, nici Silistra, nici Vidinul, nici banii 

„tării, nică sângele vărsat în zadar, era popularitatea d-lui 
ministru Brătianu ; şi pentru această popularitate, mise-
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rabilă, efemeră, pentru câte-va fraze goale de jur- 
nale: că nu dăm, să ni se ea ;—am perdut Basarabia 
şi avantajele cele mai seriose, cele maj reale, cari 
ni le-ai oferit atât diplomaţia rusă cât şi Europa în- 
tregă. 

Domnilor, sunt momente în care nişte Gmeni, fără 
vina lor, aii perdut o provincie, cari aă avut neno- 
cirea să asiste la desmembrarea patriei lor, cum a 
spus d. General Florescu, aducând exemplu pe Cavour, 
Li bine! asemenea Gmeni iată tot-d'a-una asupra lor 
chiar respunderea fatalităţii şi cedâză puterea altora 
mai fericiţi, care ar putea să repare întru cât-va ne- 
norocirea. Ast-fel făcu Cavour retrăgându-se pentru 
că a fost silit să cedeze Niţa şi Savoia, de şi în 
schimb  dedese regelui şi (erei sale Italia întregă | 
Ast-fel Thiers, luând asupra sa greşelile altora şi pu- 
nend subsemnătura sa pe nefastul tratat care preda Al- 
sacia, dar păstra Francia. Dar dumnealor nu înțeleg 
ast-fel patriotismul și datoria; şi nu numai nu iai asu- 
pră-le greşelele altora, dar nu suferă ca alţii să le 
indrepteze greşelile lor. 

“Dacă ar avea o scânteie de patriotism curat, dom= 
nii aceştia trebuia să lase pe alţii necompromişi 
să sacrifice chiar numele lor pentru a scăpa situa- 
țiunea, să nu dea in schimb Basarabia pe 0 provin- 
cie fără fruntarii determinate care va trebui evacu- 
ată la cel întâi tun care se va trage în Orient. Alţii 
ar fi dis: piară numele nostru, ţara fie scăpată ! Marii 
patrioţi "şi-au dis: piară țara, dar să rămânem noi, 
— să rămână numele d-lui Brătianu... Numele dum- 
nealui 'şi 1] va aduce aminte viitorul, dar nu cred 
pentru a'l bine-cuvânta (Aplause). 

Ei bine! S'a încercat d. Brătianu, după acest re=
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sultat ruşinos al unei campanii gloriose—-in care im- 
prejurare am fost trataţi mai răi de cât invinşii, — 
s'a încercat cel puţin, în cestiunea Dunărei, care s'a 
agitat imediat după cestiunea Basarabiei, de a nu ne 
mai face fericirea prin asemenea procedări ? 

Nici de cum! prin aceiaşi purtare, a perdut şi 
cestiunea Dunărei, căci eii o cred perdută din ne- 
norocire ! 

Domnilor, când s'ai ivit pretenţiunile Austriei a- 
supra Dunărei, d. Brătianu era informat, era preve- 
stit; nici consiliele, nici îndemnările nu “i at lipsit. 
Pot să aduc acest omagii d-lui Cogălniceanu, care 
ca ministru al ţării la Paris, a atras din vreme a- 
tenţiunea guvernului şi "la impins, Pa rugat să des- 
faşore cea mai mare energie dacă ținem la salvarea 
Dunărei. (Aplause). 

Ce a făcut insă d. Brătianu. 
Când era o cestiune grea cu Austria, alege ca Mi- 

nistru de externe, insărcinându!'l să o apere, pe unul 
din partisanii cunoscuţi ai Austriei, pe omul de stat 
român, cei mai cunoscut ca. plecat la concesiuni față 

-cu acestă putere. Nu vrea să dic nimic r&ă pentru 
d. V. Boerescu, dară la D-sa este o vechie convicţi- 
une şi o vechie deprindere din partea acestui om de Stat. 
de a fi forte îngăduitor în faţa pretenţiunilor din a- 
fară, mai cu semă când vin de la 6re-care putere ; 
cel puţin Romdnul, organul d-lui Brătianu, i- a făcut 
acest nume. 

Fi bine, pe cine alege d. Brătianu? tocmai pe d. 
Boerescu când incepusea se agita cestiunea Dunărei. 

O voce. Este baron de Austria (mare ilaritate). - 
D. Al. Lahovari. Când e vorba de a refusa ceva 

“Turciei, guvernul se. adreseză la d. Mitică, Sturdza,
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când e vorba de a desbate interese cu Austria d. 
Boerescu este indicat; - şi când cestiunile se com- 
promit d. Brătianu ese d'asupra şi vina este a. 
altora... 

Ei domnilor! Cum începe lucrul în afacerea Du- 
nărei şi cum se sfârşeşte? Lucrul începe prin un 
succes al nostru neaşteptat și nemeritat, ași îndrăzni 
să dic, după modul cum ne-am apărat dinaintea ca- 
binetelor europene. Puterile întrunite la Galaţi refusă 
ante-proectul austriac şi hotărăsc că vor face o co- 
misiune unde să intre şi delegaţii Serbiei şi ai Bul-. 
gariei ca să studieze acest proiect. In acest timp d. 
Boerescu, ministru de esterne al d-lui Brătianu, în 
loc să dea instrucţiuni d-lui Cogălniceanu saii d-lui 
Calimach Catargi, “i lasă fără nici o direcţiune şi 
începe d-sa tratamente directe cu Austria, pentru ca. 
să precupeisscă drepturile pe care trebuiaii de la în-- 
ceput să le apere în integritatea lor. 

Domnilor, ce mai rămâne atuncea de făcut ? Suntem. 
speriaţi, suntem striviţi, suntem loviți în suflet de 
resultatul conferinţei de la Londra. 

îi bine! ştiţi că este puţină deosebire intre conce-- 
siunile făcute de d. Boerescu şi resultatul conferinței 
de la Londra, -— va mărturisit?o d. Boerescu singur 
in Senat; va mărturisit'o la 81 evanghelia par- 
tidului roş «Românul» : guvernul a acceptat înfiinţa- 
rea unei comisuni mixte neprevădută nici de trata- 
tul de la Paris, nici de cel de la Berlin. Guvernul. 
mai primeşte intrarea Austriei în acestă comisiune 
mixtă, şi chiar acordă preşedenţia Austriei. Face nu- 
mai o reservă copilărâscă: o şicană de advocat, drep-: 
tul de apel... era să dic la Curte, —la Comisiunea Eu- 
ropenă. Nu scii pentru ce Austria a refusat acâsta Hă



44 

  

-dar dacă Austria primea, lucrul de sigur era sfârşit 
-şi consimţimântul nostru dat. 

Acum, cari sunt punturile câştigate de Austria la 
„conferinţa de la Londra? Comisiunea mixtă; in- 
trarea Austriei în acestă comisiune cu preşedenţia 
perpetuă ; şi în loc de apel la comisiunea Europână, 

“intrarea unui delegat al acestei comisiuni în comisi- 
siunea mixtă, din6 în 6 luni, şi când vor fi diver- 

„gințe de opiniuni între cele 4 țări, presența unui ar- 
bitru permanent, care să deslege divirgenţele şi să 
facă prin urmare fără folos dreptul de apel. Va să 

„dică tot lucrul se mărginesce la numirea unui arbi- 
“tragiii în locul unei trepte de apel. 

D. M. Cogălniceanu. Adică, Curtea trece la Tri- 
buna]. 

D. Al. Lahovari. Cestiunea votului preponderenf, al 
Austriei e inlăturată prin intrarea în sînul comisiunei 
mixte a unui delegat al comisiuni Europene, cu care 
se cresce numărul membrilor la cinci, şi apelul se 
face inutil, căci acel delegat va hotări divergenţele 

-ca şi comisiunea Europână care este presinte tot-d'a- 
una in comisiunea mixtă prin acel delegat. 

| Găsiţi dumneavâstră mare deosebire între ceea-ce 
„s'a făcut la Londra şi concesiunile d-lui Brătianu- 
Boerescu? Et nu v&d nici una. 

Etă dar un resultat pe care de sigur “l-a adus ne- 
-dibăcia guvernului. 

„Acum d. Brătianu, după ce cestiunea s'a perdut, 
“face pe vitezul, şi, după obiceiul s&i, trage sabia. 

O voce. Ca Nigodinos din «Roza Magică» (mare 
ilaritate). 
_ D. Al. Lahovari. Acum e vorba numaj de însce-
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narea lucrului pentru naivi; d. Brătianu se încrun-. teză şi cere de la fidelii domniei sale 15 miliâne pen-- tru fortificaţiuni la Bucuresci şi alte lucruri, cu alte cu-- vinte declară resbel Europei întregi... 
O voce. Compteză pe d. Carp ca să ne împace... (ilaritate). | 
D. Al. Lahovari. Care va f rezultatul unei ase-- semenea fanfaronade ? d. Brătianu scie prea bine că. nu are nevoie să scâtă sabia sa şi încă mai puţin 

să se risipâscă banii contribuabilor, pentru nisce lu-- 
Crări cari nu se vor termina de cât peste trei-patru 
ani cel puţin, așa în cât aceste: întăriri şi pregătiri. ar fi cu totul zadarnice, dacă Europa ar hotări o exe- 
cuţiune militară, după termenul de şease luni. Insă 
eu. -cred că pentru moment o asemenea  execuţiune: - materială nu este probabilă. 

Dar prin acesta se scapă cestiunea Dunării ? Câtuşi . de puţin. Credeţi că e lucru neinsemnat când şeapte- 
puteri mari s'au rostit impreună în contra n6stră,. 
şi când Austria a luat poliţă îscălită de şeapte mari 
giranţi ? Ea pote aştepta. Si prin urmare d. Brătianu 
nu are trebuinţă să scâtă sabia domniei sale de ju--- cărie şi să încalice pe calul de lemn, — căci după cum sciți, este și mare general. (mare ilaritate). Dar 
Chiar aşa, domnilor, țara a perdut mult; a perdut. posiţiunea ce ne o dase tratatele anteriGre şi natura. 
lucrurilor; a perdut în faţa Europei dreptul de su-. 
veranitate a ţărei asupra Dunării. 

Pe când, sub suzeranitatea turcâscă, Dunărea era pă- zită numai de o mână de graniceri cari se adăpostea 
în nisce colivii numite pichete şi oprea pe turci, 
—s&rmanii suzerani !—de a trece la noi fără teşcherea, . 
— acum Dunărea numai este a nostră, sa pus sub-
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tutela unei mari puteri: Austria are adi în mâna sa 

un act de proprietate autentificat şi pâte să adăste 

execuţiunea lui de la împrejurări. 

Etă d-lor, ce a perdut guvernul! Si acesti perdere 

este, din nenorocire nereparabilă şi desăvârşită! ea 

nu se pote întârce. Acestă sabie a lui Damocles o 

vom avea tot-d'a-una spânzurată d'asupra capului 

nostru. 

Etă ce s'a perdut. 
Și cum s'a perdut? Sa perdut prin politica pă- 

cătsă de presumţiune, de uşurinţă, 'de fanfaronade 

ticăl6se în întru şi de tirâri ruşin6se în afară. 

Voci. Aşa este! 
D. Al. Lahovari. S'a perdut, fiind-că adi nu mai 

avem nici un singur amic în Europa; navem de 

cât inamici sau indiferenți. 

Pe când, domnilor, este în deobşte cunoscut că 

t6te puterile, chiar cele mai mari, se ingrijesc a avea 

un amic, un aliat, căci nimeni nu pote trăi isolat 

nici în societăţile cele mai mici, nici în aceste mari 

societăți care se numesc Congrese, ei bine care e 

amicul nostru, aliatul nostru în Europa? Rusia? 

După ce i-am dat sângele nostru, după ce am chel- 

tuit cu liberalitate milionele nâstre, grei: câştigate, 

pentru realizarea unui mare interes al ei; după tote 

acestea, dibăcia n6stră politică a fost -atât de mare 

în cit ne-am ales cu perderea unei provincii şi ne-am 

înstrăinat pentru tot-d'a-una simpatiele acestei mari 

puteri pentru a satisface prin nisce atacuri nechib- 

zuite şi târdie, meschinele interese ale 6menilor de la 

putere, ce n'aii ştiut să ne apere, şi au ştiut numai 

să insulte pentru ca să se cregă că ne-ati apărat. 

Austria ? E



Cu tâte că “i am făcut mari concesiuni în cestiu- 
nea. Dunărei, n'am ştiut nici pe dânsa să ne-o câştigăm. 

Pentru-ce? pentru că nici împotrivirea n'a fost ho- 
tărită şi leală, nici concesiunile n'a fost chibzuite şi 
netede. Dorinţa de a o împăca spre a scăpa puterea 
a fost necontenit în luptă cu încercarea de a înşela 
țara pentru a scăpa popularitatea guvernului. 

Mizerabilă politică de făţărnicie care a perdut in- 
teresele ţ&rei vitale, fără a ne câştiga un aliat! 
Germania ? ă 
Din nenorocire, o ştiţi cu toţii domniele-vâstre ; 

Germania a fost cea dintâiă dintre puteri care a 
ridicat cuvântul la Londra ca să câră darea nâstră 
afară de la Conferinţă !... 

Lucru grav, domnilor, de care ar trebui să ne 
plângem amar.... 

Dar nu este 6re şi vina acelor ce conduce  desti- 
nele n6stre ? | 

Apoi la Conferinţa din Londra, unde Germania 
vorbia sus și tare, era re dibăcie din partea d-lui 
Brătianu să numească reprezentanţi ai noştri pe doi 
foşti miniştri din nenorocita di de 11 Martie 1874? 
Și, pentru că acesta nu era destul, dibăcie era să se 
aducă aminte Germaniei, care nu uită acest eveni- 
ment, să i se reînoiască insulta făcută de nişte co- 
pii descreeraţi, dar conduşi de politica anarhistă a 
d-lui Rosetti? Dibăcie era să se redeschidă  aseme- 
nea rane prin acea faimâsă jalbă către Clemenceau, 
insuflată cum se ştie, tot de către d. Rosetti, şi 
îscălită de fii săi şi de fii miniştrilor astă-di la pu- 
tere? (Aplause). Nu vedeţi că aceşti Gmeni par-că 
sunt juraţi să ne piardă, par-că iîntw'adins se MIȘCĂ 
şi lucrâză casă înnece ţara ? Să fi fost la minister, nu
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un ministru român, dar cel mai mare duşman al 
nostru, şi încă n'ar fi putut să facă greşeli mai grâse, 
să cumuleze mai mari neghiobii. (Aplause). 

Etă, Domnilor, politica acestor &meni in cele din 
afară. 

Rezultatele ? | 

Europa monarchică şi conservatâre ne întârce spa- 
tele şi ne arată ură, din nenorocire şi dispreţ... 

Cum ar fi alminterilea, d-lor, când Regelui nostru 
“i sa impus de guvernul de adi să mârgă în străină- 
tate însoţit de un aghiotant care la Ploesci sa pus 
în capul unei mişcări facţiose şi a , proclamat repu- 
blica ? 

Dar cel puţin d. Rosetti ne-a câștigat pe comu- 
niștii de la Paris? Ei bine, nici aceştia nu ne sunt 
prieteni: căci lovitura in cestiunea Dunării a plecat 
de la d. Barâre, un membru al comunei. 

Cu cine dar am r&mas?... 

Când am dis d-lui Brătianu că am r&mas orfani 
în Europa, am exprimat un crud adevăr. 

Incă  o-dată, dic, că nu putea să se cumuleze mai 
multe greşeli în politica exteridră. 

După tâte acestea guvernul sprijinit de nişte adhe- 
renţi pe care "i vedem iscăliţi în «manifest»: Co- 
lonel Alcaz, D-nii Stolojan, Costinescu, Câmpineanu, 
luminata Beyzadea, — sprijinit de asemenea adherenţi 
desinteresaţi vine şi întrebă țara, i dice: «dă-mi în- 
crederea ta şi mai departe, căci înăuntru am să ri- 
dic budgetul cheltuelilor la 200 de mili6ne, şi în a- 
fară, pâte, d-lor, să mai fie ceva de perdut». 

O voce. Oltenia şi Siretul. 
D. Al. Lahovari. Cere de la ţară increderea ej, 

dicendu'i că a condus bine afacerile ei.
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Atâta daca ar dice și incă ar fi o. indrăsneală 
forte mare din partea guvernului d-lui Brătianu. Dar 
D-sa gice ceva mai mult. Se adresează la alegătorii 
care "i cunosc tâte faptele şi cari le pot judeca. Le dice: 
«eu nu vă cer increderea numai pentru o legislatură,vă cer 
să'mi acordaţi încrederea vâstră fără nici o reservă pentru 
tot-d'a-una ; vă «cer să vă desființaţi, să abdieaţi la 
dreptul vostru de a cugeta; vă cer să votaţi o dată 
şi să nu mai votaţi apoi nici o dată...» (aplause). Cu 
alte cuvinte, cere de la domniile vostre, ca să'l re- 
cunoşteţi de stăpân al d-vostră,. cel putin cât vor 

„trăi d. Brătianu şi «tata» Rosetti, sati moștenitorii 
d-lor legitimi sati nelegitimi (aplause sgomot6se). 

Acesta este neaudita cerere care vi se face. AcE&- 
sta e indrăsnâța, cutezătorea insultă care se arunca 
demnităței inteligenţei, avuţiei, independenţei din a- 
cestă. țară. (Bravo! bravo! aplause numerose şi inde- 
lung repetate). D. Brătianu a ajuns să dică ca Ti- 
berii: «Am incercat in mii de moduri răbdarea 
vâstră şi n'ani putut?o osteni». (Apla use). 

li bine! de astă-dată trebue ca domniele- -vostre să 
vă hotărâți. Trebue să băgați bine-de semă la ce 
faceţi, la ce vi se cere să faceţi. 

Care e, domnilor, sistemul de guvernământ pe care 
acești Gmeni "| practică şi vor să” stabilâscă în a- 
câstă ţară ? 

În alte ţări, când cine- va e osândit la morte, i se 
face ondrea ai se trimite un călâi, care 7] ia de 
gât şi'l spânzură sai "i tae capul. 

La Chinezi, unde despotismul e mai vechii Şi mai 
întărit de cât ori unde, am audit că fiind cine-va o- 
sândit la morte, “i se trimite ordinul numai Şi ne- 
norocitul ia cuțitul şi "și tae singur maţele.
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Ei bine! ni se cere de acest guvern să murim chineze- 

sce ! (Aplause numerâse şi mai de multe ori repetate). 
Nu ni se trămite un caporal cu patru soldaţi să 

ne dea afară; am fi pote striviţi dar n'am dispera 

de viitorul acestei țări. Forţa brutală a întărit naţi- 

unele adese oră, şi persecuţiunea a ridicat caracterele. 

Dar nu! d. Brătianu ne crede destul de căduți, de 

îngenuchiați, pentru a ne dice: «Veniţi şi vE omo- 

râți voi singuri cu mâna vostră proprie». Și sa ne o- 

morâm, — pentru ce? 

«Pentru că sunteţi, ne răspunde d. Brătiunu, — şi 

servili şi corupți şi cit care vam cumpărat, sciit câ 

sunteţi de vândarer. (Aplause). Aşa dice, aşa crede 

guvernul, insultând ţara întrega, insultând tot ce este 

în acâstă ţară mai luminat, mai fruntaş, insultând 

colegiul intâiu şi al doilea chiar și al treilea — căci 

şi pe dânsul "| amestecă în masele ignorante. 

Ne-a cumpărat ?... 

Apoi dacă ne-a cumpărat cu banii noştri ne-a erun- 

p&rat luându-ni”i din buzunar cu miile, şi nu scim 

daci a "'ntors 10 la mie. Al doilea; un guvern care 

îindrasneşște să spuna că el este corumpător şi ca ţara 

se lasă a [i coruptă, pune pe tunica ţerei un stig- 

mat care se lipește şi pe fruntea lui.- (Aplause). 

Repet adi aceea-ce am dis şi în Canneră: dacă in- 

teligenţa ţărei, dacă florea naţiunei, deputaţii şi ale- 

gă&torii colegiului I-iii şi al Il-lea; protesorii şi advo- 

caţii - — inteligenţa din colegiul al treilea: — daca pe 

toți aceştia "i găseşte guvernul că sunt conrupți şi 

conruptibili, ce încredere are densul în stratele mai 

de jos ale societăţei? Când capul e așa, ce trebue 
să fie coda ? 

Dar dumnealor, care gratifica națiunea cu titlul de
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„conruptă, cu aşa mare indrăsnslă, d-nelor cine sunt? 
Nu sunt bre şi dânşii din acestă nație ? Da! sunt 
Români, dar din nenorocire sunt plaga şi ruşinea 
naţiei:... Insulta ce adue țerei Gmenii aceştia este. tot 
ce pâte fi mai cutezitor. Cum? feciorele de la Banca- 
Naţională ; neprihănitele de la Strusberg şi de la res- 
cuunperare, vestalele de la concesiunea Cer na-Voda- 
Kiustenge, şi acei. de la tâte societăţile, de la tâte 
întreprinderile cari nase şi trăese direct sai indirect 
din și prin banul fcrei, care unii altor ? şi aruncă dil- 
nic insultele cele mai basse, şi—dacă am fi limbe 

„rele, am dice bine-meritate —ej să vie, să indrăsnescă 
să stigmatiseze o ţară întrâgă, să o crâdă că este după 
icoma şi aseinenarea lor! o ţară care n'are altă vină 
de cât că sutere să fie ast-tel jefuită şi batjocorită! 
(Apiause prelungite). 

De aceea dic, nu numai interesul cel mai legitim: 
dar sentimentul demnităţei. onârei, trebue să vă facă 
sa ve ridicați toţi ca unul, şi prin un răspuns demn 
sdrubitor, prin alegeri pe care să le țină minte, să 
demuonstrați "in mod pipăit acestori domni, că nici 
țera nici domniele-vostre, nu semnenați cu dânşii. (A- 
plause). Dar, după cum via spus d. Vernescu, cu 
talentul şi forța de raţionament pe care cu toţi am 
admivat'o, acâsta nu e de cât un inceput. căci revi- 
suroa constituţiunei nu este pntru tata Ruset un 
scop, ci un mijloc pentru un Seop r&ă, necurat, a- 
narhic. (Aplause). 

Doinnilor, nu noi, proprietarii mari inai ales, suntem 
inamicii prosperitaței claselor muneitore. | 

Uitaţi-vă in rândurile nostre Şi vedeţi pe acei cari 
ai fost pe faţă şi cu curagiii unii din cei mai aprigi 
apărători ai clasei ţărănesci şi cari ati probat în
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fapt că iubesc pe țărani. (Aplauise). Nu partitidul în * 

care se află bărbaţi ca d. Vernescu şi Cogălniceanu,. 

pote refusa clasei muncitorilor de pământ ce este: 

drept, ce este folositor pentru dânsa şi pentru pros- 

peritatea generală. Este insă o erore economică şi o 
cugetare criminală a se crede că pot fi interese sepa- 

rate intre proprietarii mari şi proprietarii mică, între: 

capitalişti şi muncitori. 

" Aci să'mi perimniteţi să dic câte-va cuvinte asupra 

cestiunei sociale care ar merita mai lungi desvoltări. 
Dacă am fi o ţară cu totul isolată, cum nu se a- 

flă pe pământ, o insulă în mijlocul unui Ocean ne-: 
cunoscut, fără relaţii cu vre-o parte a lumei, atunci 
sar putea spori in indefinit pretenţiunile muncitori- 
lor şi impuţina in indefinit drepturile proprietăţei şi: 
ale capitalului. Resultatul ar fi că munca ar fi rea: 
şi puţină, producţiunea prâstă şi scumpă, bogăţia ne- 
existând de loc nu s'ar împărţi în mod neegal şi tâtă 
lumea. ar trăi intr'un fel de comunism ca la înce- 
putul societăţilor ; n'ar peri, dar ar duce o viaţă res-: 
trânsă și miserabilă. In societăţile moderne însă, se 
schimbă lucrul. Aci tote poporele, ca nisce organis- 
me rivale, luptă unele contra altora prin concurența 
de tâtă diua, de tâtă ora, căutând a se invinge pe: 
terenul producţiunei, voind fie-care să producă cât 
mai eftin, cât mâi bun, pentru a vinde cât mai mult. 
Prin puterea aburului şi întrebuinţarea tutulor inven-- 
țiunilor moderne, prin înființarea drumurilor de fier 
în tote părţile, America a ajuns să producă mult şi 
eftin şi să inunde cu cerealele sale şi cu fabricatele: 
sale tote târgurile bătrânei Europe. Prin întinderea Şi 
fertilitatea teritoriului, prin sobrietatea şi sirguința: 
unei populaţiuni cu mici trebuinţe, prin: severitatea
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legilor, Rusia se luptă cu acest colos pe terenul a- 
griculturei. In țara nâstră ce se face? Se pun tâte 
piedicele cultivatorului, se aţâţă muncitorii în contra 
proprietarilor ; aşa în cât resultatul va fi, mai curând 
sai mai târdiă, sdrobirea, nimicirea cu desăvârşire 
a comerciului nostru unic de către comereiul .Ame- 
ricei şi chiar al Rusiei. Cine vor suferi atunci ? Vor 
suteri capitalialiştii — marii proprietari — căci se vor 
ruina ; dar şi muncitorii şi ţăranii vor suferi şi ei 
vor suferi fomea — și dacă ruina asteptă doui trei 
ani apoi fomea nu aşteaptă nici 24 de ore? (Aplause) 
Etă insanităţile pe cari unul ca d. Rosetti, care a 
avut grija a-şi vinde de tînăr moşiile, merge să le 
culegă la cluburile anarhice din Paris, ca să ni le 
aducă prâspete la noi. 

Apoi tocmai o asemenea stare de lucruri,  ast-fel 
de idei ati adus scăderea bogăției și puternicei industrii 
a Franciei ; şi aceleaşi idei, vrea d. Rosetti să le a- 
ducă şi la noi; resultatele se văd de acum prin scă- 
derea exportului şi peirea agriculturei. 

lată cât pentru cestiunea economică. 
Pentru cestiunea politică, constituţiunea nostră a 

fost largă ; unii dic — şi pâte-că aii dreptate — că 
am mers mai iute de cât ne permitea starea mora- 
vurilor şi a instrucțiunei la noi. După constituțiune 
toţi în țara acâsta avem un drept de vot. Nu este 
muncitor, nu e omul cel mai sărac, cel mai umil, — 
numai verstnic şi român să fie — care: să n'aibă 
drept să voteze şi să dică cuvântul sti în afacerile” 
publice. Dar acestă constituţiune ințeleptă a voit să 
scape şi să asigure tot de o-dată şi interesele mai 
înalte ale proprietăţei, ale culturei, divisând colegiu- 
vile după diferitele stări sociale; a voit ca tote inte-
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resele şi tote opiniile să-și aibă organele sale in re- 
presentaţiunea, ţării, căci dacă in fond interesele sunt 
solidare şi identice, apoi nu tot aşa se pote dice de 

capacitatea de a le preţui şi competința de a ie a- 
păra. . 
„Ei bine, ce mai vor aceşti domni! Vor să con- 
fande colegiurile şi, din tâtă suflarea românescă — 
în care noi an coprins şi pe Țigani şi pe israeliți, 
— un lot să vămână : proprietarul mare sau inie 
căci a ineca: proprietatea, fie mare fie mică, in anal 
țimea maselor inculte, este a-i răpi indirect: dreptul 
de a vota și a transforma în iloţi politici tocmai pe 
cei mai în stare dea pricepe politica. Şi vi se cere 
ca „domniile vâstre inşi-vă să vă puneţi cu mânile 
d-vâstră ștrânaul de gât, numai pentru a complace 
d-lor Costinescu, Agarici şi Stolojan !.. 

Dar, dumnealor ne asigură că sunt proprietati, și 
proprietari mari, inai mari de cât noi. Se pote, pen- 
tru vre-o doi-trei din d-lor. Prea sunt insă noui pro- 
prietari şi prea cunosc originea proprietăţii lor cu să 
o apere cum o apărăm noi..... (Aplause prelungite). 

Noi am luat acest patrimoniă de la părinții nostri: 
nu lam câștigat prin operaţiuni de bursă în 24 ore. 
(Aplause sgomotse). Noi ţinem la dânsul, căci lar u- 
dat și rodit cu sudârea nâstră şi a părinților noștri. 
este al nostru şi nu permitem să fim despoiaţi... 
(Salve de aplause nestârşite primesc ultimele cuvinte 
ale oratorului). 

Ni se dice că dreptul de proprietate nu va fi atins. 
Ni se dă o poliţă iscălită, de cine? de d-nii! Voi- 

nov, Fleva şi prinţul Dimitrie Ghica. Să ne increderm 
6re in poliţa dumnealor ? Ca si mă incred trebue să 
văd un girante, — girul stăpânului dumnâlor de as-
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tăgi, girul d-lui Rosetti. (Bravo! Bravo! aplause), 
Unde e girul d-lui Rosetti ? Unde-i iscălitura sa? D. 

Rosetti, ca tot-dauna şi astă-dată a avut grijă să 

stea ascuns după perdea. El ne câce turta la toți; 
işi conservă neatinsă iniţiativa sa; dreptul de a vorbi 
mai târdiii și de a respinge cu dispreţ poliţa sem” 

nată de... (Aplause sgomotâse. Oratorul nu se simai 
aude)... L'am vădut pe tata Rosefcum a apărat pro- 

prietatea cu ocasiunea tocmelilor agricole, cu circu- 

lările sale faimose, cu proectul monopolului, (1) cu pro- 
iectele de lege interpretative ale legei rurale, cu propa- 

gandele socialiste printre ţărani. Si d. Fleva şi d. 

Costinescu se arătaii la început forte amici ai 'pro- 

prietăţii, de la un timp incâce se înţelege, dar la o 
privire a stăpânului lor, indată ai bătut în retragere. 

Nu vrem de loc apărarea unora ca d-nii Agarici, 
Fleva, Costinescu, Voinov, Stolojan ; ştim cât preţu- 
eşte ; vrem să ne apărăm noi înșine... şi ne vom a- 
păra mergând cu toţii la urnă şi trimițând în cor- 
purile legiuitâre Gmenii cari, prin trecutul lor intreg 

ait dat dovadă că şciti a respecta şi a preţui sfântul 
drept al proprietăţii. : 

Domnilor ! momentul este solemn. Nici o dată, în 

nici o epocă nu a fost mai răi ameninţată și mai 

cumplit batjocorită acestă ţară. 

Adi nu e vorba numai de a ne strivi, de a ne supri- 
ma; vrea să ridă de noi. Colegiul întâii se găseşte 
adi ca un condamnat la mârte. Sciţi că unui con- 
damnat la mârte i se oferă tot ce doreşte, fiind 'că 

- se scie că nu mai are mult de trăit. Nouă ni se lasă 
numai trei săptămâni de a trăi; şi în aceste trei 

(î) Monopolului cârciumelor.
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săptemâni ni se va da tot; decoraţiuni, prefecturi, 

concesiuni, bani, onoruri, ni se va da tot...; ni se va 

da tot, pentru că are să ni se ia tot. (Aplause nu- 

merdse şi indelung repetate)... Ni se va lua şi da- 

vurile hărăzite „de guvern și bunul nostru care nu ni 

Pa dat el şi pe care nu e volnic a ni'l răpi: drep- 

tul de a vota, dreptul de a fi ce-va în acestă ţara, 
de a poseda şi a de ni se respecta ce posedăm. 

Domnilor, d-vâstră cei intâiit aţi venit la noi. 

lată venim şi noi la d-vostră cu iubire, cu încre- 
dere. — Cum am dis la inceput, Moldova este care 
a luat adese-ori iniţiativa faptelor măreţe cari sait 
petrecut în acestă ţară de vre-o 25 de ani. Toţi am 

contribuit la săvârşirea «Unirei» și Moldova şi Mun- 

tenia. Dar mama adevărată a unirei e Moldova, cun 

adevărata mamă a pruncului este aceea care il nasce 

în dureri... (Aplause numerâse şi atât de puternic es-. 

primate in cât vocea oratorului nu se mai aude de loc). 

Moldova este carea suferit... Prin urmare a d-vostră 

mai mult este Unirea (Aplause... De sigur Omenii d-vâstră 
cugetători, bărbaţii d-vostră politici ai căutat să vă 

facă să uitaţi aceste dureri, să vă mângâiaţi prin pri- 
veliștea patriei comune mai mare şi mai gloriosa. 

Dar, v€ intreb, dacă vitrega purtare a. guvernului 
de astădi, — vitreg pentru amândouă ţările, dar maj 
vitreg pentru d-vostră... — aşi vrea ca acestă mare a: 

dunare să fie şi mai mare, aşi vrea vorbele mele în 

aceste momente supreme să pătrunză cât de departe, 

aşi vrea să cală aceste ziduri, şi să străbată glasul 
nostru pe întinsele şesuri care le udă Prutul și Si- 

retul ;...— vă intreb: dacă purtarea vitrigă a acestor 6- 

meni merită increderea d-vâstră, pe care indrăsnese 

să vo csră, până la abdicare, până la sinucidere!?
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Pentru ruşinele din afară, pentru despoerile din 
năuntru, pentru despotism, pentru conrupțiune, se 

cuvine ca noi inşi-ne cu mâini paricide, cu mâini 
impii să răsturnăm Constituţiunea, măreiul edificiu, 
care ne apără şi ne adăpostește pe toţi !! (Aplause 
numerose şi repetate. Oratorul este cu căldură îm- 
brăţişat de mai :nulii dintre auditori). 

p Ă 

ARAL ALA



DISCURS ) 

ținul la întrunirea publică din sala Bossel de la 
28 Aprilie 1887. 

D. Al. Lahovari (este salutat cu vii apiause). 
D-lor, numai chemările d-vâstră simpatice matii 

făcut să îndrăznesc să mă prezint la acsstă tribună, 
care a fost ilustrată adineauri prin glasuri atit de 
autorisate. Ce am să vă dic și de ce să vă întreţiui ? 

D. Blaremberg, într'o cuvântare măeastră, a trecut 
în revistă politica intreagă din afară și din năunteu 
a acestui guvern. A arătat ce s'a pierdut în trecut, 

„ce ne ameninţă în viitor în acâstii ţară, a vorbit și 
despre cestiunea mai prospătă de la ordinea dilei, 
cestiunea revisuirei, 

PD. general Florescu, cu o autoritate care n'are 
seamăân în asemenea materie, a arătat starea în care 
se află armata nâstră pusă sub direcțiunea și la dis- 
crețiunea unui ministru civil, unui politician necoimn- 
patent, ce tinde a deveni o armată de politiciani, 
menită a câștiga bătălii parlamentare şi a lua cu asalt 
urmeie electorale, iar nu intăriturile inamicilor, _. 

|. Vernescu v'a vorbit despre o cestiune speciala 
forte ardătoare, cestiunea impozitelor noui care le-a 
creeat d. Brătianu prin agenţii săi direcţi. 

*) Reprodus din ziarul România No. 38 din 4 Maiii 1384,
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De ce aşi mai avea să vorbesc ci ? Cestiunile sunt 
cu totul sleite. Cu tote acestea si'mi permiteți să dic 
câte-va cuvinte cât se pâte de scurte. Suntem fericiţi 
și trebue să ne felicităm cu ţera întreagă de această, 
manifestaţie, Ştiţi evenimentele cari s'ai= petrecut. 
Știță că după 7 ani de guvernare, aprâpe fără control, 
ori cu un control mai neputincios, cum era acela al 
opoziţiei din Camerele trecute, d-nii Brătianu şi Ro- 
setti ai chibzuit să şteargă şi această urmă de. 
opozițiune care supăra omnipotenţa d-lor. Spre acest. 
sfârșit domnia lor ai inventat cestiunea revizuirei ; ; 
știți ce s'a petrecut in alegerile trecute. Ştiţi care a 
fost lupta curagioasă dar neputincioasă a câtor-va 
membri din opoziţiune in contra forţei şi a banului» 
in contra unui intreg sistem de corupțiune Şi presi- 
une cum nu sa mai vădut nici aiurea, nici chiar 
în această, ţeră, 

Opoziţiunea s'a retras din aceste adunări cari nu 
erai! de cât instrumentele surde şi oarbe ale d-lor 
Brătianu şi Rosetti. 

Unii aii aprobat această retragere, alţii au criticat'o, 
însă d-lor, un efect a avut pe care nimeni nul pâte 
tăgădui. A avut efectul că a lăsat, ca să die așa, pe 
d. Brătianu şi Rosetti, faţă în faţă cu majoritățile 
d-lor, faţă în faţă cu faptele şi 6menii d-lor. 

Nici o voce discordantă, nici un cuvânt mdepen- 
dent nu a mai tulburat acel cor frumos al unanimi- 
tăţei camerilor d-lui Brătianu. Concertul a fost armo- 
nios în adevăr, dar n'a fost plăcut urechilor, nică 
spectacolul înfățișat n'a făcut onâre terei. 

Aţi vedut cum acei oameni, desbărați de micul 
freu, care era un control, pentru interesele tării, un 
bine pentru dânşii, cari ii obicinuia cu nişte discu-
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țiuni mai inalte, şi chiar cu o ţinută mai cuviin- 
cioasă, le făcea cu incetul educaţiunea politică ŞI so- 
cială, aii desvălit in hidoasa lor goliciune tâte faptele 
lor urâcioase, toate patimele josorite într”'o formă 
demnă de fond, credend, în lipsa contradicţiunei, că 
nimenea nu'i aude, nu'i judecă, şi 'şi-aii aruncat în 
faţă unii altora greşeli, crime, insulte care r&sună 
încă la uvechia scandalizată şi speriati a ţărei. 

Aceste acusări nu sunt facute de opoziţiune, care 
Sar putea bănui de parţialitate, dar indreptate de 
acești buni fraţi, unii către alţii. 

Cei mai mici ai inceput. 
Cearta s'a ridicat mai întiiii între merabrii comu- 

nei capitalei, între cei de ieri şi cei de astă-di, cei ce 
voiaii si sosească şi aceia care nu voiaii să se ducă. 
Unii erati acuzaţi că ai jefuit ceea ce a fost pină 
acum, ia cei-lalţi că voesce să jefuiască ceea ce a 
mai rămas, — dar puteaii să se apere cu aceasta că 
n'a mai rămas nimica. (ilaritate). 

Dar în fine nici unii, .nici alţii nu păreait că ati 
cea mai mică îndoială despre gusturile şi apucăturile 
fraţilor de acelaşi sânge politic. 

Domnilor, de la membrii mai puţini importanţi ai 
acestei venerabile cărdășii am trecut în fine la spo- 
„vedaniele publice ale preotului, ale şefului, ale ma- 
relui profet ; am avut confeşiunea d-lui Rosetti, dicând 
că nici un deputat, nici un senator din aceste camere 
de revizuire nu ai venit de cât de braţul Prefectului 
care la ales. Nu avea trebuinţă-d. Rosetti să vie cu 
1) francheţă care—fiind dat rolul săi în partid —s'ar 
putea numi cinism, să ne spue care este origina şi 
«care este prin urmare autoritatea Camerilor chemate 
să sfişie pactul fundamental al erei şi să deslege cu
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mâinile lor necurate legăturile cari strâng pină acum 
pe toţi cetăţenii acestei ţări, legături cari s'a legat: 
sub jurământ între tron şi ţară. (Aplause). 

Aceasta nu era de ajuns, şi cel mai mare peste: 
cel mai mare, d. Brătianu, după d. Rosetti vine ŞI 
iarăși. înt”'o şedinţă a Camerei, care se va scri in: 
istoria țărei cu litere neşterse, are şi d-lui trebuinţă 
să-şi uşureze conştiinţa încărcată şi vine să mărturi- 
sească că, pentru a'i aduce pe bănci şi a face cu 
dânșii această operă, fără nume, a tolerat asasinate- 
şi procese scandalâse. (Aplause). Și pe când dicea a- 
ceste cuvinte: da, r&spundeaii sufletele ner&sbunate- 
ale asasinaţilor de la Buzăi și din alte părţi care ati 
mess înaintea lui D-dei: să se plângă de dreptatea 
6menilor ; și pe când dicea aceste cuvinte: da, r&s- 
pundeaii lacrămile văduvelor și ale orfanilor, despo-- 
iaţi mai în ţara întregă printr'o justilie servilă Şi în 
mâna unor advocaţi complici ai guvernului şi expl6-. 
iatori ai poporului. (Aplause). Va să gică regimul e 
caracterizat de şeful săi. Antâiii, mâna la pungă, im- 
pozite, abuzuri, procese scandaloase, şi dacă nu te 
supui, omor şi asasinate ! Nu le dicem noi aceste cu- 
vinte, căci credeţi, d-lor, că osi-câtcu toţii cunsştem 
de ce sunt capabili fceşti oameni, aţi fi acuzat vor-- 
bele nâstre de exageraţii, însă Je dic autorii însăși aj- 
acestor fapte şi trebue să ştie că sunt adevărate, fiind-că 
ei le-au comis. Nu mai era opoziţiune in această a-- 
dunare, şi apoi ce opoziţiune ar fi putut stârce din: 
sufletele lor vinovate aceste supreme mărturisiri ? 

D. N. Blaremberg. Nici ordalele. 
D. Al. Lahovari. Ca şi când D-qeii %-are fi orbit, ca. 

şi când consciinţa lor obosită a vrut să le setă cu 
sila aceste strigăte, aceste spovedanii infame cari vor - 
resuna ruşinos în istorie. (Aplause). |
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Sub aceste auspicii se reformează pactul sub care 
“am trăit de la 1866 pini la 84, adică 18 ani? Sub. 
„aceste auspicii se reformează această Constituţiune ? 
Și când vor merge cu noul pact inaintea Regelui spre 
al supune - la un noii jurământ să'şi aducă aminte 
țara şi istoria de misterele necurate cari s'a serbat 
peniru taina legei celei noui. (Aplause). 

Dumnealor revisuesc şi cu tâte acestea în adunări 
publice spun că ţara nu se gândeşte la revizuire ; Dum- 
nealor revizuesc şi unul dice c că revizuirea «celui alt 
«este uă operă infamă, ui operă de corupţiune, şi cel-alt 
dice că reviznirea dervişului cel mare este uă operă 
de nebunie, de om neechilibrat. la creeri ! (Apiause 
prelungite). Și cu toate acestea nebunul şi coruptul, 
practicul şi neechilibratul, mână în mână vor prezenta 
„această constituțiune scâlciată, țărei care nu a voit'o 
„şi Regelui care nu a jura!o (Aplause). Și vor veni 
-cu 0 lege tocmită intre dânșii, infierată de cei ce o 
voteaza, să ceară pentru dânsa cuvântul jurat al 
Regelui şi supunerea poporului. (Aplause prelungite). 

Partidul care este ia putere a avut cutezanța, între 
diferitele sale monopoluri, să-și însușească şi mono- 
polul liberalismului. De un timp încâce se numește 
şi conservator ; vă voiii arăta c% nu este nici liberal 
Nici conserv ator, că nu a fost liberal de cât ci banii 
ţerei şi conservator de cât cu abuzurile ce se comit 

„pe fie-care di. „(Aplause). Ce se ințelege prin libera- 
lism ? e | 

In tote idrile din lume se crede că partidul libe- 
sal sprijină libertăţile publice şi în general vre-o 2—3 
„libertăţi principale cari sunt: libertatea alegerilor, 
libertatea presei, şi libertatea tribune. 

Libertatea alegerilor ? Avem mărturisirea d-lui Ro-
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setti cum o ințeleze şi cum o aplică. Libertatea pre- 
sei ? Acispectaculul este îrumos ; dumnealor ait strigat 
in contra altor auverne că nu sunt destul de iubitâre 
de libertatea presei—cu tâte că nici un guvern pînă 
acum, chiar acela pe care Pati acuzat ca cel mai reacţio- 
nat, nu s'a atins de adevărata temelie şi de adevărata 
garanţie a presei care este juriul. In adever prin legile 
prezentate de trecutul guvern — s'a repetat cu priso- 
Sința — că nu se atinge juriul, şi nu numai în lege 
sa făcut aşa, dar și în fapt, căci guvernul trecut 
avea cel puţin un obicâiii de a dice ce crede Şi a 
crede ce dice. (Aplause) ). - 

Cestiunea libertăţii presei este o cestiune nu de pena- 
litate, ci de jurisdicţiune. Ei bine, dumnealor cari stri- 
gaii aşa de tare, carj dedeaii niște țipete de fii cărora 
li se ripeşte muma iubită, pentru ca se introducea 
in condica penală dupa chiar porunca Uonstituţiunej 
nişte dispoziţiuni foarte moderate din legile Belgiane, 
dumnealor acum, cum şi unde vor să lovească presa ? 
Tocmai acolo unde o doare, — căci sunt fârte cunos- 
cători in cestiune, isdicţiunea juriului. O! pentru 
penalitate sunt forte imdulgenţi, forte blândi, nu vor 
inchisore,..,.. | 

Nu vor - inchisăre, nu vor mortea culpabilului, 
numai pocâinţa lui vor; dece, dou&-deci de mii de 
tranci amendă, pote 0 sută mii despăgubiri civile, 
nimic mai mult; dar acâstă amendă să fie aplicata, 
nu de un jurii imparţial, nu de 6meni luaţi din na- 
țiune şi reprezentând curentele opiniunei publice, dar 
de judecători amovibili,s schimbaţi după voinţa d-lui 
Voinov, care a declarat in ședință publică, că schimbă 
toți judecătorii, după cererea deputaţilor, şi a sena- 
torilor. Acâsta pâte ar fi făcut'o mai mulţi miniştrii 
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-roşii, dar, să spunem adevărul, este singurul care a . 

avut îndrăznela so mărturisească în public. Suntem 
în epoca spovedaniilor. Eată libertatea presei, cum o' 
visează, dumnealor. | | 

Cât pentru libertatea tribunei, ea părea, că nu mai 

pote să supere pe aceşti domni, căci opoziţiunea în- 
treagă se retrăsese, şi prin urmare era desfiinţată de: 
fapt. 

Opoziţiunea blândă şi părintească care o fac pe 

rând partizanii d-lui Brătianu, cărora se vede li se 

dă un număr, pentru aceasta, cum dicea reposatul' 

Strat, unul Luni, altul Marţi, altul Miercuri etc., a- 

ceastă. opoziţiune nu putea supera pe d. Brătianu. 

Dar când se prezintă o cestiune inai importantă, a- 

. facerea cu demisiunea simulată a d-iui Rosetti, ma- 

joritatea, care nu era în secretul comediei, prinse: 

atâta grâză în cât cu strigătele cele mai sălbatice nu 

permise nici o discuţiune, impedică să vorbescă chiar 

pe d. Rosetti şi această adunare, ce pângărește nu” 

mele de liberală, a luat cuvântul unui orator, d-lui 

N. Ionescu, şi lucru nepomenit i s'a luat cuvântul cu 

vot, şi, ceva mai ruşinos, cu vot pe față pentru ai 

infricoşa pe toţi. 

Sunt şeapte-deci de deputaţi cari aii îndrăznit să - 

pună numele lor înainte, peniru a se impedica un. 

mandatar al naţiunei ca să rostească un cuvânt, 

măcar asupra unei ceştiuni capitale, și „acel orator 

era mai unul de ai lor, în ori-ce caz un om fârte: 

îngăduitor, forte blând cu tovărăşia Rosetti Brătianu. 

Vedeţi ce sortă ar fi avut opoziţiunea cea adevă- 

rată dacă ar fi r&mas la discreţiunea acestor domni,. 
care distribue libertatea de a vorbi cu o parcimonie 
aşa de înțeleaptă. Noi am.preferit să ne șcuturăm
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„pralul după picicre, şi să nu păşim pragul unui a- 
„semenea loc...Mai bine să vorbim bine cu d-vostră, 
de cât cu dânşii, căci vorbind cu „d-vstră, măcar 
că nu „reprezentați de cât o porţiune a ţărei, dar 
vorbim cu o „parte, a, terei ; pe când, vorbind cu d-lor . 

„nu vorbeam de cât cu guvernul, fie pe băncile Ca- 
„merei, fie pe acelea ale miniştrilor. Şi aceşti omeni 
cutează incă a „puria numele de partid-liberal, ațăi 
s'a ameștecat şi s'a intunecat sensul cuvintelor la noi ! 
„Ei, cu toate acestea, nu sunt mulțumiți şi totuşi vor 

să ja precauțiuni incă mai mari în contra unor 0po- 
ziţiuni posibile în vr'o Cameră viitre. 

Se vede că d. Brătianu are un „pact secret cu no- 
rocul şi cu puterea, căci tâte legile care le face nu 
le, face pentru usul ţărei, ci pentru usul său. lată 
morala  pretinsului partid | de la 1848, care, după 40 

„de ani de luptă, şi, dic d-nealor, «de marliriu», vine şi dă 
un solemn faliment tutulor promisiunilor sale. 

D-lor, şi în alte ţări şi la noi s'aii văzuţ guverne despre 
care S'a dis, intr'un stil cam umflat, că aruncă un văl asu- 
pra statuei libertăţei, dar şi dă liniştea și prosperitatea. 
„materială țărei lor. Eă, de şi calificat de d-nealor reac[io- 
nar, sunt în contra unor asemenea dictaturi. Insă mâr- 
turisesc că sati vădut in istoria multor ţări dictaturi 
glorioase și guverne absolute jusțificându-se prin mă- 
rire și prosperitate ; ceea ce nu sa vedut nicăeri, de 
cât in. anii de graţie 1876—1884 şi sub domnia d-lui 
Brătianu în al 8-lea an, ceea ce nu s'a vEdut nici o- 
dată este tirania fără linişte şi dictatura fără ordine. 

Acesta era un noii soiii de guvern necunoscut în 
istoria popoarelor şi a cărui invenţiune, breveiată Şi 
garantată, se cuvine marelui Bismarck al României, 
d. Brătianu.
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Aţi vedut ce ai făcut cu libertatea electorală, aţi v&- 

dut ce aii făcut cu libertatea tribunei, aţi vădut ce vor să 

facă cu libertatea presei. Să vedem acum ce aii făcut cu 

liniştea, cu prosperitatea, cu probitatea acestei țări ; să 

vedem acum ce aii făcut cu avutul.ei material şi moral. 

V'am dis, d-lor, dictatură fără linişte și guvern ab- 

solut fări prosperitate materială nu s'a mai v&dut în 

Europa in secolul acesta, de cât în fericita Românie 

sub regimul d-lui Brătianu. Se mira d. Vernescu de 

procedeurile d-lor financiare şi v'a făcut un tablou a- 

dev&rat infiorător. Cestiunea contribuţiilor a tratat-o 

atât din punctul de vedere juridic, cât şi din punc- 

tul de vedere politic, întrun mod ast-fel că este za- 

darnic de a mai dice ceva de dânsa. S'ati văzut popoare 

cari au vărsat sânge, ca să dobendeasci dreptul ca 
impozitele să fie votate de reprezentanţii lor. ca ori-ce 

para din munca şi sudoarea lor să nu fie cheltuită 

făra încuviințarea lor sai a reprezentanţilor lor. 

Aci este chiar isvorul şi cuvântul de a fi al regimului 

parlamentar. 

Noi nu avem această fericire, de a fi reprezentaţi 

prin nişte Camere alese, dar avem dreptul ca impo- 

zitele să se voteze cel puţin de acest siinulacru-Par- 

lament. Fi bine, nici atâta! Pentru prima-oară s'a 

votat impozite prin circulări ministeriale și s'ait impus 

prin. agenţi fiscali. Pentru prima-oară circulările, nu le- 

gile, au înfiinţat dările. Motivele le-am arătat. A se indoi 

impozitele ar fi întâmpinat ceva greutăți chiar din partea 

acestor ficțiuni de Camere ; dară a seindoiîn mod ar- 

bitrar venitul proprietăţilor este mijlocul cel mai ne- 

merit de a îndoi impozitele fără multă bataie de cap. 

D. Vernescu se miră de aceasta, eii nu mă Tir. 

Obrazul subțire se ține cu cheltuială. |
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D. Brătianu “are trebhuinţă de bani mulţi. Pentru 
"aceasta vă citesc o mică socoteală. Vă garantez exac- 
titatea ei, căci este luată după situaţiunea tezaurului 
public, pe 'exerciţiul 82-—85, publicată chiar de d-lor. 

D. Brătianu, de când este la putere, a făcut să se 
voteze următoarele imprumuturi şi a intrebuintat, a- 
fara din resursele ordinare, indoite prin impozite di- 

„recte şi indirecte, următoarele sume (citeşte) : 
23,000,000 bilete ipotecare pe care după lege tre- 

huia să le retragă în patru ani şi care 
sunt până adi în circulaţiune ; 

31,600000 imprumutul pentru conversiunea bonu- 
rilor rurale, de şi resursele acestei case 
ajungeaii pentru plata acestei datorii. 

-181,000,000 prima emisiune de rentă amortizabilă. 
134,000,000 a doua emisiune de rentă amortizabilă. 
374,600,000 în total, dară, sarcini. 
Dar ca să fiit corect voii scădea de aci: 
56,000,000 împrumutul domeniai plătit. 
33,000,000 drumul de fier Ploeşti-Predeal. 
31,000,000 un pretins deficit moștenit de la guvernul 

trecut şi pe care tot guvernul d-nealor 
la făcut in 1877. 

120,000,000 în total. 
care scâăendu-se din 374,000,000 

ne dă. .... .... 954,000,000.- 
Va să zică, 254,000,000 sarcini noui adăogate. Des- 

îid pe d. Costinescu, cel mai bun socotitor din tot par- 
“tidul, să conteste aceste ţifre (ilaritate, aplause). 

Aceasta era socoteala în ceasul când ne-am despăr- 
țit de d. Brătianu in 1883. De atunci a mai făcut 

diferite emisiuni și diferite inprumuturi despre care nu 
„pot să vă dau seamă intr'un mod precis ; pot să dic însă,
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că S'au mai adăogat încă 15 milioane, cari sunt pentru 

“Dretiasa fortificare, care nu s'a făcut. Sa fortificat nu- 
> 

rai, se vede, situaţiunea financiară a partidului (ila-- 

ritate). Va să zică, pentru ori-ce bun sâcotitor sunt 

271 milioane, cheltuiţi afară din budget, pînă la 1883. 

D-lor, acestea nu sunt glume, acestea sunt ţifre po-- 

- zițive, le-am mai citat şi in Cameră şi în alte adunări 

publice, şi nici odată nu ne-au desmintit. 

Dacă la aceste 300 milioane aproape, mai adaug,. 

ce ar fi duept, răscumpărarea drumurilor de fier, în 

care, in loc de o garanţie anuală mărzinită a umplea 

deficitul venitului, s'a luat: asupra ţărei un capital de 

datorie de alte::300 milioane (985 țifra exactă), ve- 

dem că am ajuns aproape la 600:milioane, spor al. 

datoriei publice. Atât ne costă onoarea şi gloria de a 
fi guvernaţi de d-nu Brătianu (aplause) ; toate acestea 
peste un budget anual şi regulat de 135 -milioane, 

care se votează ast-fel dar se intrece tot-d'a-una, peste: 

sumele luate de la Ruși cu ocazia resboiului, care nu 

aii fost trecute 'în socoteală, peste rechiziţiuni, etc. 

“Gloria de a fi guvernați de oamenii de la 48, de 

martirii libertăţei, de exilaţii de 'prin cafenelele cele 

bune ale Parisului, această onoare ne costă scump (apla- 

use). Am rnai uitat un mic condei, la aceste 600 mili-: 

oane ; este indiferent la ast-fel desumă ; este milionul 

d-lui Brătianu (ilaritate, aplause). 
" Dacă, voiţi puneţi-l şi pe acela, pentru a rotunji suma. 

Ei bine, când un guvern, afară de un budget 're- 

gulat de vre-o 135 milione, cheltueşte în imprumu-: 

turi 300 milione aprâpe—ca să nu punem şi datoria 

drumurilor de fer—iîn 8 ani, apoi acel guvern “are 

trebuinţă de parale. Cum dicea un ministru al co-: 

ruptului Ludovic al XV-a, unui biet om care se 'tîn--
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guia dicend : D-le. ministru, ne. iei paralele din bu- 
zunar !—Dar de unde vreţi să le iai? rispundea el; 
aşa şi d. Brătianu. Până la un “timp vor merge, 

-căci va veni ora, şi pâtea sosit, când miliânele nu se 
vor maj găsi, pentru că agricultura a dat indărat, 
«comerţul se svârcolește in falimente, exportul ce ne 
aduce banii scade, importul, care ne cere, se urcă pe 
fie-care an; aurul se înlocueşte prin hârtii. De acum 
agio este de 4 la sută; ce va fi mâine, Dumnedeii scie ! Si 
acesta esteun mic impozit indirect, dar perceput forte 

regulat de d. Brătianu tot din buzunarele d-v. Va 
să dică, faliment la promisiunile de libertate, faliment la 
promisiunile de prosperitate ale țărei, toate acestea se 
„cornpensează prin strălucitele succese diplomatice pe cari 
le-a enumerat d. Blaremberg şi asupra cărora nu mai in- 
sist. Umili către cei tari cari sunt mai toţi afară din hotare 
insolenţi şi apăsători către cei slabi;cari suntem noi până 
astă-di, căci sperăm că nu vom fi tot-d'a-una (aplause) 
căei umărul nostru a inceput să se ostenească, şi atât 
demult am ţinut capul in jos în cât ne-a venit mare 
poftă să ”] ridicăm o dată. (Aplause).. | 

Politica lor se;;compune dar, în afară, dintr'o con- 
tinuă frămintare fără şir, fără. demnitate, urmată det. 
umilințe. şi: decepţiuni, şi în întru persecuţiunea a 
tot ce este. onest, independent, a tot ce mai caută ; 
incă să ție fruntea sus, şi o încuragiare perpetuă. a. 
servilismului şi .a precupaţelei. conștiinței. 

Banii aceştia sunt. mulţi, 600 miliâne, dar şi munca . 
Românului este mare, neobosită şi pâte că în alte 
timpuri vor putea să pună la loc avutul risipit. (A- 
plause). 

Dar cine ne va da consciinţa: Naţiunei rătăcită,
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mintea "i intunecată? Cine ne va da speran:ele per-: 

dute ? | 

Un Împărat roman, August, 'şi bătea capul de zi-- 

durile palatului strigând: Varus, dă'mi indărăt legiu-- 

nile distruse de germani. Și noi vom dice d-lui Bră-: 
tianu : redă ţărei conştiinţa, moralitatea, religiunea şi 

credința. (Aplause prelungite). 
Dar "mi este frică să nu fie prea târziă ; și precum. 

oasele inălbite ale veteranilor lui Varus nu sai mai 
sculat din intinsurile Germaniei spre a lua in mână 
spada romană, aşa mi-e frică ca conştiinţa acestei 
ţeri să nu fie apăsată mult timp. 

Dar să speram incă! De acum nişte luciri, 
niște zori prevestitori ai unui soare mai frumos, aj 
unei dile mai bune, se ridică incet pe cer. 

Adunarea aceasta atât de numerâsă, atât de seri-: 
0să ne este o speranţă, ne este o incurajare, şi sunt. 
sigur că dacă vom persista, dacă ne vom intruni mai 
des, dacă vom convorbi, dacă vom face ca şi glasul 
nostru independent si vie să întrerupă osanalele lin-: 
gușitorilor, acest glas va fi auzit departe, sus, şi nu 
este ureche destul de astupati in care nu va pătrunde. .- 
Să zicem dar: Curagiă! Inainte! şi să sperăm că 
țara după această lungă incercare va scăpa pentru 
tot-d'a una de cel mai răi soi de 6meni cunoscuţi 
pe pământ, adică de jefuitorii poporului și linguşitorii 
Regelui ; de demagogii domesticiţi, de tribunii de anti-- 
cameră. (Aplause prelungite şi repetate de mai multe ori)..



DISCURS)” 
pronuniat în întrunirea opoziției-unite de la 24 

Februarie 1886 (sala Ioji, Bucureşti) 
Ai maj vorbit la această intrunire Dumitru Brătianu și d. G. Ver- 

nescu. Resoluţiunea primită e următoarea : 
«In nrma discursurilor rostite și în vederea, relelor ce bântue neîn- 

durat România, adunarea promite, fără, rezervă, opoziţiilor aliate a- 
sistenţa şi concursul săi pentru răsturnarea guvernului actual Şi - 

atu "cu espectul și devotamentul cuvenii M. $. Regelui, îi chiamă aten- 
ţia și bine-voitoarea Sa ocrotire spre a se pune capăt regimului per- 
sonal şi despotic ce ne cârmuește, regim care în întru corupe şi să răceşte țara, iar in afară o disereditează cu desăvârşira.» 

Domnilor, am avut zece ani răbdare ca. să suferim 
administrația d-lui Brătianu ; am avut zece ani răb- 
dare ca să suferim o sistemă politică corupătoare a 
tuturor consciinţelor, desfiinţătoare a tutulor libertă- 
ților, o sistemă financiară care va lăsa asupra ţărei 
sarcini strivitoare, o sistemă economică care ameninţă 
a seca până in fund chiar isvoarele bogăției publice ; 
VE rog să mai aveți jumitate oră răbdare să vii Şi 
eii, după doui oratori și Gmeni: oneşti ca cei pe cari "i-aţi 
auzit, să rezum în câte-va cuvinte ceea-ce de sigur 
nu voii spune aşa de bine, nici cu atâta autoritate 

1) Reprodus din ziarul <România», Nr, 50, 3 Martie 1886.
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ca d-nealor. Singura deosebire ce voiii căuta să fac in 

cuvântarea mea şi a d-nealor, pentru a nu repeta ceea-ce 

aşa de bine s'a dis, de acei ce m'aii precedat, este să 
aduc pe lângă afirmare, şi probarea. Voesc a ve pre- 

senta ca dovadă câte-va cifre şi câte-va fapte precise 

şi necontestabile ; căci este timpul ca toţi cetățenii 

să 'şi dea seama de ceea ce se petrece în această țari, 

de mecanismul acestui guvern care, după cum este 

bine saii răii condus, produce fericirea sai neferici- 

rea, sărăcia sait bogăţia ţărei în obşte şi fie-cărui ce- 

tățean în parte. 

D-ior, timpul de inflorire, de bogăţie al guvernului 

actual, dacă o fi fost vr'o dată, atât de slăvit de cei 

interesaţi, a tretut. S'a sfârșit cu cele 7 vaci grase 

de care ne vorbește Biblia, șimi se pare că intrâm în 
perioada celor 7 vaci foarte slabe. Prin urmare. mi 
se pare că a ajuns acel moment posomorât, după cum 

se ştie, când după mâncare şi după beţie vine şi so- 

coteala. Dar ceea-ce este nenorocirea poporului român, 

este că socoteala nu se plăteşte de cei ce ai băut şi 

au banchetuit, ci de aceia cari ai stat afară şi sai 

uitat pe ferestre (aplause). 
După dece ani de guvernare, după cântecile bargi- 

lor guvernamentali, după legenda 'infloritoare a finan- 

țelor, după un guvern unde un om a fostatât de pu- 

ternic. îi această țară, cumn'a maifost vr'o dată, nu- 

mai voința lui făcendu-se de la Palat până la colibă, 

guvern despre care nu este seamân să fi fost aşa 
de lung, şi. de puternic, ce se întâmplă, care este şo- 

coteala care ni. se presintă, care este resultatul ? Pros- 

peritate, înflorire, glorie, onoare?! Vă voiii arata Di- 

lanţul acestei colectivităţi, cum aii numit-o, și pe care“ 
eu o voiit califica: mai românește : adunătură, tutulor” 

poftelor cu jertia tutulor convincţiilor (Aplause).



Care este bilanţul acestei lungi administrări:? Bi- 
lanţul este de doue feluri: bilanţul moral şi bilanțul 
materiali ; şi unul nu este mai strălucit de cât altul. 

Vai! acel bilanţ nu este decât un îndoit faliment, 
faliment la tot programul liberal, cu 48 în cap atât 
de lăudat, faliment la mincinoasele promisiuni de 
prosperitate materiali şi înflorire financiară. (aplause). 

Caum vedeţi, contabilitatea este în partidă dublă, 
foarte regulată; de cât, sul ambele resultate trebue 
să scrim zero (Îlaritate). 

Ei nu pot să mă mulţumesc cu reelamaţiuni și 
declamaţiuni ; trebue, ori cît v'aşi obosi, să pun câte-va 
țifre sub ochii d-v., să vă arăt care este socoteala 
domniei d-lui Brătianu, în timp de zece ani; acea socotelă 
vă interesează foarte mult, căci d-v. aveţi să o plătiii. 

D-lor, ni se zice: noi, oposiţiunea, declamăm, acu- 
zam, calomniăm, dar ceea-ce d-nealor nu pot să nege, să 
contrazică, este mărturisirile cari vin să le facă în faţa 
Camerei şi in fața Senatului. D-lor, ce vin să ne spună: 
rniniştrii după dece ani de a tot puternicie, dupi ce: 
d. I. Brătianu sa jucat cu banii acestei. ţări ca cu 
apa riurilor şi cu voința ei ca cu. voința unui ne- 
Yerstnic, în cât putem să dicem: am fost toți întru- 
nul —d. |. Brătianu a poruncit şi noi am ascultat. 
Precum a avut toată puterea. este drept să aibă toată : 
răspunderea. 

Care este Dilanțul dictaturei ? De şi avem, numă: 
rându-se într'însa şi datoria căilor ferâte, aproapă un 
miliard datorie publi.ă ; de şi s'a sleit la noi lista tu- 
tulor impozitelor şi monopolurilor cunoscute, totuşi 
guvernul constată astă-zi: 1) deficite: în toate budge- 
tele sale pretinse echilibrate de la 84 încoace; 2) cer- 
şeşte un noit împrumut de ina sută cinci zeci milioane - 
3) pe lângu sarcinile de astă-zi strivitoare, ne mai o-
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feră impozite diferite pentru tote uusturile ŞI MIȘCĂ 
cările sociale între cari santeta invitaţi a uleze. 

Aceasia ne aduce aminte povestea aceluia care a 
iost întrebat cu ce vrea să fie omorât: eu sabia sai 
spânzuratoarea, şi el a rtspuns, biet că n'ar voi să fie 
omorât de loc. Aj eșit din chestiune, "i spune calâul. 

Tot aşa şi d. Brătianu. Pentru nevoile cetei sale, vrea 
să urce impozitele ; noi vom răspunde că nu voim inn- 
pozite de loc şi d. Brătianu.ne va spune prin Camera şi 
Senatul săi : aţi eşit din chestiune; nu v& întreb dacă 
vreţi impozite, dară numai ce fel de impozite vreți. 

Ce acuzaţiuni însă s'aii făcut guvernului care a pre- 
cedat pe al d-lui Brătianu ? Nu voi tace apologia nici 
unui guvern, nici unui partid. S Sa zis că budgetul era um- 
flat, că impozitele eraii multe ; și că datoria publică era 
colosală ; s'a zis că guvernul precedent nu avusese un 
sistem econornie bun şi tolositor pentru ţară. Să presu- 
punem că toate aceste calomnii erai sfinte alevăruri, 
mai cu seamă că acuzatorul era însuşi d. Brătianu ŞI 
toți aceia cari de dece ani acwa sunt puşi în pozițiune 
să facă contrariul de cesa-ce cei-Valţi ai ficut. 'Pre= 
buia să ne aşteptăm dară ca i mpozitele să fie scădute, ca 
cheltuelile să fie împuţinate, cel puțin cele nefolositoare, 
şi datoria publică, dacă nu să se plătească, cum fac Ame- 
ricanii, dar cel puţin să stea pe loc. | 

Toate acestea d-nealor le făgăduiseră încredă&torului 
popor al acestei ţări. 

Vom vedea dacă toate aceste promisiuni sunt îndepli- 
nite. Am adus aci budgetul distribuit de d. Nacu, o 
nouă capacitate financiară apărută pe orizontul politie 
al țărei. Acest d. Nacu, într'un resunat, tratează foarte 
peste picior şi cu mare dispreţ toate combinaţiunile fi- 
nanciare ale unui bărbat ignorant ca d. Petre. Mavro-



gheni și atacă. spiritul de economie şi probitate finan- 
ciară a unui alt ministru care ştiţi cu toţii că aruncă 
banii pe fereastă, d. Iorgu Cantacuzino (ilaritate). 

Când ciue-va se pune pe un asemenea tărâm, nu tre- 
bue să vie cu situaţiuni ca acelea care ni le înfăţişează 
acest noii luceafăr, nu trebue, după cea sleit creditul 
țerei in afară şi înăuntru, nu trebue să întindă mâna pe la 
toţi bancherii streini și si le cerşaască incă 1530.000.000, 
pe care aceștia până acum nu vor să le dea. Anuitatea 
datoriei publice, budgetului anului 1875, cel din urmă 
budget aplicat de guvernul conservator, era de 43 
inilioane. Aci am budgetul. Astăzi anwitatea acele= 
aşi datorii publice este de 55, 000,000. Dacă din 55 
scade 13 (d. Nacu ar trebui să se înțeleagă la soco- 
eii) rămân 12; iată dar un spor de 12 milioane. Dară 
cae că e numai atât ? Da, 43,000,000 erait în 1875; 
de atunci s'au stins prin desființarea tributului Porţei în 
sumă de 1,000,000, sa stins prin plata de 2,000,000 
calea ferată de la Giurgiu, iar prin plata de 1,500,000 
podurile de fer; să zicem, in cifră rotundă, 5,000,000 
cu care sa, ușurat budgetul, fiind-că aceste datorii ai 
amortisare scurtă — prin simpla: împlinire a termenului 
amortisărei ati fost plătite. Cine din 43 milioane scade 5, 
rămân 38,000,000. Iată sarcina de la. 1875. Fi bine, 
astă-di avem o anuitate de 53,000,000, adică ne-am 
încărcat încă cu 17,000,000. Este însemnătoare această 
cilră. Vă rog să observați că nu capitolul datoriei s'a 
sporit cu 17,000,000, ci numai dobânda anuală a dato- 
riilor contractate de d. [. Brătianu. Ori-cine poate să 
calculeze sutele de milioane care la capitalul nominal 
sunt represintate prin această colosală ţifră de anuitate. 
Dar asta este tot ? Nu ! mai este o datorie pentru care
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nică o cifră nu figurează la anuitate, datoria de 28 mi- 
oane;în bilete ipotecare care trebueşte adăogață aci. 

Ce sunt aceste bilete ipotecare, cari, fie zis în trea-, 
cât, nu mai sunt ipotecate pe nimic, de cât o hârţie- 
monetă, un împrumut forțat de la toţi cetăţenii ? Acest: 
împrumut trebuia întîi rambursat în patru ani, pe urmă, 
în opt, în fines'a prelungit termenul plăţei până la 1912. 

Cine va trăi, va fi plătit integral; eii cedez pentru. 
nimic partea mea de creanţe; cine vrea, să o ia ( ilaritate). 

Credeţi însă că sa sfârşit aci? D. 1. Brătianu a mă-, 
rit cu 235,000,000 în capete şi 17,000,000 în anui- 
tăți: datoria moştenită de la cele-l'alte guverne, dato- 
rie care şi dinsa era făcută în mare parte tot de d-sa, 
prin concesiunea Strusberg şi neuitatul sit guvern din,. 
6'7—68. Socoteala este lesne. şi desfid pe oficioși să 0. 
conteste. Iat-o 

28 -milioane bilete ipotecare 

31. milioane conversiunea bonurilor rurale, 
265; milioane renta amortisabilă. 

In total 334. Tailioane. 

Fiind-că noi vrem să fim drepţi cu d-nealor, trebue să 
scădem, din această sumă de 324 milioane, împrumu- 

“turi contractate de d-nealor, sumele următoare : 

56 milioane cât;mai era de plătit; din împrumu- 
tul domenial înmomentul conversiunei, şi, 

34 milioane drumul de fer. de la Ploești-Pre. 
deal; datorie moştenită de la . guvernul pre. 
cedent. 

90-m.. sau. .milipane: nouă-zeci. Din. 324 
90, 

351 70, 
Rămân dar: nețe 234 de miligane contractate aș, 

d-nealor şi de d-nealor înghiţite. Dar ce ai făcut cuele ?: 
Fortificări, drumuri de fer, îmbunătăţiri, etc ? Nu, căci
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mai aii trebuință de 150,000,000 pentru a termina dru- 
murile de fer de la Feteşti, pentru a'face atâtea;linii cari 

"gic că le-ai proectat mai mult pe la: moşiile cutăruia sau 
cutăruia din ceată, de cât in vr'un' interes: general-și 
public. Fortiticațiunile sunt numai în stare de proect şi 
suna de '200,000,000, cât vor costisi, nu -este sacope- 

“rită. Frumos viitor !:Dar'dacă cere a se împrumuta 
“pentru a plăti drumurile de fer şi fortificațiile, atunci 
"de Sa: făcut cu cele :325,000;000, cari -es la socoteală 
că Sa împrumutat in cursui: acestor ani ? Ce sa:făcut 
cu ele ? Sa făcut :echilibrarea: budgetelor cu care a voit 
'să seia ochii țărei, şi'care dânsa se dovedeşte că e min- 
cinoăsă şi fictivă ! 

"D-lor, pe lângă datoria publicu “cunoscută, şi: con- 
“Statată, mai este acea datorieindireotă, secretă, care 'se 
"cheamă emisiunea biletelor de bancă şi cari dic,:d-lor, 
că este un împrumut fără dobendă. .Dar-agiul ceplă- 

“tim “dând aceste bilete de bancă pe aur nu este-do- 
bânda la această monetă fictivă ? în: intrunirea din. sala 
“Bossel v'am vorbit: de-această chestiune. Noi ne înspăi- 
intam,: atunci era agiul-4 la sută,. şi diceam: D-acti 
ştie la cât seva sui. Acum ştim și noi ceea ce ştia nu- 
mai Dumnezeii atunci. :Agiul s'a suit la 48 la :sută. şi 
un moment la 20 la -sută. 

lată o ţară loviti în organismul economie alei prin 
două erori fatale : o datorie 'enormă care coverşeşte a- 
proape jumătate din budget şi -o circulaţiune de bilete 
fiduciare foarte rele, foarte : :depreciate. Pentru ce toate 
aceste sacrificii, pentru ce această greutate. pe ţară ? 
Fost-au catastrofe, foamete, resboae ? Nu, căci răsho- 
iul victorios ce s'a fâcut .nu a, costat nici o para, fiind- 
că ai: fost resurse extraordinare și bani ruseşti cari ai 
acoperit îndoit de cea putut să coste acel răsboiii. Nu!
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a fost un singur om, un singur flagel: d. I. Brătianu! 
(Aplause prelungite). E 

Emisiunea biletelor de bancă şi a rentei amortisabilă, 
iată cele două isvoare nesecate la cari d-lui adapă nesă- 
țiosul săi guvern. (Aplause). 

Un mare ministru frances Sully, sub Regele Enric Iv; 
care voia ca fie-care ţăran francez să aibă fiertura sa 
de pui de găină cel puţin în toate Duminicele, dicea că 
cele două tâţe ale Franţei sunt agricultura Şi creşterea 
vitelor. Știţi cari sunt cele două tâţe ale colectiv ităţei ? 
Sunt renta amortisabilă şi Banca Naţională. (Aplause). 

Ge întrebuințare. fac cu aceşti bani ? Nu pot să vă 
ostenesc să vă citesc tot budgetul ; ar fi să criticăun fie- 
care ţifră luxuoasă sait nefolositoare. Voi spune dou&- 
trei țifre din budget, cici trebue să mergem de aci cu 
mintea luminată şi să vedem care este mecanismul a- 
cestei maşini guvernamentale, pe care o mișcă d. Bră- 
tianu, cu care ne sdrobeşte de atâta timp. Dar noi, 
trebue să ştim, fiind-că sunteim fiinţe înțelegătoare, iar 
nu materie brută, cum zice Pascal: «Omul chiar dacă 
ar fi strivit de univers, este superior universului, căci 
universul nu are conştiinţă că 7] striveşte, pe când 
omul ar şti de cine este strivit» Dacă suntem meniţi 
a fi striviți de forța brutală care ne apasă, noi trebue 
să “i fim superiori, arătând că știm cine striveşte, cutn 
ne striveşte şi pentru ce ne striveşte. 

Ca oameni cuminţi, oamenii aceştia ait priceput 
că acest mecanism pseudo-liberal, această maşină — 
care funcţionează așa de frumos în România ŞI pen- 
tra care d. [. Brătianu ar trebui să ia un brevet de 
invenţiune, pe care alţi miniştri din alte țări lar plăti 
forte scump —chiar d. Bismarck cred că i-ar cumpăra 
brevetul cu plăcere —că acestă mașină, dic, trebue bine



intretinuta. Tre! sunt fictorii acestei maşini minunate: 
sunt ministrii, — puterea executivă, — Senatul şi Ca- 
mea. 

Un mecanic aşa de bun ca d. Brătianu se gân- 
deşte mai întâiii că la maşină, spre a funcţiona bine, 
trebue să pună mult unt-de-lemn. Să vedeți  unt-de- 
lemnul care "1 târnă dilnic spre a unge aceste şuru- 
puri de preţ. (ilaritate). 

Câtă leafă avea, la 1875. un - președinte de con- 
siliii ? Avea 18,000 lei leafa şi 8.000 cheltueli de 
reprezentare. Atâta luai, strigă! ei, reacţionarii, jefu- 
itori ai bietului popor. 

Ori-ce ministru, la 1875, fie un Costafor pe care 
VE cer voe să'l pun pe acelaşi rând cu d. Nacu. fie 
un Boerescu care nu știu de ce îndrăsnesc a 71 po- 
trivi cu d. Stolojan, fie un Theodor Rosetti pe care 
'] voiit așeza ceva mai jos de cât d. Radu Mihaiu! (i- 
laritate), toţi aceștia se mulțumeait cu 18,000 lei pe 
an fără nici o spesă de representațiune. Cât ia pre- 
şedintele consiliului azi ? [a tot 18.000 lefa, însă 20,000 
lei cheltueli de representaţiune, total 38,000 franci. 
„Nu este destul atât; președintele consiliului este ori 

la Creditul rural membru cu tantiemă şi cu alte drep- 
turi, ori la Bancă, ori la altă administraţie publică, şi 
fiţi sigur că preşedintele consiliului adi are între 70—80 
mii fr. leafă regulată din bugetul Statului şi a altor 
stabilimente publice, aprope cât plăteşte Francia pe 
miniştrii săi, Francia care are 3 miliarde venit, 

O voce: Dar milionul ? 
Al. Lahovari: Aceasta este generositate naţională, 

n'avem ce să "i facem. 
Miniştrii ai 18.000 tr. leafă şi 12.000 lei cheltu- 

-eli de representare, în total 30.000 lei. D. Radu Mi-
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„bai vrea să veprezenteze, ce să “i faci. Dar ce re- 
- prezintă? Reprezinţă,, sciinta, reprezintă serviciul făcut 
terei, reprezintă un caracter mai presus de ori-ce 
bănuială, reprezintă poliţia, reprezintă bandele ? (ilari- 

„ ate). .Nu, eii zic că represintă 30.000 de Sranci (ilaritate), 
„Am făcut o socoteală că ministerul liberal şi de- 

„ mocrat.tae 130.000 fe. numai în. budget, mai mult de 
cât ministerul reacţionar şi adăpat din sudoarea po- 

* porului. Ce este drept, nu este scump, fiind-că şi face! 
(ilaritate). | 
Acum să vedem cât lua Senatul cu toţi amploiaţii 

lui, cu toţi stenografii lui ? Senatul reacțiunei in 1875 
lua 111,000 lei pe an. Cât ia azi? 367,000, va să 
dică: 256,000 mai mult. Adunarea deputaţilor, de!... 
era maiexigentă. Tot-d'a-una, Adunările deputaţilor, care: 
țin punga ţării, au dreptul să bage mâna niţel în ea; 
Adunarea deputaţilor lua 450.000 lei, adi ia 700,000 
lei, şi credem că acestă ţifră din budget 86 nu este 
exactă, căci nu se preved. prelungirile. Va să dică 

„numai miniștrii cu Senat și cu. Cameră iai aprâpe 
un milion mai mult de cât costa acelaş mecanism 
sub guvernele trecute. 

Pe lângă aceasta, acum miniştrii, pe lângă leafa 
oficială, mai ai şi altele; sunt censori la Bancă sai 
membri la cutare consilii de administraţie, şi unii 
chiar directori, adică funcţionari la nişte administra- 
țiuni puse tote de lege sub controlul guvernului. A- 
dică miniştrii, prin comisarul guvernului, controleză 
şi supravehează, și la trebuință dojenesc pe aceiaşi 
miniștri, membri ai consiliurilor de administrauune 
şi chiar simplii funcţionari ai acelor stabilimente. Vă 
las să judecaţi suprema absurditate şi suprema necu- 
viinţă a uner asemenea cumuluri, a unor asemenea 
confusiuni de însărcinări. Așa dar în una şi - aceeaşi 

7 
7 

“4
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persoană se confundă supraveghiatul cu supravegheto- rul. Consiliile de administraţie ale acestor societăți sunt subt directa Supraveghere a guvernului care numeşte un comisar peste ele. VE las să judecaţi ; oare nu este nerațional ca superiorul să fie sub privigherea inferioru- lui, delegatul săii, adică comisarul delegat al ministru- lui controlează pe ministru, membru din consiliul de administraţie ? Fac a prinsoare : să percurgem toate ţă- rile constituţionale și neconstituţionale, și nu veți găsi asemenea anomalii. Chiar în regatul Patagoniei, dacă sa înființat cum se Spune, nu se poate găsi ca acela care este supraveghiat, să fie în acelaşi timp propriul seu supraveghetor. Pe lângă această bona manu, ati şi deputaţii şi senatorii ceva. Ce diceți de parcursul a- cesta gratuit pe toate liniile în toti cursul anului ? In timpul reacţiunei se plătea unui deputat şi unui sena- tor transportul numai ca să vie și să se întoarcă de la locul lui până la București și asta la închiderea şi deschi- derea Camerilor; acum are parcursul gratuit pe toate ]i- niile, în permanenţă și dacă n'ar fi aşa de bine rentaţi în diurne, ar putea chiar să doarmă în vagoane (ilaritate), S'a constatat, d-lor, că un deputat, —oamenii aceşha fac minuni—a fost de 29 ori pe linie de la un loc la aitul și tot de odată de 30 ori în Cameră, într'o sin- gură lună, și poate a şi votat legile de imposit care s'a presintat și prin care noi plătim diurnele Şi călătoriile sale. Aceasta este un fenomen, minunile sfinţilor de care ni se povesteşte sunt lucruri mici pe lângă aceste minuni. Și diceţi că acești deputaţi nu merită să la a- tâta cât iai, când cu unul din ei, înzestrat cu daru] dumnezeesc de a fi în toate locurile de odată in acela ş timp, Sar putea face toate trebile ţărei !
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Tată dar cum este unsă maşina d-lui Brătianu. şi în 

ce mod admirabil funcţionează. 

Dacă la început ve miraţi cum se poate ca, in 10 

ani de dile, d. Brătianu să nu fi găsit în propriul săi 

„partid un caracter mai independent, un suflet mai o- 

nest—afară de câţi-va membri cari şed pe băncile o- 

posiţiunei—să nu se fi găsit un om care să uite lanţuj 
„cel avea de gât ca să se ridice în faţa necuviinţelor, 

în faţa abusurilor, faptelor nedemne şi chiar crimelor 

mărturisite de guvern, ei nu me mir. 

Când o maşină este aşa de bine organisată, ea poate 

sa meargă în infinit, şi d. Brătianu a, găsit mişcarea per- 
“petuă pe care filosofii și invăţaţii o caută în zadar de 
atâta timp. Ai fost senatori acuzaţi de crime şi s'a schim- 
bat trei judecători de instrucţiune pentru a ajunge ca 

să "i spele, şi pe urmă condamnaţi de tribunal, dar a- 
chitaţi de Curte,—curn şi ce fel, se înţelege —și numiţi iar 
la postul de senator, căci nu cutez a dice aleşi, ai ve- 
nit să aducă pe băncile Senatului României praful după 
băncile Curţilor criminale (aplause). 

Acești oameni fac legile la cari trebue să ne supunem, 
Dacă în istoria lumei s'a mai gasit asemenea exemple, 
aceasta nu pot să v'o spun, dar Statele în cari se petrec 
asemenea fapte şi unde nu se ridică sentimentul de o- 
noare și de pudoare al tutulor in contra unei ast-fel de ru- 
şini, acele State sunt toarte aproape de perderea lor 
(aplause). 

Dar să luăre şirul cheltuelilor acestui guvern. Să fim 
drepţi : cu lefuri, cu diurne, cu afaceri strălucite este 
darnic, dar câte o dată scie să fie econom. lată un e- 
xemplu de economie foarte de lăudat. 

In 1875, când budgetul era aşa de modest, cheltu- 
elile pentru facerea şi întreţinerea şoselelor eraii de 3
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“milioane lei. Acum s'aii schimbat lucrurile. [n budgetul 
-din 1886, suma prevedută este numai de 2,400,000 
lei ; va să dică, în 10 ani, în loc să se mărească, această 
cheltuială este ceva mai inică. Dar ce le pasă d-nealor de 
şosele ! Pe noroaiele lor cine merge ? Țeranii cu carul 
cu boi. (ei pasă deputatului care sboară aşa de fru- 
mos întrun vagon de întâia clasă, cu biletul săi de 
parcurs gratuit ? (aplause). 

Cu toată această economie, budgetul care în 1875 nu 
“trecea peste 97 milioane, astă-qi se presintă de d. Nacu 
cu suma de cheltueli «dle 132,000,000, cifră pe care o 
cred mai jos de adevăr. D-lor, pentru a dărîma o ase- 
menea sistemi deplorabilă, pe care d. [. Brătianu a în- 
temeiat-o încovoind cu o mână de fer toate caracterele 
oneste şi independente și prinzind într'o mreajă de aur 
toate sufletele slabe, toate conştiinţele turbure, toate 
cugetele lacome ; pentru a dărima, dic, un asemenea, 
sistem, trebue, cum va dis d. Dim. Brătianu, cum a 
dis d. Vernescu, trebue alte silinţe, alte opinteli de cât 
acelea cari le-am făcut până astă-di. Și să sciţă, d-lor, 
că nu suntem de cât la începutul acelei grele căi pe care 
avem să o percurgem. Țara Românească are multe să 
vadă din partea acestei adunări de pofte rele, din 
partea acestei societăţi de exploatare în comandită, 
a cărei firmă este d. I. Brătianu şi. care dă atâtea 
„dividende grase acţionarilor săi (aplause). 

Mai departe, d-lor, când cine-va "ţi cere parale în toate 
dilele—şi aceasta fac guvernanţii de la această neno- 
rocită țară,—trebue să aibă cel puţin bunul simţ de 
a face ca ţara să poată produce cât le trebue. Căci 

„unde nu mai e nimic, chiar Regele perde drepturile 
sale (aplause) — cum zice francezul—și când noi nu 
vom mai avea nimie, nici partidul de la putere nu va mai
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avea ce să ne ia. Cel puţin măcelaru” cari hrănesc vite 
n abatoriii, ca să le înjunghie mai târa.ii, au grije să le 
îngraşe ; chiar trântorii lasă pe albine să facă miere și 
pe urmă vin de osug (aplause): Aceasua este o ches- 
tiune de bun simţ, de instinct la oameni ca și la a- 3 

nimale (aplause). 
Ei bine, în guvernul nostru nu este tot aşa ; de cât-va 

timp “și-a pus în gând—nu scii prin ce co mbinaţi. 
une—'și-a pus în gând să sece toate avuţiile țărei ; nu 
vorbesc de atâtea imposite ticăloase, la Stat, la judet, 
la comună, r&ă distribuite, r&i chibzuite, cari lovese 
Producţiunea ; voiit să vorbesc de ultima neghiobie, care 
a lovit şi e pe cale de a desființa comereiul foarte im- 
portant, ce 'l mai aveam cu Franţa. | 

Apoi, d-lor, până ce să ne facă d. Brătianu fabrici 
de mătase ca la Lyon, sait de articole de artă ca la 
Paris, cum ne-a promis o dată Transilvania şi cum ne 
promitea mai până deunădi Bulgaria şi Basarabia (a- 
plause), singura noastră avuţie este agricultura. 

Prin urmare, este elementar că trebue să cultivăm 
relaţiunile noastre comerciale, mai cu seamă cu țările 
care fac cumpărătoare pe scară întinsă a singurei noas- 
tre producțiuni. Acele ţări sunt, în prima linie, ţările 
maritime, precum  Englitera, Franţa, Italia ; nai este 
Austria pe o scară destul de întinsă, cu vr'o 70-—80 
de milioane pe an. | 

Acestea sunt cifre după tabloul comerciului exte- 
rior al ţării în anul 1884, care sa impărţit dilele a- 
cestea. 

În 1884 comerciul nostru cu Franţa a fost de 20 
milioane la import și 18 milioane la export; avem dar 
un comerciă cu Franţa de 40 milioane. 

Și vedeți că aproape importăm cât exportăm, şi dacă
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se vede o diferenţă la export în defavoarea noastră, eă cred că vine mai mult din faptul că multe producte 
ale noastre merg la Genua, pentru miadă-di a Franţei, 
şi multe la Anvers, pentru Nordul Franţei. 

Zic dar că comereiul nostru cu Franţa este din cele 
-mai avantagioase, căci dânsa nu produce destule ca- 
reale în comparaţiune cu ceea-ce consumă, şi noi nu 
producem nimic din ceea ce produce Franţa. Ast-fel că cu. 
vintul de protecţiune a unei pretinse industrii naţio- 
nale, nu 'şi poate avea loc aici. Apoi, balanţa co- 
mercială ne este favorabilă, căci atât luăm, atât dăm, 
adică plătim cu producte, iar nu cu bani. | 

D-nealor, prin desființarea porturilor france de la 
Brăila şi Galaţi şi prin aplicarea tarifului autono:n, 
în mod bruta: şi fără timp ait închis comereiul cu Franţa 
şi ast-fel ai lovit producţiunea noastră, întrun an de bel- 
şug ca 1885 (aplunse). 

Și asta pentru ce ? Fără cuvânt şi fără tolos. Dacă 
era fiind-că Franţa nu avea cu noi :convenţie comer- 
cială, apoi această situaţie durează de la 1876, şi fiind- 
că a ținut nouă ani, putea să mai ție câte-va luni. 

Dacă este, precum se lăuda, pentru a aplica tutu- 
lor ț&rilor tariful autonom, atuuci nu puteaii să aştepte 
pină la 1886, în Iunie, când acel tarif se făcea apli- 
cabil tuturor de o potrivă și Franţa nu putea atunci 
să aibă în contra noastră nici un cuvânt de nemulţu- 
mire şi nici un pretext ca să ia măsuri omorâtoare 
pentru exportul nostru ? 

Dar, d-lor, dacă am atins aceustă cestiune este ca, 
să vă dai seama de un fapt ne imai audit, pe care d. 
Vernescu l'a precisat aşa de bine, și care arată cum 
domniile-lor ințeleg interesele economice ale acestei 
eri. Sciţi cât ati declamat în contra convențiunei cu
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Austro-Ungaria. Acea convenţiune, ori-ce s'ar dice, este: 

_0 convenţiune cu o ţară cu care avem un cotmerciii de 

"900 milioane lei pe an, adică aproape jumătate din co-- 

merciul nostru total. 

D-nealor nu eraii legaţi de cât cu această convenţiune ; 
aveaii să trateze liber şi nesupăraţi de nimeni cu toate 

cele-l'alte țări. Ce credeţi că ati făcut ? Aii făcut o con-- 
venţie cu Germania în care fac două greșeli: întâiit se 

stipulează nisce termeni mai lungi de cât termenul: 

care "| avea Austria. Pe când convenţia cu Austria ex-: 

piră anul acesta, Germaniei i se acordă termenul până 

la 1899; cine "i-a silit la aceasta ? Ori convenţia cu 

Austria era bună, şi atunci de ce ai declamat contra 

ei ? Ori era rea, şi atunci de ce aii prelungit cu (ier-- 
mania până la 1892 un sistem economic pe care lati 
condamnat cu atâta gălăgie ? 

A doua greșeală este nemenţinerea, în convenţiunea: 
cu Germania, a clausei principale in favorul nostru din 
convenţia cu Austro-Ungaria, clausă de scutire de ori- 
ce drepturi de intrare a cerealelor noastre. D. L. Bră- 
tianu dă Germaniei avantagele care le dedese Austro-: 

Ungariei şi nu cere ceea ce ne acordase în schimb Aus-- 

tro-Ungaria nouă, adică scutirea de ori-ce vamă la cereale- 
le noastre. Și când Germania are convenţiunea în mână, 

sciți ce face? Schimbă, cum era în drept s'o facă, con-- 
venţia pe care o avea cu Spania şi, recâştigând deplina sa 
libertate, ne încarcă productele noastre cu cele mai 
grele taxe, cu taxe prohibitive chiar. 

Sciji, d-lor, care a fost comerciul nostru cu Germa- 
nia în 1884? Am importat din Germania 43 milioane 
şi am exportat în Germania pentru 800.000 lei. Iată 
cifra oficială din 1884 şi d-nealor dic că de Franţa, care 
ne: cumpără producte pentru 20 de milioane, nu ati



37 

>v 

interes și "i refusă cea mai mică concesiune şi declamă 

în contra Austro-Ungariei care—de —pe lângă toate 

cele-l'alte tot avem un comerciii cu dânsa de 200 mili- 

oane, și se îngrijesc numai de Germania care ne cum- 

p&ră de 800 mii de lei marfă și ne vinde 43 milioane. 

Balanța comerciului nostru cu Germania, vedeți d-lor, 

cât se soldează în favoarea noastră. Acum sciți care: 

era comerţul nostru cu Germania înainte ? Exportam de - 

la ă la ilmilioane ; nu era mult, dar era ceva şi Ger- 

mania nu trecea cu importulpeste vr'o 10 milioane. 

Acum, de la convenţia d-lui Brătianu exportăm nu- 

mai pentru 800 mii lei, ca cum n'am exporta nimic; 

nu se plătesc nici spesele, nici comisionarii. lată cu 

ce convențiune ne-a lezat d. |. Brătianu, până la 18921 

D-lor, departe de mine de a aluneca în declamaţiuni 

vulgare în contra unui Stat mare şi amic ca Germu- 

nia, care 'şi apără interesele sale cum crede mai 

bine. Departe de mine de a pune țara nostră în conflict 

cu o putere care are întîiul rol în Europa. Dar Prinţul 

de Bismarck singur a proclamat că este c totală deose- 

bire între amiciţia politică care poate să rămâie între : 

dou țări, și interesele lor maternale. 

Un ministru român ostil saii agresiv faţă cu Ger- 

mania, nar fi demn de numele:de om de Stat. 

Dar până acolo. Insă să fie cine-va ministru aşa 

de josorât, de necugetat și de umil, în cât să sacri- 

(ice interesele cele mai vădite ale Statului pentru un 
comerciii de 800 mii lei, să sacrifice porturile n6s- 

tre după Dunăre, relaţiile comerciale cu Francia, cu 

Emglitera, cu Italia, puteri la care exportăm, mai mult 

de cât importăm, aceasta n'o inţeleg. 

Acestea sunt cifre publicate de dânșii şi "i desfi- 

dem să ne r&spundă. Acestea sunt extrase din statis-
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tica oficiala a cormerciului exterior publicata la 1884. 
D-lor, doresc să avem cu Germania relaţiunile cele 

mai amicale, ca şi cu tâte cele-l'alte națiuni ; dar ceea-ce 
mai doresc este ca comereiul nostru cu Germania să 
meargă mai sus de 800 de mii de franci la export, 
dar ceea-ce am dreptul să doresc, ca român, mai pre- 
sus de cât tote, este să menţinein relațiunile comer- 
ciale cu țări ca Francia, Anglia şi Italia, cu care schim- 
băm miline in profitul nostru (aplause). 

Efectele acestei politice încep a se simţi. Ast-fel, 
Cuinereiul nostru total care a fost de 580 milisne în 
1883, a scăgdut la 479 miliâne in 1884. Țara a sără- 
cit dară cu 101 miliâne dintr'un an în altul, ţara, 
căreia 1 închidi exportul prin asemenea măsuri, mă- 
suri cari încă nu 'Şi-aii produs tot efectul lor sugru- 
mător, care efect o să "1 vedem peste  doui-trei ani, 
tara căreia îi lovesci producliunea cu impozitele cele mai 
nechibzuite, o ţară căreia vrei să ?i lovesci micul comer- 
cit. singurul ce “i-a mai rămas pe care '] face omul sărac, 
nu capitalistul mare, cum este cornereiul cârciumelor, 
aceeu este o ţară care merge spre ruină (aplause). 

D-lor, d. L. Brătianu vrea să monopoliseze acest 
comerciii. vrea su facă din toți cârciuunarii țărei func- 
ţionari cu jurământ de credință şi leată din budget ; 
sa găsit că d. 1. Brătianu nu are destul acei 40.000 
funcționari budgetivori cari atârnă aşa de greit pe gru- 
majii producătorului. (Aplause). 

Cum să restorni un asemenea guvern ? Prin Ca- 
mera lor, prin Senatul lor? Aceasta este o gluuiă. 
Prin alegeri ? Da, voii dice şi eii: prin alegeri. Dar 
pentru aceasta, cum dicea d. Vernescu, trebue să ne 
intrunim, să ne udunăm, să conferim şi să nu ascul- 
aţi numai cântecele sirenei pseudo-liberale, sa mai 

.
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ascultaji şi pe acei oameni cari aii servit tara onest, 
fără atâtea biruri şi fără hârtie-monetă, a 45,000 lei 
pe an, pe când democraţii de astă-di nu se mulţu- 
mesc abia cu 60,000 şi 80,000. Prin alegeri, da. 
Dar aceste alegeri sunt depărtate ; sper că națiunea 
română se va pregăti şi nu va maida în 1888 spac- 
tacolul ruşinos pecare "l-a dat în 1883 şi 1884, când 
bandele de exploatatori ati intimidat şi ati strivit ade- 
veratul cuget al ţărei. (aplause). 

Ei me mărginesc aci; nu vom face ceea ce înimi- 
cii noştri doresc să facem, nu vom cădea în cursa 
care ne-a întins-o un ministru imprudent al d-lui 
I. Brătianu, nu vor eşi pe ulițe, căci noi din uliţă 
nam eşit (aplause). 

Alţii ati venit la guvern prin conspirațiuni, dar a- 
cele guverne care nasc din uliţă, cu ulița trăesc şi 
prin uliţă vor peri (Aplause). 

Noi cel puţin nu vom împinge la aceasta, vom aştepta 
în linişte voința legală a țărei şi credem că cu tâtă 
corupția și presiunea, tava aceasta va fi o dati deş- 
teptată și dacu nu, noi ne vom mângâia cel puţin 
că ne-am ficnt datoria, | 

Până atunci, d-lor, cum dicea d. Vernescu, mai este 
și un alt factor în această tară; pe iânga națiunea încă 
tăcută și neconsultatu, și pe lângi cei ce vorbesc în nu- 
„rele ț&rei, complici ai omului ca "i imbogiţesc, mai 
este un factor mai presus de cât toti aceştia : este 
Majestatea sa Rezeie. Aci o să întâlnesc o obiecţiune : 
«Hegele este constituţional, Regeie nu se pâte awmes- 
teca în luptele de partide». Dar mai întâit de tâte 
âci nu este o luptă de partide, nici in joc o Consti- 
buţiune sfişiata. Aci nu este de cât un dictator, un
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om fără scrupul, înconjurat de complicii, în luptă cu: 

națiunea întreagă. - 

Țara românească este acum împărţitii in exploatatori 

şi exploataţi, in învingători şi invinşi. 

Regele este constituţional, nu trebue si se ames- 

tece în trebile partidelor. Aşa este, dar cu o condiţi- 

une: ca Constituţiunea să fie respectată, cel puţin în 6re-- 

care margine şi cu dre-care pudore. 

Acum, care sunt mijlocele de lupti legală ? Liber- 

tatea presei ? Până acum ne-a tolerat-o, dar când va 

voi d. IL. Brătianu, agenţii plătiţi, cari lovesc pe ce- 

tățenii în totă firea la întruniri, vor putea bate și in- 

timida pe băeţii cari vând jurnalele. Asta s'a şi prac- 

ticat în mai multe judeţe, pe unde jurnalele oposiţiei 

nu se pot impărți. | 

Libertatea întrunirilor ? Astă-di văd că suntem to- 

leraţi, nu ştii ce va fi pânăla sfârşit (risete). 

Dar aţi v&dutce sa făcut la Bossel, la Orfeit cu li-. 

bertatea întrunirilor, când bande urmate de poliţie. 

şi tolerate de justiţie aii dat năvala, şi când atâţi ce-. 

tiţeni onorabili ai avut capetele sparte de aceşti..... 

decoraţi ! (Aplause). 

Libertatea tribunei ? Fac omagiile mele acelora cari 

ca d. Dim. Brătianu, cari ca d. Mârzescu, ca d. C.. 

Boerescu, ca d. Kogălniceanu, cu o elocinţă care de-- 

vine din di în di mai mare, care cresce in faţagre-. 

utăţilor, luptă la tribună pentru aceste vechi liber-. 

tăţi româneşti (aplause). 

Dar sa vădut un ministru care "şi-a perdut şi pu- 

doarea de sine și de locul unde se afia până a în- 

terzice unui senator să se urce la tribună. Și noi. 
puteam să figurăm pe aceste bănci, dar ne-am . scu- 
turat praful picioarelor pe pragul acestor adunări umi- 

"4
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lite şi le-am lăsat faţă in faţă cu stăpânii lor (aplause). 
Liber ested. Mârzescu să interpeleze când este vorba: 

de căsătoria civilă şi religioasă, dar când este vorba de 

casulexpulsărei Românilor din Transilvania, —şi de cine? 

de acela care in timp de 40 de ani aprâpe a sciut să 

excite pasiunile naţionale şi a sciut să facă să lu- 

cească inaintea ochiilor ţărei nisce prespective inşelă- 

târe, —atunci tribuna trebue să fie mută ca să nuse 

invederezemonstru6sa contradic țiune între fapte şi vorbe 

(Aplause). 

Cunosc şi eti cerințele diplomaţiei, ştiii nevoile unui 

Stat mic pe lângă unul mare, ştii ce raporturi de bună 

vecinătate trebue să fie între noi și Austro-Ungaria, 

ştii că nici un Stat nu pote să permită să se agite 
chestiuni periculose la hotarele ţărei sale ; dar era ciu- 

dat ca executorul acestor expulsiuni, să fie indem- 

nătorul şi excitătorul de altă dată. Dar ce să dice:n, 
când. s'a dovedit că nici o dată n'a existat vr'o agi- 
tațiune seri6să, şi că sub vălul unei necesităţi publice 
sa ascuns mumnai o mişelâscă resbunare privată (A- 
plause). 

Sunt sigur că Austria n'a cerut acâstă măsură. A 

cerut pote ca să se privegheze acei cărora le dăm 
ospitalitatea şi datoria guvernului era să vegheze. 

Avea legi, avea tribunale ; dar a expulsat fără cu- 
vent și fără probe pe nisce exilați de acelaşi sânge 
ca şi noi. Acâsta este un fapt ruşinos care înjosesce 
guvernul ce '] comite şi umilesce țara care 7] tolerează 
(Aplause). | 

D-lor, să trecem la alt subiect ceva mai puţin în- 
tristător, căci trebue să ne fie ruşine de ruşinea şi 

slăbiciunea acălor cari ne stăpânesc. 

Din tote astea se probează că regimul constituţio-
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na] este desființat, căci libertatea tolerată, nu nai pote 
purta numele de libertațe. Pe aceste ruine a r&maş 
ce? Singurul factor constituţional care mai pâte da 
0 soluţiune legală unei situaţiuni aprâpe desperate; 
Majestatea Sa Regele! D. Isvoranu vă va ceti o mo- 
țiune în acest sens care chiamă bine-voitoarea atenţi- 
unea Majestăţei sale Hegelui. Ce este această cerere? 
Trebue să o însoţin cu cuvinte nerespectudse, saii cu 
condițiuni ? Nimic din tâte acestea, d-lor. 'Trebue să 
ne adresăm către Majestatea Sa cu tot respectul ce 
datorirn către cel mai înalt demnitar al Statului Ro- 
mâniei, și să "i dicem să pue capăt unei stări de lu- 
cruri care numai numele de constituţională nu mai 
pote să merite. Să “ spunem: presa iai este încă li- 
beră,—până când ? nu se scie, —întrunirile publice nu 
suni de cât tolerate şi cetăţenii nu pot să se adune 
de cât adese-ori cu riscul vieței lor ; tribuna este mută; 
chiar umbra alegerilor legale a perit de mult. A fi 
constituţional vrea să dică a respecta Constituţiunea 
în totă întregimea sa, şi nimeni nu pote pricepe o 
amore de Constituţiune care merge până la desființarea ei 
sau până la îngăduirea unor miniştri cari aii desfiin- 
țai-o. Aceasta seamănă cu muma care "şi-ar iubi atit 
de mult copiii în cât “i-ar strânge de gât îmbrăţişîn- 
du'i (Aplause). 

Aceasta se va dice Majestăţei sale Regelui şi cum 
'] cunosc ei, va face dreptate țărei ; are simţul cel 
mai înalt al prerogativelor sale, dar scie că preroga- 
tivele cele mai înalte trag după sine datoriile cele 
mai strâmte. 
— Pote că se gândesce —şi dacă se gândesce mult este că 

se gândesce matur - și ei cred că această cugetare va avea 
în cele din urmă fericite resultate. In ori-ce cas, chiar dacă
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cuvintele mele ar întâmpina mult scepticism, nu pot să 
nu'mi aduc aminte de versurile unui mare poet fran- 
cez care ne spune că rugăciunea nu pste face r&ă nici 
chiar celor fără credinţă : 

«Si les cieux sont dâserts nous n'offensons personne, 
„Si quelqwun nous entenă, qu'il nous prenne en pitie», 

Dacă cerul este pustii, ruga nostră nu insultă pe 
nimeni, dacă cine-va ne aude, să aibă milă de noi (A- 
plause). 

Tot așa, d-lor, vom dice şi noi : dacă tronul Româ- 
niei este gol, dacă pe dânsul se găsesce numai o per- 
s6nă fisică, atunci pe cine'am ofensat ? Dar dacă şade 
pe dânsul un Rege, cum cred eii, cu cugetul datoriei 
şi consciința responsabilităței sale istorice, atunci este 
timp să'i dicem să'i fie milă de fara asta, care “i-a 
încredințat sorta sa (aplause prelungite), 

 



DISCURS” 
Dăm aci câte-va fragmente din discursul ținut la întru- 

nirea publică din Botoșani a oposițiunei unite, în 
ziua de 4 Maii 1886 

După câte-va cuvinte prin care mulţumesce Botoşă- 
nenilor pentru călduroasa primire ce a făcut şefilor o= 
posiţiunei, d. Al. Lahovari urmează ast-fel : 

Aclamând pe şefii oposiţiunei, poporul aclamă pro- 
priile sale speranţe. Ai trebuit împrejurări cu. totul 
excepţionale ca să formeze o grupare atât de excepţio- 
nal: ca coaliția. A trebuit să avem un guvern care a ce- 
rut ț&rei sacrificii pentru a "i da înapoi numai umi- 
Jinţă şi ruină. (Apiause prelungite). 

timpul vorbelor a trecut. De asta nu venim astădi 
nu:nai cu cuvinte răsunătoare. Intrunirile noastre să 
nu fie numai întruniri de paradâîn care noi să ne îin- 
bătăm de aplausele d-voastră şi d-voastră de cuvintele 
noastre. Voijii veni dar cu dovezi. 

Guvernul liberal este un regim risipitor căruia nu i-a 
fost milă nici de averea bogatului, nici de paraua să- 
teanului, nici de lacrâmile săracului. (Aplause frenetice) 

Ori-cine 'şi va da osteneala să studieze cu de-a-mă- 
runtul starea financiară a ţărei, va vedea că datorim lui 

1) Reprodus din ziarul «Epoca» No. 135 din 6 Maiii 1886,
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IL. Brătianu, opt-spre-zece milioane anual mai mult, nu- 

mai la dobânda datoriei publice. . 

In lanuarie, cu ocasiunea unei întruniri în Bucuresci, 

am arătat datoria publică. 

Acele ce ziceam atunci, astăzi nu mai sunt adevărate. 

De atunci datoria s'a mărit şitot ast-fel aceea ce zic 

-astăzi, mâine nu va mai fi adeverat. 

Un poet francez zicea lui Ludovic al XIV-lea : « Mare 

Rege încetează da birui, căci încetez d'a mai scrie». 

Ei zic d-lui |. Bratianu: «renunţă d'a mai împru- 

muta, căci renunţ da mai socoti.» 
D. Lahovari vorbeşte apoi de impositele puse pen- 

tru a îndopa pe favoriţi şi a face o nație de iloți sub 

o castă de salariaţi. (Aplause). 
Vorbind de convenţia comercială, oratorul zice: as- 

tăzi suntem puşi în dilema sait d'a încheia o conven- 

țiune mai păgubitoare de cât cea veche, sai să avem 

graniţele noastre închise. Sfârşind zice : să punem. toţi 

umărul ca să răsturâănm acest guvern care a apăsat ar- 

mata prin stradă, şi care astă-zi apasă strada prin 

armată, care s'a slujit de popor pentru a se impune po- 

porului. 

(Lunete de aplause însoțesc ultimele cuvinte ale o- 

ratorului).



DISCURS” 
Rostit în întrunirea opoziției-unile ce sa ţinut la 7. 

Severin în ziua-de 22 Maiii 1886. 
Aă mai vorbit la această intrunire: Dumitru Brătianu, 

G. Vernescu, d. P. Grădișteanu și d. G. Pallade. 

Doamnelor şi Domnilor 

După zece ani de piroteală, de înjosire şi de tăcere, 
întrerupte numai prin osanalele şi cântecele de vese- 
lie ale cinstitei colectivități, țara asta pare că voeşte a 
se deștepta. Mai mulţi bărbaţi din oposiţiunea din Par- 
lament şi afară din Parlament, ne-am hotărît dar a 
încerca niște supreme silinţi, am vrut, ca nişte medici, 
să punem mâna pe inima naţiunei şi să vedem dacă mai 
bate încă. Ei bine, aşteptările noastre ati fost întrecute, 
țara asta n'a amorţit încă. De la şesurile Bahluiului până 
la mândrele maluri ale Severinului, inima ţărei bate 
puternic şi vinovaţi eram noi, când ne îndoiam de vi- 
talitatea ei. (Aplause). 

D-lor, înaintea d-voastră sunt oameni din toate par- 

  

1) «România» No. 124 din 5 Iunie 1886.



tidele şi de toate verstele, sunt tineri cari nu 'și fac de cât datoria; sunt bătrâni cari "şi fac mai mult de cât datoria. (Aplause). 
lată d. Dimitrie Brătianu, vechiul luptător de aproape o jumătate de secol ; avea. poate dreptul la repaos, dar pericolul extrem "1 aduce iarăşi pe câmp şi luptă cu îndoitul merit, că loviturile sale sunt îndreptate în contra unor oameni cari "i erat legaţi prin legături scumpe, prin suveniruri neșterse, şi unii chiar prin sânge; iată oamenii din alte partide, cu alte idei, cari '] în- conjoară, căci astă-zi în oposițiune nu mai este de cât un partid: acel al oamenilor de bine (aplause), o idee : scăparea patriei (Aplause prelungite). 

Sati turburat mult guvernanţii, stăpânii noştri, de această neauzită coalițiune a principiilor în contra pot- telor. E, d-lor, nimic nu este mai dulce de cât som- nul după mâncare (laritate). D-nealor a mâncat mult, ai mâncat bine și nu le place a fi deşteptaţi. Sa cu- tremurat colectivitatea, de la mie până la mare, și s'a adunat sfetnicii budgetivori pentru a se consulta în această mare primejdie. Am auzit că unii ne-ai tratat de va- gabonzi. Fie! Primim numirea. Primira și tovărășia (Aplause). Un vagabond d. D. Brătianu; vi Pam pre- 
sentat. Altul este d. Vernescu, ministru în mai multe 
rânduri al Domnitorilor Cuza şi Carol, şi care a fost păr- taș la mai multe fapte istorice din aceste două domnii. 

Am lăsat la dânşii acasă alți doui vagabonzi: d. ge- 
neral Florescu, care a fost în capul armatei vr'o doj- 
spre-zece ani de zile, şi ştim că această armată nu şi-a necinstit învățătorul sub zidurile Plevnei (Aplause pre- lungite). | 

Altul, d. Lascar Catargi, locotenent domnesc, care a, guvernat această țară cinci ani cu deplină autoritate 
7



care astă-zi sta la inoşie să-şi vază de gospodărie, căci 
nu şi-a agonisit vr'un milion care să "i facă mişcările 
mai libere (Aplause repetate). Vă salută însă din depărtare. 
Mai avem şi câte-va mari rătăcitoare cu noi,—căci sub 
guvernul actual nu mai găsesc asil nicăeri — acestea 
sunt: onoarea, conștiința, libertatea. Daţi-le un moment 
ospitalitatea (Aplause prelungite). 

Acești oameni sunt trataţi de vagabonzi ! De cine? 
De colectivitate. Dar cine este această colectivitate ? 
Bătrînii ! Nişte oameni morţi moraliceşte încă din tim- 
pul lui Vodă Știrbey, pe cari numai un Ion Brătianu 
eru în stare să-i desgroape și să “i spoiasci ca acele 
morminte văruite de care ne vorbeşte Biblia (Aplause) 
Tinerii! 'Toţă acei cari doresc gloria fără talent ŞI câş- 
tigul fără muncă (Aplause). ; 

Și-a dat mâna cinismul bătrânesc cu tenărul Scep- 
ticism : sunt demni unii de alții. Istoria % va renumi 

„renegați. Unii şi-a! renegat partidul, alţii 'şi-ait rene- 
gat principiile, şi toţi 'şi-ait renegat conştiinţa (Aplause). 
V'am zis că nu le place să fie turburați. | 

Masa este mare, masa este întinsă, dar pe dânsa este 
aşezat trupul României pe care "1 rod (Aplause). 
„Averea unora, munca celor-l'alţi, lacrimele femeilor, 

strigătele copiilor voştri, sunt pâinea lor de toate zi- 
lele (Aplause repetate). 

Aci Al. Lahovari adaogă că nu “i place afirmari 
fără probă. Intr'un rezumat puternic, arată finanțele 
d-lui Brătianu, a cărui administrație o caracteri=ă ca 
nemărginilă în datorii, risipiloare în cheltueli, nă- 
prasnică în imposite, nerușinată în socoteli. 

Arată cum datoria moștenilă la 1875 erade 43 mi. 
lioane anuilăţi și astă-zi este, în budgetul din 1885 
de 57 milioane, ceea ce dă un sper de 13 milioune în 

-
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«aparenţă. Liind însă că in interval 5 milioane sai 

slins firește, precum tributul, podurile de fer, etc. spo- 

rul real este de 18 milioane. Acestea sunt numai anui- 

ăţiie, căci capitalul contractat de d. 1. Brătianu este 
de 453 milioane, ceea ce ar da o anuilate și mai mare, 

dar nu este încă toată renta plasată, căci s'ai spe- 

riat și bancherii streini. 

Trecând apoi la origina întregei datorii, arată că 

numai vr'o d milioane privesc guvernul Domnitoru- 

dui Cuza, vr'o 7 milioane guvernul conservator, pri- 

mind chiar mincinoasele arătări ale comptabilităței 

brătieniste, şi 43 la 44 milioane anuități sunt contrac- 

Jate de guvernul Brătianu în 1867 şi in actuala ad- 

„inistrație. Apoi oratorul arată lăcomia colectivităței 

în privința imposilelor, timbrul, patentele sporite ; im- 

positul fonciar sporil cu 50%. Intr”'adever, zice Al. La- 
hovari, o zecime de perceptie, și pentru drumuri (cari 

nu se fac) și cel puțin ? la județ și la comună peste 

ce se plătea la 1875, fac cinci zecimi, adică 50%, la 

tolalitatea dărei fonciare. Apoi trece într'o revistă re- 

pede ultimele imposite cari aii pus culmea acestui re- 

gim de jaf şi de risipă. | | 

Și cu toate astea, adaogă oratorul, ei mint când zic 

că vrodată ai echilibrat vr'un budget. Mint Camerei 

care se face că îi crede; inint naţiunei care nu "i mai 

crede (Aplause). 
(e este echilibrul budgetar ? întreabă oratorul. Il este 

„atins când cheltuelile ordinare se cumpănesc cu veniturile 

ordinare. Cel mai simplu oin pricepe asta. Aşa, am un ve- 

nit de una mie galbeni de la moşie, cheltuesc una mie 

galbeni, iată budget echilibrat. Dar arm greutăți mari, 

și cheltuesc una inie o sută. lată un deficit de una sută
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galbeni. Sa întâmplat la toate guvernele ; dar ast-fel de: 
deficit, precis şi mărturisit, constitue o comptabihtate: 
onestă. lată cum se petreceati lucrunle sub guvernele- 
trecute. Dară presupuneţi că am o mie galbeni venit 
şi cheltuesc două mii, așa că trăgând o dreaptă soco-- 
teală, în loc să am un deficit de una sută, am deficit. 
de una mie. Ei bine, guvernul roşu a găsit mijloc să. 
transforme în excedent acest deficit enorm. Iată cum : 
pe lângă una mie galbeni venituri ordinare, împrumută 
două mii şi înscrie la venituri trei mii galbeni, şi chel-- 
tuind numai dout mii, arată la sfârşitul anului un ezcedenf' 
de una mie galbeni în loc de deficit ! (Semne de mi- 
rare, mare mişcare). 

Ar crede cine-va că riz, că glumesc ! Ei bine, iată. 
cifrele după situaţiunile financiare publicate de dânșii 
chiar : 

Las budgetele din 1877 şi 1878, din timpul resbo- 
iului. Ce s'a petrecut atunci e lucru de mirare. Pe 
de o parte resursele guvernului, prin intrarea a cinci 
sute de mii de Muscali cari plăteau tot cu bani gata, 
s'aii întreit, resursele ţării sati înzecit ; ; pe de altă parte: 
colectivitatea, îmbătată de această mană dumnezeiască, 
a cheltuit, fără să numere, a rechisiţionat, luînd de la 
Ruşi 10, plătind 2 la bieţii țerani. In sfârşit, un haos: 
în care nici un geniu financiar nu sar descurca, dar: 
din care au eşit milionarii de astă-zi. 

Voii lua cei doui ani cari ati urmat: 79 şi 80. A- 
tunci era belşug, lapte şi miere curgea în România, 
renta se urcase şi budgetele eraii echilibrate şi chiar” 
dedeaii excedente. 

lată acele budgete după situaţiunile financiare pu- 
plicate de denşii. In 1879: 114 milioane cheltueli şi: 
114 milioane incasări ; va să zică, în aparenţă echili-
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“bru perfect. In 1880 şi mai frumos: 122 milioane chel- 
“iueli şi 128 milioane resurse, adică un excedent de chiar 
şease milioane. Ce vreți mai bine ? 

Ei, ştiţi care sunt resursele care permiteaii a se face 
„aceste echilibruri atât de frumoase pe hirtie ? 

lată-le : 17 milioane bilete ipotecare, adică hârtie- 
monetă ; 4 milioane beneficiul baterei monetei de aramă 
şi de argint, adică monetă falsă în parte ; şi 28 demi- 
lioane rămăşiţă de vre-o şeapte ani de la 'toate con- 
tribuţiunile şi pe care îmbogățirea neașteptată a tutu- 
lor stărilor sociale a permis guvernului s'o incaseze, . 
resursă ce ma mai vădut de atunci ; în total dar, a- 
proape 50 milioane resurse extraordinare și de cea mai 
„vea categorie ; de acele resurse cari ai creat agiul, de 
„acele resurse cari sleese bogăţia unei naţiuni. Și acest 
guvern îndrăzneţ, fără ruşine, fără grijă de viitor, fără 
dor de ţară, fără milă de contribuabili, nu întrebuin- 
“țează cel puţin această periculoasă, această fatală în- 
lesnire pentru a stinge vre-o datorie, ci pur şi sim- 
plu pentru cheltuelile ordinare, adică pentru îmbui- 

“barea cetei de favoriţi (Mişcări, aplause). | 
Dar nu numai atât.Tot în acel timp comite două 

falsuri în comptabilitate, două plastografii, pe care le 
„numesce astă-zi greșeli. La Regia monopolului tutunului. 
luat de la compania streină, graţie oposițiunei de atunci, 
şi chiar valoarea bastimentelor, în cifră de 7 milioane, 
o trece ca venit, sati nu o scade lă pasiv din suma, 

“venitului. Acest minister, atât de tare în sustracțiune, 
„comite. o greşală de sustracţiune, nu s'ar crede ! (rîsete). 

Mai comite tot o mică. greşeală de 5 milioane li 
drumurile de fer. Face transporturi de trupe cu drumul de 
fer şi nu scade această țifră din veniturile drumuri- 
lor de fer ca cheltuită. Va să zică, pe lângă acele 50;
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de milioane resurse extraordinare, să iai adaogăn și 

aceste 12 inilioane, rezultatul unui fals cu care se îu-” 

carcă, din noi pasivul acelor vestite budgete echilibrate, 
şi “vom găsi 62 de milioane de resurse extraordinare 

cu care ci se laudă că ait echilibrat budgetele din 

epoca d-nealor de aur. Cât pentru epoca de aramă în care 

an intrat, ea se însemneazi prin deiicite regulate de 

18 milioane în fie-care an și prin groaznica listă de im- 
pozite, cari vin să adauge sarcinele bietului contribua- 

bil.român. 

lată cum se risipesce de zece ani munca ţărei, iată 

cum se aruncă la cele patru vânturi, de un guvern je- 

fuitor şi criminal, avutul bogatului, obolul săracului,—- 

muncă tutulor și viitorul generațiunilor ce vor urma. 
(Aplause). 

Şi pentru ce? 
Răsboiul ? Sa tăcut cu rechisiţiuni şi bani russsci. 

Drumurile de ter ? Se fac cu emisiuni de rentă şi nu 

sunt nici terminate, nică plătite. Palaturi, edificiuri pu- 

blice? Vai de banii aruncaţi pe nisce ziduri deplora-- 

bile din punctul de vedere artistic. Dar pentru ele vînd 

moşiile Statului ? | 

Nică o cheltuială care să rămâie. Budgetul curge pen-- 

tru îmbuibarea susţiitorilor regimului. 

D. Carp, care nu poate fi bănuit de multă severi- 
tate pentru colectivişti, ne-a spus, în discuţia budgetului 

de estimp, că în cinci ani conservatorii ai cheltuit 324 

miliâne, ceea-ce di o mijlocie de 5% milisne pe an, 

iar guvernul, poreclit liberal, în dece ani un miliard 
trei deci şi dou€ de miliche, ceea ce dă o mijlocie de 

400 iniliâne pe an. | 

Gim vedeţi, cuvântul colectivist are două sensuri 

sunt şi adunați, adică culeşi din toate partidele ; si
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adunălori, adică smeni cari se îngrijesc de viitor (Ma- 
re ilaritate). 

Mai sunt şi. liberali ; liberali cu bani, liberali cu 
munca, liberali cu sângele nostru (Aplauze). 

Dar ati sosittimpuri grele : agiul a trecut de 15%, ; 
și pote cu timpul biletele Bâncei vor ajunge ca asig- 
natele cari nu se mai număraii, ci se cântăreaii când 
cine-va, vroia să cumpere ceva cu ele. 

Muscalii nu se mai așteaptă cu saci de ruble. Dar 
d. ]. Brătianu nu se duce. EI dice: „a, nu me vreți, 
dar eu v& voesc pe voi“ ca un alt Lăpuşneanu. 

Și pentru aceea cere bani, loveşte tot ce-i cade 
înainte: tutun, licențe, sare, spirt, ţuică. Pe acel ţă- 
ran, pe care vărsa o dată lacrămi mincindse, îl lovesce 
şi ca consumator şi ca producător. Isheşte mai cu 
semă judeiele de munte, ca al d-voastră în parte, 
care trăiai din prune şi din îngrăşatul râmătorilor, 

Stiţi. pentru ce tote astea ? 

Pentru că trebuie să ia, ca să pâtă da.— (Aci o- 
ratorul citiză câte-va exemple de cumuluri scandaloase, 
resumă discuțiunea de la Cameră în care d. Costi- 
nescu însuși mărturisesce că miniștrii s'au împotrivit 
la economii; dar nici deputaţii mai stăruil prea mult. 

Aduce aminte în fine că același d. raportor amăr- 
lurisit în public, că singurele economii ce s'ar fipu- 
iut făce'ar fi fost de „la material“, iar de „la personal, 
ra fost cu putinţă a birui impolrivirea administraţiuni- 
lor, rezemale pe şefii lor). Să vă traduc ei acest jargon 
parlamentar, continuă oratorul : Muterial va să'zică : 
construcțiunea școlilor, pietrişul şoselelor, buna. între- 
ţinere a-edificiilor Statului, a porturilor, a casarmeler, 
hrana soldaților, a şcolarilor etc ; în sfârşit tot ce este fo- 
lositor. De aci se pte. reduce. -Persongl va: să! dică
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lSfa și diurna. Aci este lucru stint! Nu se pâte atin-: 
ge : D-lor, vedeţi că citez din Monitor. Iată colectivi- 
tatea zugravita de ea insăşi nu se pote mai bine! 

Iată pentru ce au. luptat, ai suferit, ai muncit 
generațiile trecute ; iati pentru ce s'ai rostit Divanu- 
rile ad-hoc, iată pentru ce sa făcut unirea şi sau 
jerfit vechi obiceiuri, scumpe suvenire, nobile suflete; 
iată pentru ce s'a resturnat domnia pămenteană ; 
iată pentru ce o conspiraţiune a isgonit pe primul 
prinț al României-Unite, Vodă Cuza, care, pe lingă 
câte-va greşeli, a facut atâtea acte memorabile ; iată 
pentru ce s'a adus un Domn străin, vlăstar dintr'o 
nobilă spiță, pe care am vrut să-l sădim pe acest 
păment ; iată pentru ce sa făcut o Constituţie liber- 
votată şi liber jurată ; iată pentru ce dece mii de români 
aii murit sub Plevna, unde albesc în pământ  strein 
oasele lor şi nici muma nici sora nu pot să plân- 
gă şi să ingenunchie pe țarina depărtată unde ai că- 
zut (Aplause). Tâte astea, pentru că d-nii cutare și 
cuiare, pe cari îi numiţi, să se resfeţe în casteluri 
vechi sai in palaturi nouj. (Aplause). 

Ei ne-ai dat independenţa şi regalitatea. 
Independența ne-ati dat-o evenimentele. Nu ei au 

fost in consiliile Țarului rusese când a trecut Duna- 
rea și Bălcanul şi-a mers la San Ștefano de a dictat 
Turciei tractactul din care eșea, vrând ne vrând, in- 
dependenţa nâstra, Independenta ai combitut-o cu. 
neruşinare in foile lor, când nu credeai: că. s6rta îi 
va pune la putere, atunci când ea va eşi din eveni- 
mentele neatârnate din voința lor. 
„Dar tot ce s'a “putut face pentru a cinsti şi a de- 
grada acest dar, ei Vaii facut. 

Vitejia ostuşilor noştri a împodobit acest eyeniment
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şi a ficut să se uite un moment nedibăcia și nesuc- 
cesul păcătâsei lor diplomaţii. 

Acum aii găsit altă fanfaronadă pentru a ne lua 
vădul şi a ne orbi asupra sărăciei şi demoralisării publi- 
ce: tariful autonom este la modă. lată noua co- 
medie care se jâcă. Dar şi aceasta nu este de cât 
o vorbă lată, destinată a inşela pe  lesne-credători. 
Ca va să dlică tarif autonom când suntem legați 
prin convenţiuni cu Rusia, cu Germania, cu Italia, 
cu Englitera, cu Belgia, cu Olanda, Şi când negociem 
convenţiuni cu Franţa şi cu Elveţia ? 

Dar ne-am certat cu Austria la care exportam 70 
milioane chiar în 1884, şi la care mai nainte de 
ultimele călcări ale convenţiunei exportam până la 
100 milioane, când întregul nostru export nu se 
ridică „la 200 milioane. Mare folos va resulta de aci. 
ki, cari se laudă cu politica lor streină, n'ai putut 
obţine în 1886 ceea ce ni sa acordat nouă în 1875 
fiind încă vasali, adică liberul import al cerealelor şi 
vitelor. 

Va să zică, en toată regalitatea şi independenţa, am 
dat îndărăt. D-lor, nu insist. Să aşteptăm ! In cu- 
r6nd se vor vedea roadele acestei politice economice. 

Dunărea remâne deschisă judeţelor de la vale. 
Moldova de sus are portul Odessa. Dar România 

mică, dar judeţele de la munte, al' căror comerţ se 
făcea numai cu Austria, ce vor face ? Incă o dată: 
să lăsăm viitorul să respunză. Dar pentru un moment 
ne mângâiem cu fariful autonomn—mare vorbă, care, 
ca toate vorbele, nu înseamnă nimic prin: sine; căci un 
tarif autonom poate să fie sai de liber: schimb sait de 
protecţiune, sait moderat sai exagerat, sai înțelept 
saii nebun, sait profitabil sait: ruinător, şi tot tarif a-
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utonom se numesce (Aplause). Mult ne-ai costisit vor= 
bele, mult ne vor costisi încă. 

Dar, d-lor, d. Brătianu ne-a dat regalitatea. Cine 
însi înăuntru saii afară sa opus? Ce dificultăți a bi- 
rit? Dar putea si proclame şi Împurăţia ! Însă et 
zic că mai bine un principat integral şi bogat de cât 
un regat trunchiat şi sărăcit. 

Regalitatea a fost urmată de pierderea Dunărei, de. 
atâtea umilinţi, care ai fost incoronate cu expulzarea 
a şease români de pe pământul românesc ! (Aplause). 
Care a fost vina lor? Ai visat un vis! şi visul acela 
a fost destul exploatat de omul tocmai care trebuia 
să se arate fără milă pentru nişte tinere iluzii! 

O incruntare din sprincene a guvernului austro- 
ungar și guvernul naional-liberal a făcut ceea ce nu a 
îndrăsnit nici un'guvern pretins reacţionar (91). Mi-aduc 
aminte cuvintele cu care acelaşi d. Brătianu înfiera 
guvernul conservator, fiind-că nu permises» ca câți-va 
descreerați să insulte pe representantul Germaniei, 
sacru prin caracterul stă de ambasador, dacă nu prin 
puterea Împărăției ce o înfăţişa. Și acest fapt, pe care 
numai şapte interni dela Balamuc Iar fi lăsat nepe- 
depsit, era exaltat de un om de Stat! Şi miniștrii ca- 
rel împedicaseră erait trataţi ca eşiţi din praful cisme- 
lor Consulului prusac. 

Dar cei cari între taptele lor de azi şi zisele de: 
altă, dată 'şi permit asemenea contraziceri nerușinate, 
din ce noroiii ait eşit?! (Aplause sgomotoase). 

D-lor, zilele acestui guvern sunt numărate. 
Paharul de amărăciune cu care adapi țara a dat: 

pe din: afară ! Destul! Prea mult. O scântee a sgu- 
duit-tara de la Verciorova, la Iţcani. Curentul raâni-
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ei populare se mişcă încet, dar odată pornit nimic 

nu] mai întoarce, Precum valurile Dunărei nu se opresc 

de cât la mare, aşa şi mânia d-voastră va tit ca 

întrun torent puternic, va spăla, va îneca toate ru- 

gine!e acestui nefast guvern. (Aplauze de mai multe 

ari repetate). .



DISCURS: | 
Pronunţat în întrunirea opoziției-unile de la 12 

Junie 1886 (saloanele clubului „Unirea”- Bucureşti). 
Ali vorbit în această întranire Dimitrie Brătianu, G. Verne- scu, Al. Lahovari, d.. Petre Grădişteanu şi q. c. Marcovici. 'Tema -discursurilor a fosi convenția consalară cu Germania. Resoluţia a. doptată de întrunire a fost următoarea : „Adunarea protestează cu indignaţiune în contra unui act de umilință şi de trădare, il denunță, -opiniunei publice ca o înciilcare indrăsneață asupra drepturilor na. tionale și independenţei noastrej consacrate prin atitea tractate sy - lomne şi pentru cari românii, în curs de atitea secole, ai vărsaţ, şiroae de sânge spre a le menține şi a le redobândi.:: 

Domnilor, 

Grea este posiţiunea mea după cei doui oratori pe 
cari “i-aţi audit. D. Dumitru Brătianu, pe care numai 
perul să alb îl arată bătrân, dar care a păstrat i- 
nima caldă şi pornirile generoase ale tinereței, va spus 
înteun discurs mişcător ce este această convenţie 
consulară pe care guvernul a încheiat-o cu Germania, 
şi Va arătat datoria d-voastră față cu această încer- 
care indrăsneață de a aserv; legile şi tribunalele a- 
-cestei țări. 

[e asemenea d. Vernescu a analisat, din punctul 
de vedere juridic, cu elocință şi competenţă, disposi- 
țiunile diferitelor articole pe care le conţine. 

  

) Reprodus din ziarul «Epoca, No. 169, Iunie 183.
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Eu nu pot de cât a resurna mai slab ce aul zis d-nealor. 
Însă voit adăoga ceva. Voiii aduce proba scrisă de ceea. 
ce afirmăm înaintea d-voastră, voiii face o comparaţiu- 
ne repede între aceasti pretinsă convenţiune consulară. 
şi altele de aceeași natură, ce tot ţara noastră a în- 
cheiat cu niște alte puteri streine, care unele prin ci- 
vilisaţiunea lor, altele prin întinderea şi puterea lor: 
se pot compara cu Germania. Acestea sunt Italia, Bel-- 
gia, Elveţia şi Statele-Unite. 

VE veţi convinge atunci că ceea-ce propune acest 
guvern astă-zi, nu este o convențiune consulară, ci un 
ce fără nume, fără exemplu şi fără precedent în a- 
nalele diplomatice. 

Ei bine! acești oaimeni nu s'aă săturat cu concesi- 
uni. După răscumpărarea căilor ferate-—ca să nu mal vor: 
bim de concesiunea Strussberg— după convenţiuni co- 
merciale date Germaniei mai avantagioase de cât ori- 
cărui alt Stat, după împrumuturi, după atâtea afaceri 
strălucite, nu pentru noi, guvernul vine cu o conven-- 
țiune, care sub cuvînt de a vegula nişte raporturi in- 
ternaţionale, stabileşte pur şi simplu legi, notari, tri- 
bunale germane pe teritoriul nostru, a căror acte nu. 
numai vor privi pe supușii germani aşezaţi aci, dar 
în unele casuri, vor regula şi raporturile juridice, chiar 
ale Românilor, pentru afaceri ce se vor trata în Romă inia, 
și imobile situate în România. 

Se vede că ai făcut o prinsoure: până unde poate 
„să meargă răbdarea acestui popor, până acolo va mer- 
ge îndrăsneala lor. să ostenească indignaţiu-. 
nea publică (Aplauze). 
România a mai încheiat, cum v'am spus, convenţi- 

uni şi cu alte State. Una din ele, cea cu Statele-Unite, 
poartă chiar semnătura d-lui Brătianu. Aceste conven- 

       



110 

iuni sunt incheiate nu numai pe basa unei reciprocităţi, 
care în fapt poate fi fictivă, căci nu avem supuşi sta- 
biliţi în alte State, dar, ceea ce este adevărat important, 
ele nu conţin de cât stipulaţiuni obicinuite: care nu' 
încalcă nică un principiti de drept internaţional, care ni 
aduce nici o atingere suveranităţii Statului român. 

Dacă guvernul dorea să încheie şi cu Germania un 
tractat de asemenea natură, de ce nu a copiat una 
din acele convenţiuni, fie chiar pe cea mai avantagi-' 
oasă streinilor, din ele, pe cea Italiană ? Nimenea n'a" 
fi zisun cuvînt, căci nar fi vădut în acest fapt de 
cât o dorință de a întinde şi regula relaţiunile noas- 
tre cu streinătatea. Dar nu!''E1 a făcut pentru Ger- 
inania ceva excepţional, care, cum vam zis, merge mai 
departe de cât vechile capitulaţiuni ale Porţei otomane. 
A făcut din consulii germani, pe pământul României, 
nu numai representanții, procuratorii, fie chiar notarii ” 
supușilor lor. dar “i-a făcut încă judecătorii acestor su- 
puşi, ŞI, ceva neauzit, nevăzut, in unele casuri, notari ” 
şi chiar judecători ai Românilor. 

Aceasta se chiamă un act de cînfeodare» şi acest! 
cuvint este prea slab—se numeşce un act de predare” 
și de trădare (Aplause). 

Da, ai capitulat ca după o. bătălie perdută (apla- 
use) ; da, ai făcut un fapt care n'are echivalent de cât 
în închinarea drapelului român la picioarele unei ar- 
mate streine (Aplause). 

Două lucruri constituesc independenţa unei naţiuni : 
dreptul de a avea arinata sa şi dreptul de a avea justiția 
sa, iar semnele vădite ale acestei suveranităţi sunt dra- | 
pelul armatei şi pretoriul tribunalelor. 

Când se închină drapelul naţional unei ar mate strei- 
ne, când se deschide pretoriul unor legi Și unor ju-
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decători streini, atunci independenţa acestei ţări a trăit, 

peirea, ei este decretată (Aplause). 
Când am citit la început această convenţiune, n'am 

voit să cred ochilor mei, nu puteam să admit ca ni- 

şte miniştri cu cunoscinţe de drept, zic nai mult, că 

nişte oameni în firea lor, să fi fost în stare să pue 

numele lor și pecetia ţtrei pe asemenea hârtie. 
” Tntâiă am credut că nu înțeleg bine, m'am consultat 

cu d-nii Gr. Pâucescu, (;. Boerescu, (e. Mârzescu şi alți 
eminenţi bărbaţi jurisconsulţi şi am trebuit să ne 

convingem că aşa este şi că sunt oaneni în țara a- 

ceasta cari au insolența în înjosire la înălțimea îndrăs- 
nețelor pretențiuni ai acelora cu cari tratează (Apla- 
use). ” 

Dar ceea ce ne-a convins de sensul, (lin nefericire 

prea clar, a unor asemenea disposiţiuni, este compa- 

raţia care am făcut-o între articolele convenţiunei ger- 

mane, cu articolele celor-alte convenţiuni ale altor State 
tot de noi şi cu noi incheiate. Să luăm, de exemplu, 

din diferite convenții consulare, materia actelor au- 

tentice, ce se pot face în țară la noi de consuli.! 

Această inaterie este tratată în art. 10 din conven- 

ţia noastră cu Statele-Unite şi în art, 8 din convenţia cu 

Germania. Prin aceste articole se prevede, u-lor, 

că zisele acte pot să fie inchâiate, sait între «loui 
supuşi ai consulului care le dă autenticitatea, sait între 
un supus al acelui consul și o altă persoani, supus alu- 
nej a treia puteri, sait între un supus şi un român. lată: 
cele patru ipotese ce se pot întâmpla. ki, care este com- 
petința consulilor în această materie importantă, unde 
ei ai rolul foarte mare de a alcătui un act autentic 
cu deplin credământ, şi câte o dată de ai da pute- 
re executorie ? In convenţia cu Statele-U'nite regula
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este simplă, naturală, conformă cu dreptul internaţio- 
nal, respectuoasă a suveranităței române. Consulul este 
competent a primi aceste acte şi a le da forma au- 
tentică, fie între doui supuși ai săi, fie întrun supus 
al s&ii şi un român, fie chiar între doui români, cu o 
singură condiţie însă, ca aceste acte să aibă ra- 
port la nisce bunuri situate sai la afaceri ce sunt 
a setrata pe leritoriul națiunei de care va ține con- 
sulul înaintea căruia se vor fi făcut. 

Nimic mai corect. Doui americani, un american şiun 
român, sau chiar doui români, vor să facăo transac- 
ție în Bucureşti pentru un imobil situat în America, 
sai o afacere de comerciii ce vor trata în America;, 
consulul american este competent a le redacta con- 
tractul ce'i va lega. Afacerea însă se tratează în Ro- 
mania, imobilul este situat în România, autorităţile 
românești sunt singure competinte pentru a da acte- 
lor autenticitatea legală, ori-care ar fi "naționalitatea, 
celor ce contractează (Art. 10 din convenţia cu Bel]- 
gia, art. 7 din convenţia cu Elveţia sunt identice). 

Ast-fel este art. 8 din convenţia cu (rermania ? 
Autorităţile consulare germane sunt compelinie să 

autenlifice ori-ce acte juridice fie numai între supu- 
şii lor, fie chiar față cul supușii Statului unde iși at 
reședința (adică român). 

Când insă aclul juridic se referă la o afacere care 
urmează a fi regulată în Statul unde 'și-ati reședința 
(adică România], autorităţile consulare nu suni indri- 
luile at incheia și a'l autentifica de căt numai când 
acel aci, după legile locale, este de compelința no- 
tarilor. 

Minunată restricţiune! Dar care sunt actele de com- 
petința notari!or ? Toate : unele obligatoriu, altele fa- 

.
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cultativ. 'T estamentele, donaţiunile, vânzările, ipotecile. chiriile, arenzile, societăţile, îinprumuturile! Va să zică, iată consulul german învestit cu puterea ne- auzită de a alcătui pe teritoriul României acte de ori ce natură, cu putere legală și pâte chiar execu torie, care leagă nu numai pe supuşii lui, dar chiar pe Ro- mâni şi asta nu numai pentru afacerile mobiliare, dar 
chiar pentru imobile, şi cum nu se face nici o distine- țiune, chiar pentru imobilele rurale! Vă îndoiți ? ci- tesc mai departe : 

Când actul tralează de vre-o iinvoială privitgre la bunuri imobiliare situate in statul unde resida fur cționarii consulari [adică România] e! trebue să fie incheiat după formele şi cu îndeplinirea dispo- sițiunilor prescrise de legile acestui stat. 
Vedeţi ce grije părintească. Când Românii tratând cu Germanii vor merge la Consulat să li se autentifice actul de vânzare, sai de ipotecă a vre-unei moşii, Consulul este învitat să redacteze actul cu tâte tor- mele necesarii ca să fie valabil şi executoriu. Nu ştii dacă aci ru se înțelege că vor avea şi condice de transcripţiuni şi inscripţiuni pe -care vom trebui de aci înainte să le cercetăm, când vom face vr'o tran- sacţiune imobiliară în țara noastră. 

Și pentru a nu se lăsa nici o îndoială asupra a- cestor monstruoase disposiţiuni, mai este un ultim pa- ragraf în care se prevede că, în cas când contractul are loc numai între doui români, atunci competenţa consulului se mărginește a lucra ca notar numai când coniractul se raportează la bunuri mobile şi imobile situate în ţara consulului, adică în Germania ! 
Tot bine! vedeţi, fără acest paragraf, competenţa con- sulilor ar fi existat chiar peniru contractele de ori-ce
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natură între doui români şi puteam închide secţia de 
notariat de la tote tribunalele din ţară. 

Dar acest paragraf este cea mai bună dovadă că, 
afară de acest cas, adică ca toţi contractanţii să fie 
români, pentru cele-Valte împrejurări, consulul redac- - 
tează acte autentice complecte şi executorii pentru 
bunuri mobile şi imobile situate în România (Mişca- 
re generală). 

Iată pentru rolul de notarial consulilor. 
Insă această convenţiune nu se opreşte aici, eanu 

numai dă consulilor rolul de judecator şi nu numai fața 
cu supușii sei, ceea ce ar fi exorbitant, dar chiar cu 
Homânii, ceea ce este netolerabil. 

Cestia succesiunilor streinilor în România este re-" 
gulată printr un singur articol în cele-Palte convențiuni. 

După acest articol rolul consulului strein se 1năr- 
gineşte a representa pe naţionalii lui minori sait ab- 
senţi, şi a stărui pe lângă tribunalele noastre ca să re- 
guleze moștenirea, fără a li se aduce vr'un neajuns. 
In convenţia cu Germania acest rol se schimbă. Con- 
sulul german devine un adevărat judecător ; el regu- 
lează succesiunea supusului săi fără de vrun ames- 
tec al autorităţilor noastre, şi după legile germane, 
fie această succesiune compusă de mobile, fie chiar 
de imobile situate în România, fie moştenitori ger- 
mani, fie ei supuşi unei alte puteri, fie chiar români ! 

" După articolul XXIII drepiul de succesiune şi 
împărțirea bunurior lăsute de un supus german 
mort în România sunt supuse în tote casurile le- 
gilor ferei lui, adică germane. Tote pretențiunile pri- 
vitore la dreptul de succesiunea şi la impărțirea bu- 
nurilor se vor regula de călre tribunalele germune
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saii de alte autorităţi compelinte germane (adică se 
înțelege autorităţile consulare). 

Nici o deosebire nu se face nici între mobile sati 
imobile, nici între imobile urbane sai imobile rurale. 

Dacă sar întâmpla ca un român să pretinză 
vre-un drept la această succesiune, atunci tribuna- 
leie române sunt competinte (art. XX $ 3) cu con- 
dițiune ca reclamaţiunea să fie făcută în șease sati 

„opi luni (art. XVIII). In casul acesta chiar tribunalele 
române vor hotări după legile germane (art. XX). 

În fine, dacă în aceste opt luni Românul cu drept 
în succesiune n'a apucat să se presinte, autoritatea 
consulară germană lichidează succesiunea și o trans- 
mite celor în drept fără a da seama alt cui-va de 
cât guvernului seu (art. XXI). 

In alte cuvinte, saii drepturile Românilor sunt 
stinse cu desăvârşire după o prescripţiune de opt luni 
de zile, şa după interpretarea cea mai benevolă, 
ei trebue să se adreseze pentru a obţine partea lor 
la tribunalele saii autorităţile consulare germane. 

Știm proverbul care zice că sunt judecători la 
Berlin, dar aceşti judecători stai forte bine la Berlin 
şi nu simțim nici o trebuinţă de a" aduce în Bucu- 
reşti. | 

lată dar o succesiune asupra unor imobile' situate 
in România și moștenite de români, regulată după 
legile germane și de autorităţile consulare germane. 

Aceasta trece peste capitulaţiuni. Și nu este nici 
-o îndoială despre asemenea resultat monstruos, fiind-că 
într'o notă explicativă, care de alt-mintrelea nu 
face parte din corpul convenţiunei, d. Berhem promite 
d-lui Vârnav-Liteanu (frumâsă garanţie !) că consulii 
germani nu vor aplica asupra imobilelor române le-



gea majoratului şi a substiţiunilor. Va să zică, tâte cele- 
Valte condițiuni ale proprietăței funciare germane se 
vor aplica imobilelor situate în România ! E cred 
că nici o dată asemenea stipulaţiuni n'a fost scrise 
într'o convenţiune între două State suverane. Ei crez 
că nu sar fi îndrăsnit a se propune beilicului Tuni- 
siei (aplause). Poate locuitorii de la Agra Pequana, 
poate Negrii după câstele Mozambicului sunt in stare a le subscrie (Aplause). 

lată dar judecători români, in statul nostru suve- 
ran, în libera Românie ajunși portăreii consulilor ger- mani (Aplause prelungite). 

Și pentru ce aceste usurpări, aceste frământări ale 
unor principiuri cunoscute, elementare, ale dreptului 
internaţional, aceste prescripţiuni. infricoşate atât prin 
cea-ce spun, cât mai cu seamă prin ceea-ce lasă a 
Se înțelege, aceste sucituri date bunului drept şi bu- 
nului simţ? 

Pentru un singur lucru, pentru un singur scop : Abrogarea, înlăturarea piezişă a art. 7 din Constitu- 
țiune. 

După acest articol străinii nu pot cumpăra imobile rurale în România, 
D. G. Vernescu: Nu pot dobândi. | 
Al. Lahovari: Am zis nu pot cumpăra, după inter- pretarea unora; nu pot dobândi în nici un chip, nici chiar prin succesiune, după interpetarea celor mai mulți. Inţeleaptă sai exagerată, plăcută sai neplăcută, 

aceasta. este legea (erei, legea supremă, lege constitu- 
tională, ea nu se pote abroga saii modifica nici chiar printr'o Carneră ordinară, şi numai printr'o constitu- 
antă ! Ea nu se pâte interpreta şi aplica de cât de
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instanţele nâstre judecătorești, singurele competinte, 
singurele suverane (Aplause). | 

Acest articol supără, se vede, pe înalții protectori. 
Atunci a stat la vorbă cu oneştii noştri miniștri şi 
saii întrebat ce sar putea face! şi iată că ati găsit! 
şi resultatul a fost convenţiunea consulară. A! le- 
gile nâstre nu permit cumpărarea sait dobândirea i- 
mobilelor rurale din România de către străini. A! 
judecătorii voştrii aplică legile vâstre ! Ei bine, vă vom 
trimite pe pământul vostru legile şi judecătorii noş- 
tri (Aplause prelungite). 

Legile nostre vor regula ! judecătorii noştrii vor 
hotări ! şi voi? veţi executa ca nişte mişei (Aplause 
mai de multe ori repetate). 

lată convenţia consulară a guvernului care se in- 
tutulează liberal, şi chiar naţional | (Risete) lată darul 
de adio al d-lui Ion Brătianu şi al oamenilor sti! (A- 
plause). | 

Lung drum făcut-am de vre-o câţi-va ani încâce, 
dar un drum tot spre răi. Iată-ne şi astă-zi, după 
atâtea sacrificii de bani şi de sânge, mai îndărăt de 
cât cu Regulamentul organic, mai îndărăt de cât cu 
capitulaţiunile. , 

Cu cinci-zeci de ani îndărăt ce eram noi? O țară 
mică, abia scăpată de sub iataganul turcesc, fără ar- 
mată, fără Constituţiune, fără organisaţiune  seri6să, 
mai fără legi. In timpul acela protectoratul rusesc şi 
suzeranitatea turcească se certati pe capul nostru. 

In capul Rusiei era împăratul autocrat, Nicolae, ţa- 
rul a tot puternic. Rusia era preponderentă aci, nu 
numai prin colosala ei putere, care nu suferise nici 
o înfrângere, dar, trebue să mărturisim, şi prin bine- 
faceri proaspete în inima Românilor, Dânsa alungase
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cu desăvârşire pe 'Turci după pământul nostru, dânsa 
ne dăduse cetăţile Dunărei, dânsa prin Regulamentul 
organic, discutat împreună cu Adunările țErei, pusese 
bazele rudimentare ale organisărei noastre. Dar Țarul 
a voit să întinză autoritatea împărăției în acestă ţară 
şi în anul 1837—vedeţi că vorbesc de vremuri vechi— 
vepresentantul săi a cerut Obşteştei. Adunări să ad- 
mită un articol prin care se stabilea că ori-ce mo- 
dificări în legea organică să nu potă fi introduse 
de cât cu sancţiunea înaltului protector. 

Cine cerea aceasta ? Impăratul tutulor Ruşilor. A- 
cel ce era pentru mulţi încă sacru prin bine-facerile 
sale! Acel ce era temut pentru puterea sa fără con- 
trol. Acel ce avea Siberia pentru neascultători ! Și de cine 
se compunea atunci Obşteasca Adunare, Divanul ? De 
câţi-va boieri, priveligiaţi, cum die d-nealor, fără nici o 
putere materială, fără mare învăţătură, necunoscuţi Eu- 
ropei, abia scăpaţi de sub jugul turcesc, şi fată în faţă 
cu puternicul lor bine-făcător, şi acei boieri, acei sim- 
pli, acei neștiutori cari nu se rezemati nici pe forţă, 
nici pe opinie, şi nu aveai alt sprijin de cât sufletul 
lor de creştini şi inima lor de Români, cari vedeaiă 
în faţa lor disgraţia și exilul, sai ridicat ca un sin- 
gur om (aplause prelungite) şi ati mers la Domnul de 
atunci. —« Măria ta, ai zis, ești român, (aplause pre- 
lungite) ești creştin ca noi; să nu lăsăm să se atingă 
legile şi neatârnarea ţării, să nu fim blestemaţi de ur- 
maşii noştri!» 

Căci în sufletele lor veghea alt-ceva de cât poftele 
brutale, pentru că mai aveai ceva mai presus de cât 
setea de bani şi de deşertăci uni: credința în Dumne- 
zeii şi dragostea de ţară (Aplause prelungite).
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Și astă-i, în 1886, după 50 de ani, România fiind 
regat, neatârnată sau pretins neatârnată, cu armată 
de o sută de mii de soldaţi, cu drepturi şi libertăţi, 
cu Constituţiune, România care nu datorează nimănui 
nimic, de cât parale, cu 300 de representanți, dintre 

cari o sumă de inteligenţi, doctori sai licenţiaţi în 

toate drepturile, suferă să se presinte de un. guvern 

o convenţiune care atentează la suveranitatea nâstră ; 

ŞI aceşti senatori, aceşti deputaţi, în loc si se ridice 

întrun strigăt de indignare, să asvârle şi acest act şi 

guvernul nedemn care la iscălit (aplause), se pregă- 

tesce pâte -- să nu-mi fie cuvântul dis întrun ceas 

răii - a pune pe dânsul pecetia lor (Aplause). 
Și pentru ce? 

Pentru că sunt oameni care trăesc din țară, iar nu 

pentru ţară! (Aplauze). 
Pentru că burta le-a trecut peste inimă (Aplause). 
Pentru că nu vor să piardă nici 25 mizerabili franci 

pe zi, nici acele jeţuri pe care nu le datoresc votului 

d-vâstră, liber, ci guvernului prin care trăesc şi care 

prin ei trăeşte ! (Aplause prelungite). 

Fiind-că între ei şi guvern este o cumplicitate de 

fapte rele şi de wnilinţi care nu le mai permite să 

stărâme jugul ruşinos ce îi apasă (Aplause). 

Datoria d-vâstră, d-lor, este a vă pune în .locul 

necredincioşilor şi nedemnilor d-vâstră representanţi- 

Faceţi ceea ce ei nu mai sunt în stare să facă (A- 

plause). Apăraţi cetatea pe care ai predat: o (aplause) 

şi ziceţile sus şi tare : 

«Am tolecat să ne risipiţi miliânele precum se ri- 

sipesce apa riurilor, am tolerat să ne ruinați indus- 

tria, dar nu vom suferi să ne precupeţiți libertatea,
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suveranitatea Statului român. Pe acele miliâne, pe 
rodul muncei nostre, n'a curs de cât sudoarea n6stră, 
dar pentru neatârnarea țării s'a vărsat sângele nostru. 
De densa nu permitem să vă atingeţi vre-o dată !(A- 
clamări, aplause repetate).
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cultativ. Testamentele, donaţiunile, vânzările, ipotecile, 
chiriile, arenzile, societăţile, împrumuturile! Va să 
zică, iată consulul german învestit cu puterea ne- 
auzită de a alcătui pe teritoriul României acte de orj 
ce natură, cu putere legală şi pote chiar execu torie, 
care leagă nu numai pe supuşii lui, dar chiar pe Ro- 
mâni şi asta nu numai pentru afacerile mobiliare, dar 
chiar pentru imobile, și cum nu se face nici o distine= 
ţiune, chiar pentru imobilele rurale! V& îndaiţi ? ci- 
tesc mai departe : | 

Câni actul tratează de vre-o invoială privităre 
la bunuri imobiliare situate în stalul unde resida 
fur cționarii consulari [adică România] el trebue să 
fie incheiat după formele şi cu îndeplinirea dispo- 
sițiunilor prescrise de legile acestui stat. 

Vedeţi ce grije părintească. Când Românii tratând 
cu Germanii vor merge la Consulat să li se autentifice 
actul de vânzare, sai de ipotecă a vre-unei moşii, 
Consulul este învitat să redacteze actul cu tote for- 
mele necesarii ca să fie valabil şi executoriu. Nu ştii 
dacă aci nu se înțelege că vor avea şi condice de 
transcripţiuni şi inscripţiuni pe care vom trebui de 
aci înainte să le cercetăm, când vom face vr'o tran- 
sacţiune imobiliară în ţara noastră, 

Și pentru a nu se lăsa nici o îndoială asupra a- 
cestor monstruoase disposiţiuni, mai este un ultim pa- 
ragraf în care se prevede că, în cas când contraciul 
are loc numai între doui români, atunci competenţa 
consulului se mărginește a lucra ca notar numai când contractul se raportează la bunuri mobile şi imobile 
situate în ţara consulului, adică în Germania ! 

Tot bine! vedeţi, fără acest paragraf, competenţa con- sulilor ar fi existat chiar pentru contractele de ori-ce
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natură între doui români şi puteam închide secţia de 
notariat de la tote tribunalele din ţară. 

Dar acest paragraf este cea mai bună dovadă că, 
afară de acest cas, adică ca toţi contractanţii să fie 
români, pentru cele-lalte împrejurări, consulul redac- 
iează acte autentice complecte şi executorii pentru 
bunuri mobile şi imobile situate în România (Mişca- 
re generală). 

lată pentru rolul de notarial consulilor. 
Însă această convenţiune nu se opreşte aici, ea nu 

numai dă consulilor rolul de judecător și nu numai faţă 
cu supușii săi, ceea ce ar fi exorbitant, dar chiar cu 
Românii, ceea ce este netolerabil. 

Cestia succesiunilor streinilor în România este re- 
gulată printr'un singur articol în cele-l'alte convenţiuni. 

După acest articol rolul consulului strein se măr- 
gineşte a -representa, pe naționalii lui minori sait ab- 
senţi, şi a stărui pe lângă tribunalele noastre ca să re- 
guleze moştenirea, fără a li se aduce vr'un neajuns. 
In convenţia cu Germania acest rol se schimbă. Con- 
sulul german devine un adevtrat judecător ; el regu- 
lează succesiunea supusului săi fără de vr'un ames- 
tec al autorităţilor noastre, şi după legile germane, 
fie această succesiune compusă de mobile, fie chiar 
de imobile situate în România, fie moştenitori ger- 
mani, fie ei supuşi unei alte puteri, fie chiar români ! 

După articolul XXIII drepiul de succesiune şi 
împărțirea bunuri'or lăsate de un supus - german 
mort în România sunt supuse în tote casurile le- 
gilor țerei lui, adică germane. Tote pretențiunile pri- 
vilore la dreptul de succesiunea și la împărțirea bu- 
nurilor se vor regula de câtre iribunalele germune
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sai de alte autorităţi compelinie germane (adică se 
înțelege autorităţile consulare). 

Nici o deosebire nu se face nici între mobile saă 
imobile, nici între imobile urbane sai imobile rurale. 
„Dacă sar întâmpla ca un român să pretinză 
vre-un drept la această succesiune, atunci lribuna- 
lele române sunt competinte (art. XX $3) cu con- 
dițiune ca reclamațiunea să fie făcută în şease sai 
opt luni (art. XVIII). In casul acesta chiar tribunalele 
române vor hotări după legile germane (art. XX). 

În fine, dacă în aceste opt luni Românul cu drept 
în succesiune ma apucat să se presinte, autoritatea 
consulară germană lichidează succesiunea și o trans- 
mite celor în drept fără a da seama alt cui-va de 
cât guvernului scii (art. XXI). 

In alte cuvinte, sai drepturile Românilor sunt 
stinse cu desăvârşire după o prescripţiune de opt luni 
de zile, sai după interpretarea cea, mai benevolă, 
ei trebue să se adreseze pentru a obţine partea lor 
la tribunalele saii autorităţile consulare germane. 

Știm "proverbul care. zice că sunt judecători la 
Berlin, dar aceşti judecători stau forte bine la Berlin 
şi nu simţim nici o trebuinţă de a'i aduce în Bucu- 
reşti. ” 

lată dar o succesiune asupra;unor imobile situate 
in România şi moștenite de români, regulată după 
legile germane și de autoritățile consulare germane. 

Aceasta trece peste capitulaţiuni. Și nu este nici 
o îndoială despre asemenea resultat monstruos, fiind-că 
într'o notă explicativă, care de alt-mintrelea nu 
face parte din corpul convenţiunei, d. Berhem promite 
d-lui Vârnav-Liteanu (frumâsă garanţie !) că consulii 
germani nu vor aplica asupra imobilelor române le-



gea majoratului şi a substiţiunilor. Va să zică tâte cele- 
Valte condițiuni ale proprietăţei funciare germane se 
vor aplica imobilelor situate în România ! Ei cred 
că nici o dată asemenea stipulațiuni mat fost scrise 
într'o convenţiune între două State suverane. Ei crez 
că nu sar fi îndrăsnit a se propune beilicului Tuni- 
siei (aplause). Poate locuitorii de la Agra Pequana, 
poate Negrii după câstele Mozambicului sunt în stare 
a le subscrie (Aplaus6). 

Iată dar judecători români, în statul nostru suve- 
ran, în libera Românie ajunşi portăreii consulilor ger- 
mani (Aplause prelungite). 

Și pentru ce aceste usurpări, aceste frământări ale 
unor principiuri cunoscute, elementare, ale dreptului 
internaţional, aceste prescripțiuni infricoşate atât prin 
cea-ce spun, cât mai cu seamă prin ceea-ce lasă a 
Se înțelege, aceste sucituri date bunului drept şi bu- 
nului simţ? | 

Pentru un singur lucru, pentru un singur scop: 
Abrogarea, înlăturarea piezişă a art. 7 din Constitu- 
țiune. 

„După acest articol str&inii nu pot cumpăra imobile 
rurale în România. 

D. G. Vernescu: Nu pot dobândi. 
Al. Lahovari: Am zis nu pot cumpăra, după inter- 

pretarea unora; nu pot dobândi în nici un chip, nici 
chiar prin. succesiune, după interpetarea celor mai 
mulţi. Inţeleaptă sai exagerată, plăcută sai neplăcută, 
aceasta, este legea țărei, legea supremă, lege constitu- 
ională, ea nu se pâte abroga sai modifica nici chiar 
printr'o Carneră ordinară, şi numai printr'o constitu- 
antă ! Ea nu se pâte interpreta şi aplica de cât de
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instanţele nâstre judecătoreşti, singurele competinte, 
singurele suverane (Aplause). 

Acest articol supără, se vede, pe înalții protectori. 
Atunci a stat la vorbă cu oneştii noștri miniștri şi 
sali întrebat ce sar putea face! şi iată că ati găsit ! 
şi resultatul a fost convenţiunea consulară. A! le- 
gile n6stre nu permit cumpărarea sati dobândirea i- 
mobilelor rurale din România de către străini. A! 
judecătorii voştrii aplică legile vâstre ! Ei bine, vă vom 
trimite pe pământul vostru legile și judecătorii noş- 
tri (Aplause prelungite). 

Legile n6stre vor regula ! judecătorii noştrii vor 
hotări ! şi voi? veţi executa ca nişte mișei (Aplause 
mai de multe ori repetate). 

lată convenţia consulară a guvernului care se in-. 
tutulează liberal, și chiar naţional! (Risete) lată darul 
de adio al d-lui Ion Brătianu şi al oamenilor săi! (A- 
plause). 

Lung drum făcut-am de vre-o câţi-va - ani încâce, 
dar un drum tot spre răi. Iată-ne și astă-zi, după 
atâtea sacrificii de bani şi de sânge, mai îndărăt de 
cât cu Regulamentul organic, mai îndărăt de cât cu 
capitulaţiunile. | 

Cu cinci-zeci de ani îndărăt ce eram noi? O ţară 
mică, abia scăpată de sub iataganul turcesc, fără ar- 
mată, fără Constituţiune, fără organisaţiune  seriosă, 
mai fără legi. In timpul acela protectoratul rusesc şi 
suzeranitatea turcească se certaii pe capul nostru. 

In capul Rusiei era împăratul autocrat, Nicolae, ţa- 
rul a tot puternic. Rusia era, preponderentă aci, nu 
numai prin colosala ei putere, care nu suferise nici 
o înfrângere, dar, trebue să mărturisim, şi prin bine- 
faceri proaspete în inima Românilor. Dânsa, alungase
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cu desăvârşire pe Turci după pământul nostru, dânsa 
„ne dăduse cetăţile Dunărei, dânsa prin Regulamentul 
organic, discutat împreună cu Adunările ţărei, pusese 
bazele rudiinentare ale organisărei noastre. Dar "Țarul 
a voit să întinză autoritatea împărăției în acestă ţară 
şi în anul 1837—vedeţi ci vorbesc de vremuri vechi — 
vepresentantul s&ii a cerut Obşteştei Adunări să ad- 
imită un articol prin care se stabilea că ori-ce mo- 
dificări in legea organică să nu pată fi introduse 
de cât cu sancţiunea înaltului protector. 

Cine cerea aceasta ? Împăratul tutulor Ruşilor. A- 
cel ce era pentru mulţi încă sacru prin bine-facerile 
sale! Acel ce era temut pentru puterea sa fără con- 
trol. Acel ce avea Siberia pentru neascultători ! Şi de cine 
se compunea atunci Obşteasca Adunare, Divanul ? De 
câţi-va boieri, priveligiaţi, cum dic d-nealor, fără nici o 
putere materială, fără mare învăţătură, necunoscuți Eu- 
ropei, abia scăpaţi de sub jugul turcesc, şi față în față 
cu puternicul lor bine-făcător, şi acei boieri, acei sim- 
pli, acei neştiutori cari nu se rezemaii nici pe forţă, 
nici pe opinie, şi nu aveai alt sprijin de cât sufletul 
lor de creştini şi inima lor de Români, cari vedeată 
în fața lor disgraţia și exilul, Sai ridicat ca un sin- 
gur om (aplause prelungite) şi aii mers la Domnul de 
atunci. —« Măria ta, ati zis, eşti român, (aplause pre- 
lungite) eşti creştin ca noi; să nu lăsăm să se atingă 
legile şi neatârnarea țării, să nu fim blestemaţi de ur- 
maşii noştri!» 

„Căci în sufletele lor veghea alt-ceva de cât poftele 
brutale, pentru că mai aveai ceva maj presus de cât 
setea de bani şi de deşertăci uni: credința în Dumne- 
zei şi dragostea de ţară (Aplause prelungite).
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Și astă-zi, în 1886, după 50 de ani, România . fiind 
regat, neatârnată sat pretins neatârnată, cu armată 
de o sută de mii de soldaţi, cu drepturi şi libertăţi, 
cu Constituţiune, România care nu datorează nimănui 
nimic, de cât parale, cu 300 de representanţi, dintre 
cari o sumă de intelisenţi, doctori sati licenţiaţi în 
toate drepturile, suferă să se presinte de un guvern 
o convenţiune care atentează la suveranitatea nostră ; 
şi aceşti senatori, aceşti deputaţi, în loc să se ridice 
într'un strigăt de indignare, să asvârle şi acest act şi 
guvernul nedemn care Va iscălit (aplause), se pregă- 
tesce pote —- să nu-mi fie cuvântul dis întrun ceas 
rii - a pune pe densul pecetia lor (Aplause). 

Și pentru ce tă | 

Pentru că sunt oameni care trăesc din ţară, iar nu 
pentru țară! (Aplause). 

Pentru că burta le-a trecut peste inimă (Aplause). 
Pentru că nu vor să piardă nici 25 mizerabili franci 

pe zi, nici acele jeţuri pe care nu le datoresc votului 
d-vostră liber, ci guvernului prin care trăesc și care 

prin €i trăeşte ! (Aplause prelungite). 

Fiind-că între ei și guvern este o complicitate de 

faple rele şi de umilinţi care nu le mai permite să 

sfărâme jugul ruşinos ce îi apasă (Aplause). 
Datoria d-vâstră, d-lor, este a vă pune în : Jocul 

necredincioşilor şi nedemnilor d-vostră representanţi- 
Faceţi ceea ce ei nu mai sunt în stare să facă (A- 

plause). Apăraţi cetatea pe care ai: predat-o (aplause) 
şi ziceţile: sus şi tare : 

«Am tolerat să ne risipiţi milinele precum se ri- 

sipesce apa riurilor, am tolerat să ne ruinaţi indus- 

tria, dar nu vom suferi să ne precupeţiţi libertatea,
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suveranitatea Statului român. Pe acele miliâne, pe 
rodul muncei nostre, n'a curs de cât sudoarea nostră, 
dar pentru neatârnarea țării sa vărsat sângele nostru. 
De dânsa nu permitem să vă atingeţi vre-o dată !(A- 
clamări, aplause repetate).



TOAST") 

ridicat. la banchetul aniverşărei. a doua a ziarului 
Epaca (8. Noembre 1887). 

Au.maj toastat la acest banchet d-nin Ion Lahovari, Take Ione- 
-scu, C. Arion, N. Fleva, etc. 

Ridic acest pahar în: sănătatea tinerilor cu inimă 
şi patriotism, cari acum, doui „ani ai. creat organul 
Epoca, acest ecoii: elocuent, indignat şi. puternie. al 
suferințelor țărei, al desilusiunilor tinerimei. 
Da, aţi intrat în lupta vieţei la o epocă de grele 
încercări. Când, la 1866, noi mai marii voştri păşeam . 
pentru prima oară la luptele politice, o. revoluţiune 
resturnase un regim mult mai puţin culpabil, mult 
mai puţin corupt, mult mai puţin vinovat de cât cel 
de astă-zi (Aplause). Viitorul ne zimbea frumos, aveam 
credinţa, în destinele țărei: Unirea desăvârşită a ţ&- 
rilor surori, întemeerea unei dinastii streine — dinas- 
tie care speram că va fi mai cu seamă streină urilor 
şi. divisiunilor noastre, relelor tradiţiuni şi relelor obi- 
ceiuri, străină favoritismului şi antipatiilor precugetate 
— 0 Constituţie şi liberală şi înțeleaptă, inatacabilă , 

*) Reprodus din ziarul Epoca, Na, 532, 10 Noembre 1837.
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pusă sub scutul unui înalt jurământ, iată visurile de 
aur ale diinineţei vieţei noastre politice (Aplause). De 
aci înainte, credeam noi, România n'avea de cât să-și 
desvolte regulat pacinicele sale destinuri. Administrația. 
va deveni din ce în ce mai onestă, Justiţia mai demnă, 
mai neatirnată. Aveam, în fine, să curăţim de pe noi 

rugina orientală adunată prin patru secole de barbarie, 
Ce vis şi ce deşteptare! 

Cu noi, de-asupra noastră, oamenii mai bătrâni de: 
cât noi, dar îmbătrâniţi în rele, crescuţi la şcoala mi- 
serabilă a bizantinismului, ai pus mâna pe această 
nobilă mişcare. Sub masca unui liberalism mincinos, 
ei n'aii voit desfiinţarea privilegiurilor, ci numai de- 
plasarea lor ; din abusurile regimelor trecute, ei uraiă 
mai cu seamă faptul că nu se comiteaii de dânșii. 

Vai ! din 21 de ani ai Domniei actuale, aceşti oa- 
meni aii guvernat 14. Și, de şi pe la sfârşitul şi al vieței 
şi al carierei, bătrâna lor corupţiune servă de ideal -pă- 
cătos unei generaţiuni veştejite în floarea ei, care se 
pregăteşte să întreacă exemplele maeștrilor săi ! 

Trebue dar să desperăm ? Trebue dar să zicem ca 
poetul întristat al Romei .imperiale :: 

tas parentum. pejor avis, 
Tulit nos nequiores, 
Mox daturos progeniem vitiosi orem ? 

Nu, de o mie de ori nu! Cât va fitinerime vor fi 
aspiraţiuni ; cât va fi viaţă, va fi speranţă. D-voastră 
nu vreţi să ştiţi de trista noastră experienţă. Vă avân- 
taţi cu un picior liber, cu mintea veselă, cu inima 
ușoară, pe drumul prăfuit şi lung pe care se tîrăsc cu 

anevoe ostenitele noastre pasuri ! 

Aţi devotat acestei opere sănătoase bani, cari nu.
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tunt nimic, timpul care este mult, liniştea şi liberta- 
ea care sunt tot. Onoare vouă ! Onoare şi curagiii ; 

Uitaţi-vă înainte, iar nu îndărăt. Nu ori-ce sămânță, 
chiar încredinţată vînturilor rele, se per de cu desăvâr- 
şire; nu în veci va fi neroditor acestpăment. Se v ede- 
că noi n'am ştiut a lupta, a suferi, a sacrifica, în destul. 

Aurul nu este curat de cât când a trecut prin flă- 
cările ce'l topesc. 

Salut în d-voastră viitorul care ne va răsbuna de 
present. 

În sănătatea fondatorilor şi colaboratorilor ve chi 
şi noui ai Epocei. (Aplause entusiaste).



DISCURS) 
rostit de Al. Lahovari la intrunirea publică din 

sala Orfeii, în ziua de 6 Martie 1888. 

Al. Lahovari, viu aplaudat şi chemat la tribună, 
roagă publicul să voteze rezoluțiunea ce va ceți. 

Guvernul d-lui 1. Brătianu a căzut, dar vrea să se ri- 
dice ; ela murit, dar nu vrea, să fie îngropat. ara însă 
Şi istoria îşi vor aminti multă vreme înmormântarea 
ce “i vom face. 

EI se rezema pe două lucruri: pe bita lui Radu Mi- 
haiă şi pe elocinţa lui Dimancea. Când sa rupt bita, 
elocința a amuţit şi guvernul a căzut. 

Cât pentru noi, am fost în faţa unei ispite şi a u- 
neji curse. Am despreţuit ispita, am dejucat cursa şi 
ne presintăm în faţa dv. mândri de noi şi mai tari 
prin stima d-voastră. 

D. Brătianu se retrăsese, dar guvernul s&i rămăsese. 
Portofoliurile ce dânsul ne oferea fie-căruia din. noi în 
particular, noi nu le-am primit pentru că noi nu vrem 

“portofoliuri, ci guvernul, cum a zis foarte bine d. 
Carp. Care era scopul ? Ri crez sinceră persoana care 

Epoca No. 638, din 8 Martie 1888, "
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a făcut aceste demersuri. Dar la spatele președintelui: 
Senatului se ascundea d. [. Brătianu şi scopul acestuia 
n'a putut fi de cât a divisa între ei membrii  opozi- 
tiunei oferindu-le guvernul. O opoziţiune ca a noastră, 
însă, care se basează pe o mutuală înțelegere şi o mu: 
tuală stimă, nu putea rămâne de cât inebrantabilă: 

Li, sa isprăvit acum. Tot ce era de vânzare îni'a- 
ceastă țară a fost vindut, toate consciințele vanale d. 1. 
Brătianu le-a cumipărat. Acum: a dat de capăt; nu mat! 
poate cumpăra pe nimeni, trebue să și închiză taraba şi să 
afişeze pe uşă: «Lichidaţiune și hitetără de plăți» 

D. IL. Brătianu se adresa la d. Fleva şi i zicea: ce 
cauţi d-ta cu ciocoii, cu râatjionarii ? Și nouă ne zi- 
cea : ce'căutăţi cu deriagogii, cu deserceraţii ? 

Dar d-sa rie poftea la guvern şi nu se scârbea să 
guverneze nici cu ciocoii, nici cu descreeraţii, numai 
de sfântul budget să nu se deslipească. | 

Dar noi arh preferit să fim ce suntem de: cât să: ne 
schimbăm cu d. Brătianu. | 

Noi nu avein vanitate, avem demnitate ; noi nu nă 
rmnândrini 'cu un 'portotoliii ; noi nu vrem să ne ridi- 
căm la minister, noi vrem să ridicăm' ministerele. 

Şi acela care va lua moştenirea puterei va face ud 
mire sacrificii, căci va' cuteza să stea pe banca 
pătată de un hoţ de ceasornicei 

D. Brătianu nu a găsit destule cuvinte insultătoare 
pentru noi. Ne-a ficut aristocrați, reacţioniari, ciocot: 
strigoi. Meritate sunt aceste calificări 9 “Intrebaţă pe a; 
Micii noştri din opoziţiunea-unită, pe'liberalt, pe de 
mocraţi, pe adevărații amiti ai poporului; cari vor fi 
tot atât de inițelepțila guvern! cât at fost'de nioderaţy 
şi de energici in opoziție; şi &i vă văr spune că nici
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o dată noi n'am hrănit în sînul nostru vre-o idee 
reacționară. | 

Oare reacţionar este d. Lascar Catargi, care a luat 
parte la toate faptele istoriei noastre, de 30 ani in- 
coace? 

N'a luat el parte la mişcarea liberală de la 48 în 
Moldova ? Nu este dânsul unul din fondatorii unirei 
Principatelor ? Nu e unul din promotorii libertăţilor 
noastre ? Nu sub ministerul săi a fost votată şi 
promulgată Constituţia de la 1866? 

Şi vorbesc de cel mai bătrân dintre noi. In ceea ce 
ne priveşte pe noi, oamenii acestei generaţiuni, studiile, 
înclinările, interesele noastre fac din noi nişte libe- 
rali în sensul adevărat și serios al cuvintului. 

Dar, d-lor, această ineptă calomnie, care se- tirăşte 
prin foile guvernamentale, nu mai are nici un efect: 
d-voastră îi cunoasceţi toată valoarea. 

Remăşiţe ale trecutului ? zic ei. Apoi rămăsiţele tre- 
cutului sunt în rîndurile lor. Ei cunosc două rude 
foarte de aproape ale unui Domn român care sub dom- 
nia lui aii fost gonite din toate funcțiunile publice şi 
chiar din palatul domnesc, pentru scandalul vieţei lor 
publice şi private. Ei bine, aceşti oameni — par'că 
visez — după 40 de ani, sunt scoşi din umbra în care 
'i uitase opiniunea publică. Și de cine? de L. Brătianu, 
revoluţionarul, democratul, omul care a contribuit la 
resturnarea a trei tronuri, şi ei devin consilierii lui in- 
timi, intermediarii lui politici, ca să nu zic o vorbă 
mai grosolană ! 

EI îi, acoperă de decoraţii, le dă cele dintâii 
locuri ale Statului şi ale Curţe!! Iacă omul care cu- 
tează să vorbească de strigoi şi de rămăşiţe ale tre- 
cutului !
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Dacă sunt unde-va strigoi, el îi desgroapă! Dacă 

există vr'o rămăşiţă murdară a trecutului, el singur 

este în stare să "i scormonească gunoiul ! 

Nu ! astă-zi, în secolul nostru, nu sunt pentru aris- 
tocraţie, în sensul adevărat al cuvântului; dar sunt 

pentru îndoita aristocrație a sciinței şi a moralităţei. 

Guvernamentalii ai simţit aceasta şi nu sunt cu 

totul în eroare când ne tratează de aristocrați. Aris- 

„trocraţia ştiinţei şi a consciinței, această aristocrație 

le estecu desăvârşire închisă. | 

Timpul discursurilor a trecut. Opoziţiunea a eşit din 
această ultimă încercare mai unită de cât nici o dată. 
Suntem uniţi între noi şi suntem uniţi cu voi. 

Am zis-o la Cameră, acum câţi-va ani, când ni se 
tăceaii proposiţiuni, ca în aceste din urmă zile: pot a- 
parţine opoziţiunei învinsă prin luptă, nici o dată o- 
-poziţiunei umilită prin ertare. 

Astă-zi suntem în ajun de a aparţine opoziţiunei 
triu mfătoare. 

Și aceasta pentru că opoziţiunea reprezintă coaliți- 
unea cinstei în contra imoralităţei, a sciinţei în contra 
prostiei, a elocinței în contra fraselor goale, şi a oa- 
menilor politici în contra politicianilor. | 

In timpul unui guvern de 12 ani, I. Brătianu a creeat 
vr'o 60—70 ministere, a făcut să treacă prin Corpu- 
rile legiuitoare vre-o 1000 de deputaţi şi senatori, a 
prefirat prin administrații vre-o 20 de mii de funcţionari; 
iată ce a mulţumit, ce a căpătuit, ce a îmbuibat. 

Dar pe lângă aceşti 770, aceşti 1000, aceşti 20,000 
de oameni, densul a nemulţumit masa națiunei, com- 
pusă din 5 milioane de români. 

Nu hoţiile aii ruinat această ţară. Ele ai fosti imense, 
dar suntem încă destul de bogaţi pentru a plăti hoţii



noştri. Ceea ce ne-a ruinat, sunt impozitele câre nu nu- 
"mai ai fost peste puterile noastre, dar încă r&ă stabi- 
lite, r&ă 'repartizate. Ceea ce ne-a ruinat incă mai mult! 
este sistemul economie al acestui guvern câre nu e 
nici liber-schimbist, nici protecţionist, dar un monu- 
ment de inepţie şi. de neprevedere. 

Impositele ai ucis producţiunea până în rădăcinele 
sale. Pentru a culege o poamă necoaplă incă, ei ai 
tăiat copacul de la tulpină. ki, acesta este un mijloc 
sălbatic de a guverna. 

Libertăţile sunt frumoase-—şi ei sunt pentru libertăţi 
dară ele sunt un mijloc, iar nu un scop. Libertăţile 

trebue să ducă un popor la bogăţie, la prosperitate 
iar nu la ruină. Și ori-ce guvern care va veni şi nu 
va scădea impositele, nu va crește producţiunea in- 
terioară, nu va suprima cheltuelile de lux şi de ' os- 
tentațiune, nu va spori pe cele necesare, acela va fi 
demn de a succeda guvernului d-lui Brătianu, dar nu”! 
va înlocui. 

[i bine, noi nu voim să-i succedăm, dar-să'l înlocuim. 
Căci guvernul lui 1.. Brătianu va rămânea o legendă 

ruşinoasă pentru: copiii moştri şi istoria îl va pune ală- 
tri cu aceța al. fânarioţilor şi al apelpisiţilor, 

D-lor,: se zice :că seizii săi vor da un banchet luj 
i. Brătianu. Da, ii vor putea da un banchet, dacă 
durăârea. poporului. se: va face pâine ŞI dacă lacrămile 
vor. îi: culese in: pahare. 

(Aplause frenetice, urale entusiaste. Mai multe mi- 
nute nu: poate: relua cuvîntul. În sfârşit urmează), 

VE rog acum să aprobaţi rezoluţiunea ce vă voiii citi. 
Regele nu'este în “ţară, dar cuvintele rostite de noi 

aci vor ajungea urechile sale: Zidurile palatelor sunt 
groase și țipete'e de durere ale guvernaţilor le pă- 
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trund cu greii. Dar vom vorbi atât de tare şi atât de 
des, în cât glasul nostru va străbate piatra și marmora 
şi în sfârşit va fi audit. . 

Voi veţi gice Regelui, şi dânsul va inţelege, că aceşti 
oameni, cari se numesc adi liberali și mâine conser- 
vatori, nu sunt nici una nici alta, căci n'aă fost libe= 
rali de cât de sângele vostru şi de averea voastră şi 
n'aii fost conservători de cât a celor mai infame abuzuri. 

(Aplause îndelung repetate).



DISCURS") 

ținut la întrunirea publică din sala Ortfei, a o- 
posiței-unile, în ziua de Duminecă, 14 Februarie 
1888. 

Chemat timp îndelungat de public, Al. Lahovari 
se hotărește a lua cuventul, de și nu era pregătil 

să vorbească. 

Lungi aclamațiuni salută venirea sa la tribună. 
D-lor, sunt mişcat de primirea cemi faceţi, dar 

aplausele d-tră nu le cred adresate slabelor mele 
puteri, ci uniformităţei purtărei mele politice (Apla- 

use). Sunt 21 anide cândam intrat în viaţa politică şi 

de 21 ani am rămas ce am fost în prima zi, vrăj- 

maşul regimului d'astă-zi şi al omului care '] perso- 
nifică (Aplause prelungite). De 21 ani strig de la 
înălţimea, tribunei, în întrunirile publice şi prin ziare: 
«Băgaţi de seamă ! acolo nu este fericirea ţărei. Omul 

acela este un şarlatan, principiile lui sunto minciună și 

promisiunile lui o cursă!» (Aplause sgomotoase ; voci: 
aşa e!aşa e!)). 

Ziua care 'mi va da dreptate trebuia să sosească. 
Târziu, în adevăr, dar mai bine tirzii de cât nici 

o dată, densa a sosit și mi-a eşit dreptatea. 

  

Epoca No. 666 din 16 Februarie, 1888. 4
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Acei cari altă dată erai alături cu şeful regimului 
de astă-zi, îi vedeţi acum aci alături cu adversarii luj- 
Vedeţi pe un Dumitru Brătianu sfâşiind un trecut de 
scumpe amintiri, rupend acele legături ale sîngelui care: 
sunt aşa de tari, şi strigându-v& împreună cu noi: «Daţi 
jos pe acel om; el nu; este omul libertăţilor pentru 
«care am luptat, ci trădătorul lor. Nu mai recunosc, 
«nici un tovarăş de principii, nici chiar un frate 
«El a rămas numai şeful unei bande de exploatatori». 

Și nu numai cei bătrâni, vechii luptători, cari repre- 
sintă tradiţia libertăţilor publice, Vaii părăsit, dar sati 
despărțit de dânsul și cei ce reprezenta speranţa, cei 
ce, cu iluziuni care n'aii ţinut mult, îmbrățişeaseră, dra- 
pelul mincinos care se zicea că este al libertăţei în 
această ţară, 

„Ast-fel trecutul şi viitorul “şi-a dat rnâna în contra 
lui. D-nii Fleva, Take Ionescu, Arion, „Djuvara, sunt 
astă-zi în rîndurile opoziţiei. 

Dacă am avea a face cu nişte oameni politici, fie 
chiar rătăciţi ; dacă am avea a face cu niște oameni 
în cugetul cărora ar mai fi r&mas o urmă de sim- 
țire şi pe fruntea cărora s'ar mai găsi o umbră de 
pudoare, iei de sigur sar fi retras de mult în fata 
unei reprobaţiuni atât de generale, atât de unanime (Apl.) 

Chiar nedreaptă, să fie opoziţiunea, văzând-o aşa de 
tare, aşa de unanimă şi după 12 ani de exerciţiu al 
puterei, iei ar lisa loc unor alţi oameni, unor alte idei, 
unui alt sistem. Dar avem aface cu nişte fiare sălba- 
lice care aii apucat ţara în gură. Şi vai de acela care 
cutează să le smulgă hoitul. EI riscă să-și lase mina 
în dinţii lor. (Aplause repetate). 

Muncită de ei, strivită sub călcâiul lor brutal, în- 
lânțuită de o administraţie fără scrupul şi de o ma”



gistratură fără independenţă, ţara a putut, prntro si- 

dinţă supremă şi. desperată, alege, vr'o 50 de deputaţi 
neatârnaţi.. Dar ca o mumă 'suferindă, "i-a născut în 

dureri şi în chinuri şi denşii ati eşit la lumină, ca să 
zic aşa, din pântecele ei sângerând. (Aplause). 

Și ce face acest guvern ? Cum tratează pe aceşti 
bărbaţi, adevărații şi singurii aleşi ai naţiunei, cari 

ai, trecut prin foc şi -prin sabie ca să 'şi capete man- 

datul lor. (Aplaușe). Cei ce. ar trebui să fie acuzaţi, 

îndrăsnesc a se face acuzatori; cei cari ar trebui să 

apere mandatele. lor mânjite, eşite din buzunarele 

iprefecţilor şi. ale polițailor,. cercetează şi 'si permit chiar 

:să invalideze pe. acei înaintea cărora ar trebui să dea 

socoteală (Aplause).. 
In Joc să, se apere că aii adus funcţionarii înregi- 

mentaţi la vot ca pe o turmă (aplause; voci: aşa e); 

că aii ameninţat pe unii şi-aii corupt pe cei Valţi ; că 

ati. ținut „pe proprietari cu Creditele urbane şi rurale, 
(voci: aşa e!) pe comercianţi cu Banca şi cu contra- 
venţiuni. inventate de. poliţie (voci: aşa e!)), pe ţărani 

cu Creditele agricole ; că aii controlat pe, alegători în 

modul. cel. mai neruşinat, desbrăcându'i şi căutându'i 

înainte şi după alegere (voci: aşa e! am fost sil); că 

aii despreţuit cuvintul Regelui şi. aii lăsat să se pro- 
testeze poliţa trasă de dinsul către țară, ei sunt acuza- 
torii, ei neprihăniţii, şi opoziţia a. intimidat. şi corupt 
pe ;alegători !, (Aplause).. 

Rezemaţi pe forța brutală a numărului, ei vor să 

dea afară pe .rarii reprezentanți ai ţărei neatârnate (A- 

plause). Ce caută printre dânşii oamenii de onoare, oa- 
menii de talent ? Nu pricep că nu sunt la locul lor? 

Afară, un D. Brătianu, cinstea personificată ; afară, 
“Take Ionescu, Djuvara, Pallade, talente de prima ordine;



  

afară, Filipescu şi Ressu, oameni de curagiii, oameni 
de 'caracter! (Aplause). Să nu se dea în Camera acea- 
sta nici un vot independent ! Să nu se mai auză nici 
0 vorbă elocuentă! Ce? nu sunt de ajuns Radu Mi- 
haiii şi Anghelescu, Lascar şi Vilacros? (Aplâuse). 
“O voce: Şi Maican! 

Al. Lahovari : Aceştia nu sunt încă în Cameră, dar 
merită să fie! (Aplause repetate). | 

D-lor, dață situaţiunea. In această țară am ajuns în- 
tr'o stare în care nu mai sunt nici divisiuni, nici 

„certe de partide, în care nu mai discutăm între noi, 
mici sisteme politice nici teorii economice, nici cutare 
sau cutare direcţiune de daţ țărei în chestiunile ex- 
terioare, „ci taţi, oamenii de treabă din toate partidele 
numai facem decât să strigăm,. ca gardiştii de pe strade : «Săriţi, hoţii !» (Aplause). Iată unde am ajuns ! 

Opoșiţia, a rners la urnă şi n'a putut. aşterne înain- 
tea alegătorilor un program complect de guvernă- 
ment, cum se face în ori-ce țară în asemenea împre- jurări. N | | îi a 

- Ea a fost silită să aibă un singur cuvînt de ordine 
şi un. singur program : «Să scăpăm mai întâiii de hoţi» 
(Aplause). Și alegătorii ai mers la urne sub impul- siunea aceleaşi necesităţi supreme. o 

Ei bine, este foarte trist când guvernul într'o ţară 
reduce partidele la această programă teribilă în sim- plicitatea ei. 

D. D. Brătianu, în scurtasa cuvântare, ne zice, cu 
drept cuvînt, că întrunirile sunt absolut necesare într'un 
regim liber. Da, d-lor, trebue să ne întrunim adesea, 
să discutăm, să ne luminăm unii pe alţii şi să ne cu- noascem mai cu seamă, | 

Sistemul liberal e un sistem frumos. E up drept
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minunat pentru un popor de a regula totul în deplină 

suveramtate prin votul sti. Dar această putere, acest 

vot pe care '] aveţi, nu este un dar fără primejdie, e 

o armă puternică dar periculoasă, este o sabie cu două. 

tăişuri ; şi mâinile care o ţin, trebue să fie de om ma- 

tur şi cugetat. 

“ M& iertaţi că vă spun adevărul, dar nu ştiii să lingu- 

şesc (voci: bine, adevărat!); cum nu am linguşit 

pe Rege, nu vreaii să linguşesc nici poporul (Aplause; 

voci : foarte bine). Ori-ce linguşitor trăeşte în soco- 

teala acelui care 7] ascultă şi ei nu voiii să trăesc 

în socoteala nimenui (Aplause.) 
Ei bine! ce sunteţi voi, alegătorii, pe cari cei de 

la cârmă vă numesc poporul suveran ? Sunteţi suve- 

rani, sunteţi regi, o zi, o oră. Şi vă robiţi apoi timp 

de patru ani. , 

Atunci, nu mai sunteţi de cât supuşii stăpânirei şi 

platnicii risipelor şi ale greşelilor guvernului! (aprobări, 

aplause), v& linguşesc până când vă iati votul şi apoi, 

vă fură, vă strivesc (Aplause repetate). 

„Și suveranitatea voastră de o oră, când aţi între- 

buinţat-o r&ă, când în urnă aţi aruncat cu uşurinţă, 

cu nepăsare, cu necugetare, buletinul fatal... priviţi: a- 

veți pe un lon Brătianu în spinare 12 ani de a rîndul. 

(Aplause; voci : aşae! aşa e!) 
Acest om vă înşală de 40 de ani și o generaţie 

succedă celei-l'alte şi ceea cea fost minciună la înce- 

put, devine dogmă la sfirzit ; Ceea ce a fost o amăgire, 

se transformă în legendă. (Aplause). 

Ce zice acest om? Ce zice banda care trăește în 

numele şi din numele lui ? «Ion Brătianu a făcut pe 
«48! lon Brătianu v'a dat libertatea ! Ion Brătianu v'a 

'
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«dat egalitatea! Ion Brătianu Va dat independenţa» 
Nu este adevărat! 

Este mai întâiti de toate o rușine pentru 0 ţară, 
este- o insultă peutru un popora se zice că datorește 
unui om libertăţile şi drepturile sale. (Aplauze). 
„La 48 lon Brătianu cra un om de 25 de ani, un pig- 

mei politic, mai nebăgat în seamă. Dacă ar fi tost 
un Cavour sai un Bismarck, el mar fi fost în stare 
să facă opera colosală pe care el şi neruşinaţii sti 
linguşitori “i-o atribuesc atât de gratuit (Aplause). 

48 Vaii tăcut ideile timpului, acea sullare de nea- 
târuare, de deşteptare, care trecea ca ventul prin ae- 
rui Furopei, care sguduia popoarele vechi și deştepta 
popoarele tinere (Aplause). N 
„48 Vaii făcut oratorii, poeţii, cugetătorii neamu- 

lui românesc, dincoace şi dincolo de Carpaţi (Aplause). 
48 Laii ficut, în line, chiar boerii șI privilegiaţii cari 

ai venit cei mai mulţă de ati sacrilicat interesele ŞI 
prerogativele pe altarul binelui public (Aplause). 

Și dacă. trebue să vorbim de nume proprii, 48 Var 
fi făcut mai cu seamă un Heliad şi un Tell, dar mai 
bine să zicem că Va făcut întreaga naţiune românească 
(A plause). | 

Și uu uitaţi că acei doui oameni aii stârşit cariera 
lor în rândurile partidului conservator care meriti şi 
a meritat. numele de liberal-conservator. | 
„Nu, lon Brătianu w'a făcut pe 48, dar pute să zi- 
cem ca 48 a tăcutpe Lon Brătianu (aplause) şi nu este 
fapta sa cea mai bună (Aplause prelungite). 

Dar de D. Brătianu de ce nu se mai pomenește, când 
e vorba de 48? Oare pentru că astă-zi dă pe faţă ru- 
şinele și crimele guvernului, i s'a şters şi trecutul şi nu- 
mele stii în istorie? (Aplause. 

9.
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Dâr d. lon' Brătianu, omul de lă 48, dă ci âste 
inconjurat astă-zi în Senatul, în Adunările: sale ? Dă 
cine este r&prezentat astă-zi în administraţie, în 'di- 
plomâţie ? Oare oamenii de la 48'sunt, nu voit zică 
boerii, dăr reacţionarii, remăşițele cele mai putrede: 
ale regimelor' trecute cu căra se făleşte şi se înton- 
joră ? Să-i numesc ?..... Nu voesc a face personalităţi. 
(Aplause). 

Q voce: Vilacros ! (Aplause prelungite). 
Al. Lahovari: Dar 48 nu a fost de cât: în- 

cercare gener6să, strivit imediat de invaziunea streină. 
Libertăţile nâstre reale datează de la cele două mari &- 
dunări : Divanul ad-hoc din 56 şi Constituanta dih 66. 

Nu eraii conservatorii în majoritate în aceste :donă 
Adunări ? Nu era "Manolache Costache Epureanu preşe- 
dinitele Constituânitai ? Dacă. partidul liberal de atunci, 
pe care iiu'l voiit desonora comparându cu colectivi- 
tătea de astă-di, a luat inițiativa. thultor reforme, apoi 
ce împotrivire a găsit. în foştii privilegiați? 'Tote acâste: 
itari- veforme- nu ati fost votate în unanimitate dea 
ceste: patriotice “Adunări şi fhineiuna de astă-zi, căre 
se attibue'tâte unui '0r, celiiai ne fise minat pote în vte- 
murile acelea, pote să schimbe întru ceva redea "Şi 
Hetnduplecata istoria ? (Apliruse). 

Cel puţin, dacă acei "patiiioță nai putut a :se bi- 
cura de opera făcută e dăhşii, ar fi 'bine să ina 'se 
însufte'țăriha lor de către pigrăeii cari profită de birb:fa- 
deile “şi sacrificiile ce lezat făcut. (Aplhuse). 

Ce-i lipseşte, 'ca ăpieră Mibărală, Constituției de 1a:689 
Nici Hbertătea presei, nici libertatea 'intrunirilor, nici 
jurii, nică regirnul 'părtămâhtar în tâtă puterea: lui ; 
ba: încă densa 'câhiținea- atâtea Lbertăiţ, în cât putăiar
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:să mai adunăm câte-va remăşiţe chiar după revizuirea făcută de d-nealor. (Aplause). 
Nimic nu ai respectat dar: nici pe morţi, nici pe “vii, nică adevărul, nici istoria. Puterea, bogăţia, iată, 

“scopul lor înalt. (Aplause). Țara nu este pentru dânşi „de cât o scară pe care o calcă cu piciorul, pe cari 
„se urcă cât pot mai sus. Dar această scară se com- 
„pune din trepte vii. Ea suferă, ea tresare, ea sânge- 
rează, ea se va scutura o dată. (Aplause). Și cu cât:se 
vor fi suit mai sus, cu atâta căderea le va fi mai sdro- 

“bitâre şi mai adâncă. (Aplause prelungite). 
V'a „Xorbit. d. Arion de finanțele Jor în trăsături ge- 

-nerale.::Nu Voiii să refac înaintea dv. acest studii atâţ 
de complect, dar aşi vrea să mai precisez câțe-va 
puncte. | | Guvernul conşepvator, care a precedat; guvernul co- 
lectivităţei, a guvernat. cinci ani. Cât a cheltuit în „a- „cast timp? lată ţifra exactă, după, socoțelile chiar ale “Curţei de compturi şi ale ministerului actual : 439.907.426. lei 

:sau, în ţifră rotundă, 440 milioane lei, și Cu aceşti bani a făcut faţă tuturor ghelțuelilor publice ŞI a e- 
Segutat diruppușile de fer concedate, lui Strussherg, de “şi sumele destinate pentru aceste drumuri de fer fu- 
seșeră furate de, Stpussberg. Aribron, și cinstiţi lui ţo- varăşi ; tot de-odată a plătit datoriile lăsate de prima, 
„descălecare a d-lui 1. Brătianu, în budgetele țări (A-- 
„Rlaușe). | «Brin urpoaze, dacă, în cinci ani Saii cheltuit 440 
„de milioane,.ce trebuia şă cheltuiască în zece ani. cin-: 
:stita colegtivițate? 

„Indoit, neapărat, adică ,980. de. milioane, 
ki bine, sciți cât a cheltuit ?
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Un miliard şi jume&tate 
În țifră exactă: 

1.502.701.927 lei. 
Și pentru ce ? Da E 

-O voce: A fost pentru Costinescu u şi Carada (Apla- 
ase) 
„AL. Lahovari: A tost pentru aceștia Și pentru mulţi alții. 
A fost pentru unii români mult, şi pentru streini. şi 
mai mult. A fost pentru englezi, a fost pentru evrei. 
a fost pentru toţi.. (Aplause). 

Toţi veneaii la pradă, toţi veneaii la impărțeală, 
Era țara tără streajă şi satul tără câini (Aplause pre- 
lungite)... Aii cheltuit un miliard și-“b; dar nu saă 
mărginit aici. Dar emisiunea de rentă ? 940 milioane 
ail fost emise, şi cred că rămâi sub adevăr. Dată 
scoatem de aci: vre-o 250 de milioane, : datorii - vechi 
convertite —-şi le fac partea largă —-r&mân 700 de 
milioane împrumutate de dânșii peste budget ( Apla- 
use). 

Dar Banca ? dar biletele ipotecare Lă 
“Tată dar : A 

2 miliarde 200 milioane 
și mai bine, risipiţi în 10 ani | de ile de acești « 'oa- 

meni.! | : , 
- Dar budgetele şi împrumuturile judeţelor ŞI ale comu- 
nelor '! 

Voci :- Hoţii! hoţii ! hoţii ! - 
Al. Lahovari: Hoţii! hoţii! strizați d-v. Iloţii aii. 

strigat şi judeţele, care aii trimes deputaţii oposi- 
țiunei in Cameră * lată strigătul de la Craiova, de la. 
Severin, de la Ploeşti, de la Gurgiu, de la Buzăă, de 
la Brăila, de la Bârlad, de la lași, de la Galaţi! (A- 
plause).
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Din toate oraşele mari ale țărei numai Capitala nu. 
s'a rostit. Dar când Bucureştii vor da şi ei acest stri” 
găt, sper că nici praful nu se va alege din acest gu- 
vern (Aplause prelungite, voci : Jos Brătianu ! la puş- 
cărie hoţii ! 

Dar pentru ce sai cheltuit 9 miliarde şi jumătate 
în 10 ani? Pentru ca un Din. Brătianu să nu stea 
pe banca de deputat (Aplause). Pentru ca un Catar- 

giu să nu stea pe banca de senator, dar pentru un 
ca un Radu Mihaiii să stea pe banca de ministru (A- 
plause). | 

Dic că ai cheltuit pentru armată. Da, pentru afa- 
ceri de obuzuri și abuzuri. | 

Abuzurile lor ne sărăcesc, şi obuzurile lor ne o- 
moară pe soldaţii noştri, iar nu pe inamici ! (Aplause). 

Nu le ajung banii noștri, averea noastră, munca 
noastră, le trebue sîngele nostru (Aplause). 

Ai cheltuit 30 de milioane, în termen de mijloc, 
pentru armată, în fie-care an. Si anul acesta, peste 
această sumă, 56 milioune credite extraordinare. 

Ei bine ! mă tem să o spuiii în public, dar cu ast- 
fel de administratori cu Maicani şi Angeleşti "mi-e 
frică ca armata noastră să nu fie desorganisată şi ca 
alo ra de pericol să nu poată îi “mobilizată. Nu ast-fel 
era armata pe care a moştenit-o de la guvernul nosr 
stru şi pe care în şease luni a putut să o poarte 
pe câmpiile Bulgariei (Aplause). 

Nu în şease luni, daci d. Brătianu ar fi fost un 
Moltke, cum se pretinde că este un Bismarck. putea să 
organiseze şi să complecteze un lucru aşa de greti cura 
este. o forţă armată (Aplause). | 

__ Denşii vorbese de Plevna parcă armata organizată 
de ei ar fi luat-o, parcă ar fi luat-o Radu Mihaii cu
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prefecţii lui (Aplause). Sângele nostru a curs pe câm-- 
piile bulgare, sângele fiilor, sângele fraţilor noştri (A- 
plause). | | 

Dar pe când unii mergeati la gloanţe, alţii mergeati 
la turnitură (Aplause). 

Unii luati redute, alţii decorațiuni (Aplause). 
Unii se băteaii și mureati, alţii se lăudată şi se îmbo-- 

jățeaii (Aplanse prelungite). 
Dar cu toate aceste Plevna a fost 0 aureolă pen- 

tru guvernul lui Brătianu. Razele acestei glorii, isbin- 
du-ne de o dată, ne-aii intunecat vederile. Națiune me-" 
ridională, naţiune impresionabilă, ne-am ameţit de 
fumul victoriei și toţi, un moment, am siinţit o patrio- 
tică mişcare care a făcut să bată împreună toate i- 
niinele românești. 

forile dimineţei nu sunt mai plăcute de cât primul 
zâmbet al gloriei inveselind pământul unei naţiuni în- 
tinerite (Aplause prelungite). 
După donă secole de amorţeală, era primul nostru fapt 

militar şi drapelul ciuruit de gloanţe al armatei române 
a acoperit un moment goliciunea şi nemernicia lui 
Brătianu (Aplause). 

Aşa dar, cum zice un mare post francez, graţie im- 
prejurărilor, “graţie vitejiei armatei noastre, o oarbă 
victorie a adumbrit cu aripăle sale fruntea umor rie-. 
mernici ; ast-tel câte o dată o acvilă se abate pe un mor- 
man de gunoiii (Aplause îndelungate). 

Dar tumurile gloriei se risipesc mai iute de cât 
fummurile vinului, şi după ce ni6-am trezit din acest 

"vis plăcut, ne-ain găsit in faţa tristei realități : 
„Finanţele risipite, impositele intreite, magistratutia 

fără prestigiii şi fără independenţă, administraţia în cap.
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su Radu Mihaiu, armata prada Maicanilor şi Angeleştilor 
(Aplause). 

Un colţ al velului sa ridicat și priveliștea este 
înfiorătoare. 

S'a deschis numai o fereastră şi emanaţiunile ai in- 
fectat aerul întreg. Ce va fi când se va desvălui în- 
tregul putregaiii în hidoăsa lui goliciune (Aplause). 

De aceea nu voiesc independenţă, nu voiesc opozi- 
țiune, nu voiesc control, nu voesce nici chiar discuţie. 
Nu pot să voiască oameni cinstiţi acolo unde, pe banca 
ministerială, se resfaţă Angelescu şi Radu Mihaiă (A- 
plause). 

Nu pot să voiască oratori în tribuna unde diva- 
ghează un L. Brătianu (Aplause). 

EJocința, raţiunea, bunul simţ, nu mai ai drept de 
eetate printre denşii. 

Acea colectivitate, compusă din comersanți cară 
fac politică ca să nu facă falită (aplause), din 
medici fără clienţi, din avocat fără pricini, şi din 
căte-va personalităţi ingâmfate care nu mai ai nimic 
de vângdare de cât numele lor (aplause)  indrăsnese 
ei, aleşii prefecţilor, să gonească din Adunare pe aleşii 
naţiunei (Aplause prelungite). 

Alegerile opoziţiei sunt mai curate de cât aurul 
care a trecut prin toc. 

Cetăţeni ai Capitalei, să nu suferiţi această ruşine ! 
Judeţele ati ales 50 de deputaţi independenți ; capitala 
trebue să'i menţină -(Aplause) 

Acest oraş are date mari în istoria lui: să nu le 
întunecaţi astă-zi. Când Capitala a voit, totul sa fă- 
cut (Aplause). 

Astă-ză v& cerem. să scăpaţi țara de un partid care
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nu merită alt nune de cât partidul fraselor goale şi 
al pungilor pline (Aplause prelungite, strigăte : Trăiască 
Lahovari ! "Trăiască opoziţia ! Jos Brătianu! 

Cinci minute ovaţiunile răsună fără întrerupere).



DISCURS 
“pronunțat in întrunirea conservatoare ținută în 
ziua de 12 Ianuarie, 1892, în sala băilor Ktoriei. 

tunete de aplause isbucnesc la urcarea lui La- . 
hovari pe tribună. 

Al. Lahovari: D-lor şi iubiți concetăţeni ! De 
câte-ori câţi-vu oameni politici închiriând o sală adună, 
împrejurul lor vre-o sută de prieteni, vre-o sută de 
aspiranți de funcțiuni şi vre-o două sute de curioşi, 
— „ai obiceiul să dică că nici odată adunare mai 
impozantă, mai măreață, nai strălucită nu sa vădut. 
Și a doua di jurnalele lor publică cu litere compacte 
această [rasă stereotipă. 

[ii cred că astă-di ne este permis, fară a umfla 
glasul şi fără hpsă modestie, să spunern că de când 
sunt întruniri publice in România, nici e adunare 
mai numeroasă, mai simpatică, nai strălucită, nu sa 
vedut într'o sală ca să asculte căți-va oratori politici. 
Când, întorși în familiile noastre, vor spune aceasta 
Şi când jurnalele noastre vor - -imprima numerul măreț, 
al asistenţilor, când ţara va afla acest eveniment, ni- 
meni nu va mai putea da o desminţire, căci avem 
de martori oculari și vorbitori mai întreaga capitală
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a României (aplause). Zidurile acestei săli vaste 
nu ajung ca să cuprindă pe toţi acei cari ai răspuns 
la apelul nostru şi bulevardul este copleșit de cei ce 
nu pot pătrunde. Aţi venit la chemarea noastră şi iată 
pentru ce aţi venit: fiind-că știți că venind aci, as- 
cultați mai nainte de toate oameni de bună credinţă. 
Veţi asculta mai înainte de toate oameni cari sunt 
mândri de a sta la vorbă cu d-voastră, cari luându-vă 
în serios vă vorbesc serios, cari vă țin cuvântări în- 
țelepte, virile, raţionale, cum se cuvine la cetățeni 

„maturi, la oameni inteligenţi, culţi, iar nu vă tratează 
ca pe niște copii, cărora li se spun basme, povești 
din timpuri trecute. 

Dicea d. Maiorescu și a avut dreptate : totul a pro- 
gresal în această țară—şi legile şi cultura, și avuţia 
şi instrucţiunea, totul a progresat. Da ! numai un lucru 
a rămas indărătnic şi staționar: este o seamă de po- 
liticiani, cari continuă să trateze generațiunea _virilă 
din 1892, ca pe copiii de acum 50 ani, cari se in- 
cântaii aşa de lesne cu câte-va vorbe late Şi câte-va 
legende mincinoase. Și basmele ai avut partea lor 
cea, bună şi cu basme s'a legănat mult timp copi- 
lăria popoarelor. Dar a sosit timpul ca o dată să se 
facă înţelepţi, copţi, politicianii noștri, căci bărbaţi ca 
d-voastră, locuitori aj Capitalei, cari de 30 de ani cel 
puțin citiţi jurnale de toate ;părerile, urmaţi desbate- 
rile Adunărilor, asistați la atâtea intruniri publice, 
votaţi în atâtea rânduri, ați avut atâtea ocasiuni să 
judecaţi oamenii -politiei după faptele, iar nu după 
vorbele lor, nu mai puteţi primi să vi se spue secă- 
turi ce aveai trecere acum 50 de ani. (Aplause). Ri 
mă urc la anul 1840, nu voii sa merg mai departe. 
hi: bine, ce vedem adi ? Vedem pe nişte d-ni Vernescu,
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Pallade şi Fleva, oameni foarte cunoscuţi în Bu- 
curești, asupra valoarei cărora nici unul din noi nu 
poale să-și facă ilusiuni, care vă adună cu multă 
pompă ca să ve spună, ce? de idei, de programe, de 
ceea ce ait lucrat, de ceea ce aii.de gând să lucreze?” 
Nu ! ci de boeri și de mojici şi de intama reacțiune. 
care amenință libertăţile publice ! (rîsete). 

Mai întâi d-nealor ne oferă un spectacol care coprinde: 
două insulte ce fac capitalei: o insultă o fac morali-- 
tătei publice și a doua inteligenței d-voastră ; eii le re-- 
levez înaintea d-voastră. 

D-lor, în politică s'au vedut oameni de partid cu 
păreri deosebite, cari după ce a fost despărțiți şi ait 
luptat crâncen unii în contra altora, saă intrăţit din 
noii şi, ai lucrat impreună ; dar aceștia se deosebea 
între ei numai în ceea ce privește ideile și politica, 
nu şi asupra moralitiiței personale. Această deosebire 
de vederi curat politică, după un timp oare-eare se 
poate împăca prin concesiuni “mutuale ŞI  hicrarea 
împreună din noii poate să se urnească fără un sean- 
dal publice. 

Fi bine, condiţiunea aceasta lipsește nouilor aliaţi, 
fiind-că între acești domni nu Însese ruptură asupra 
deosebirei ideilor, nu fusese asupra condiţiunilor de 
propășire, de întărire a Statului, ci o luptă ŞI 0 dis- 
cuţiune personală asupra moralităței, onorabilităţei lor, 
brătieniştii tratând pe d. Fleva de «Butoi firă fund>, 
de «lup îmbuibat», iar. disidenţii tratând pe colecti- vişti de jefuitori, asasini şi hoți. (Aplause). Cât pen- 
tru d. Vernescu şi partidul sei, imprăștia ei aceste cu- 
vinte fără “părtinire la amândouă “grupurile . liberale. 
(rîsete). Şi astă-zi, d-lor, vedem pe d. Fleva alături 
cu d. Ferichidi, care ştiţi cum sat calificat unul -pe-
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altul şi şi-ait schimbat nu numai cuvinte arele, dar şi 
-câte-vu gloanţe. . 

D. Vernescu alături de d. Stătescu, pe care voia 
să] trimeată la Văcăreşti”! Și mai mult de cât atâta, 
«d. Pache alături de d. Palade ! D. Pallade pentru prima 
oară în ţara noastră, în- plină Adunare legislativă, a 
aruncat în faţă acestuia nişte cuvinte pe care nu le 
zesfrânsese încă zidurile Parlamentelor noustre. A- 
ceste cuvinte, faimoase prin locul unde s'aă rostit, 
sunt cele de descroc», de «bandit» şi de «Licinschi». 
(Aplauze prelungite). [i bine, aceşti oameni nu după 
un tiinp oare-care, după ce s'ar fi uitat puțin acea- 
stă schimbare de daruri graţioase, ci imediat a doua 
di. după ce unul perduse portotoliul și cel-Palt primăria, 
se duc şi se unesc cu insultătorii lor şi mâna lor o 
pun în mâna acestor oameni. mâna care cu câte-va 
dile mai nainte era să se lipească pe tețele lor. A- 
ceştia vin şi vă cer încrederea d-voastră, ei cari in 
faţa d-voastră Sai tratat unii de bandiți, alţii de 
mişei. | 

Obseri “ați bine că €eit nu iati asupra mea respunde- 
rea acestor amabile epitete. Unul dară vă zice: adaţi 
increderea mişelului». Altul vă zice : «daţi încrederea 
banditului şi escrocului». Bi bine ! aceasta nu e oare 
o insultă adusă moralităței publice ? Nu este cea mai 
cinică sfidare a sentimentelor celor rai firești ale 
sufletului omenesc !? (Aplause). 

(e? naveţi d-voastră conştiinţă, n'aveţi memorie, 
u'aveți minte, n'aveţi inimă ? ca să întrebati pe acest 
d. Pallade: «Cum să dim încredere banditulu i şi es- 
„crocului Pake» ? Și pe Pake : «Cum să dăm încrederea 
mişelului de Pallade»? Ei bine, în nici o ţară din lume 
mu Sar fi petrecut asemenea lucru ! [i n'ati avui,
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d-lor, nici atâta răbdare să lase să treacă tinp între 
înjuriile proaspete, n'a avut nici măcar această bună 
cuviință ca să nu meargă mână in mână la intrunire; . puteai să se adune Separat şi să fi pus șrosimea,. 
pudoarea unui zid între insultele lor de eri și laudele” 
lor de azi. 

- 
Aceşti oameni, se vede vă cred lipsiţi de simțul 

cel mai elementar, v& cred oameni incapabili - de a: pricepe acest spectacol odios. asemenea îndrăsneală 
nu merge tără un mare dispreţ, ascuns pentru d-voa-: 
sira, cari le veţi arăta că nu-l meritaţi. Se 

KĂ- mai, fac şi o insultii inteligenței d-voastră. Tată 
insulta : 

D-voastră aveţi dreptul si cereţi de la aceia cari: 
roclamă onoarea de a fi Teprezentanţii d-voastră. un. 
luubagiu, dacă nu elocinte, pentru. că elocuenţa. nu este dat să o aibă ori şi care, dar un limbagiii clar, 
onest și serios, să cereți expunerea Iuerurilor în mod 
leal, corect Și să cereţi mai cu deosebire programul 
ideilor ce. ai şi al reformelor ce vor să îndeplinească. . Niinenea în această ară n'a făcut tapte aşa de strălucite, . în cât să poată, numai pe temeiul numelui săi ilus- 
tru, să ceară încrederea erei, necum d-nii Pallade şi Fleva, cari nai la activul lor de “cât numai câte 
va discursuri mai mult expectorate de cât rostite. (Aplause). | 

Noi, d-lor, vom veni să vă expunem  taptele noa- stre din trecut şi să vă zicem că sunteţi cetățeni ma-- luri, cari ascultați, coimparați,. de 25 de. ani, taptele.. fie-căruia. Ca cetățeni maturi, judecaţi-ne după fap-. tele noastre şi alegeţi între noi Şi adversarii noştri. (Aplause). a | | 
La 189%, nişte oameni cari ali. irecut vârsta -de 60.
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ani, cari ai fost de mai multe ori miniștri, n-ai. gă- 
sit la bătrâneţea lor alt-ceva de cât să cânte vechiul cântac 
al ciocoilor şi boerilor, al: mojicilor şi aristocraților. Dar 
cine mai dă astă-zi atenţiune la aceste fleacuri -po- 
litice ? Apoi nu sa şters de mult din legi, 'din Con- 
stituţiune și chiar din obiceiuri toată distincțiunea de 
-clasă, afară doară din creerii întârziați ai d-lui Ver- 
nescu? (Aplause). Apoi partidele politice să mai deo- 
sibesc astă-zi după naştere ? Nu vede ori-cine că în 
toate combinaţiunile politice, oamenii se unesc, nu 

„după originea lor, ci prin conformitatea ideilor ŞI în- 
frăţirea sentimentelor ? Când cine-va vorbeşte de un 
fapt istoric ca boeria, de o stare de lucruri care nu 
mai există în fapt încă de la 1857, atunci să aibă 

„cel puţin pudoarea de a istorisi luerurile cum ati fost, 
nu aşa cura le face pasiunea oarbă, ignoranța și. reaua 
credință. (Aplause). 

Toată lumea ştie că astă-zi nu mai existi boeri, 
nu mai există mojici (aplause), afară de mojicia --a- 
«celora cari. sunt mojici prin caracter josnic şi cuvinte 
nepotrivite. (Aplause). Boeri sunt .astă-ză “taţi „aceia 
„cari se ridică prin talent, virtute, inuncă „și . merite 
(Aplause). Toţi câţi sunt cinsțiţi, toți sunt cetățeni şi 
tot de odată boeri. Și sunt mojici „numai . acei -cari 
sunt mișei prin fupte şi gnosolani prin vorbei(Aplause). 
D-lui Vernescu care ne vorbeşte de ciocoi, de .boeri 
cu atâta îngâmtare şi dispreţ când se află în adunări 
publice, ştira că . în particular 'boerii îi -plac când le 
cumpără. moşiile eftine şi când dobândeşte alianţa lor. 

Cunoaştem pe. aceşti falși: democrați, : cari în viaţa 
dor privată sunt tot ce poate fi :mai .uristocratic, în 
sensul cel mai uricios al cuvântului. (Aplause). 

Dar să. vin și la alt clişei al adversarilor noştri,
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tot așa de ridicul : amenințarea libertăţilor publice. Cum v'a spus foarte bine d. Maiorescu, nu suntem de eri, de azi, sunt 26 de ani de când trăim sub Constituţiunea de la 66 şi 35 de ani de la înfiinţarea regi- inului parlamentar de la 1857 de când avem libertăţi publice şi o organizare constituțională a Statului ro- mânesc. Vom vedea cine în acest interval a respectaţ libertăţile publice: acei cari s'a impănat cu numirea, de liberali pentru a se dispensa de -a săvârşi fapte liberale, cari ati împrumutat eticheta ca să 'contrafacă marfa, sai sunt liberali aceia cari aii dat dovezi în tapt şi adevăr că respectă cu mai multă sfințenie libertăţile; publice (aplause) acest deposit sacru la a cărut dobân- dire „ai lucrat părinţii lor? (Aplause). Să nu ma: vorbim de trecutul îndepărtat, să. vorbim de fapte-con- timporane pe care le-am cunoscut, le-am vezut cu toți. Libertăţile de care se” vorbeşte mai ales sunt: |li- bertatea presei, libertatea întrunirilor, libertatea tribunăi. Apoi libertatea întrunirilor aţi văzut - ce tel ştiut liberalii să o respecte. Aţi comparat libertatea presei, sub noi şi sub domnia-lor. D-voastei care .cetiţi, ştiţi cum 0 parte a presei de astăzi a sleit cu desăvârşire întreg vocabularul insultei,. a trecut :peste  maxginile. a tot ce este “permis în Stalele cele mai liberale, . ştiţi cum se atacă, se necinsteşte, -se întină zilnic tot ce 0 naţiune civilizață trebue - să respecte. ii bine, cu toate aceste escese, cine Yar atins de vre un jurnal ?. te mână s'a ridicat în contra reşei ? Nici chiar mâna legei pe care guvernul a; oprit-o, . nu s'a ridicat ca si lovească acest abuz, care nu se vede nici. în: America, nici în Anglia, nici în Franţa. 
Libertatea :presej de..la poi este mai; nerărginită de cât în ori ce altă țară din lume. '
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“Fac apel la acei cari cunosc Statele liberale, Și chiar 
cele republicane. 

: Dar pentru ce la noi n'am lovit acest abuz? Pen- 
tru că la noi avem cea mai mare încredere în înțe- 
lepeianea poporului nostru, și cea mai bună măsură 
preventivă este bunul d-voastră simţ, şi cea mai bună 
represiune este disprețul d-voastră. (Aplause). 

Libertatea presei a tost tot aşa respectată de lon 
Brătianu, de așa zisul partid liberal? Nu vorbese de 
câte-va procese, cari de și arată că guvernul liheral- 
național a fost mai puţin liberal de cât cel conserva- 
or, dar cel puţin guvernul ui Ion Brătianu, deși 

da o desminţire principiului săi făcând procese de 
presă, nu făcea însă de cât o aplicare severă a legei. 

7 

Dar ceea ce a fost nu numai în contra teoriilor li-- 
berale, dar în contra legilor scrise, a fost acea sălbaticii 
agresiune în “contra binrourilor de redacțiune însce- 
nată de poliţie şi guvern când sai stăvâmat presele. 
Sail sângerat redactorii şi până şi slugile, sati deva- 
stat localurile și sait pedepsit si mobilele ! 

lată Imumoasa procedare naţională liberală ! (A- 
piause). 

Dar întrunirile publice cine le-ai turburat ? 
cine -vr'o dată a intrat în întruniri cu bâta ŞI cu 

sabia, noi sau zișii liberali-naționali ? (Aplause). 
ari libertăţi sunt de regretat sub conservatori > 

Am întrebat pe liberali: în Parlament ? libertăţile de 
la bosel, libertăţile de la Orteii sai cele de la Sep- 
tembre 1887, poate cele de la 14 Martie 1883. 

“Vine a pus în pericol nu munai libertăţile politice, 
dar chiar și siguranţa personală ? 

Dar să nu mai vorbim de aceste fapte mișelesti, 
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să le lăsam în negura trecutului Și să nerugănm la 
cer ca să nu se mai reproducă. (Aplause). 

Inainte de a vorbi de libertăţi politice, acest partid 
ar trebui să respecte mai întâiti legile elementare ale 
societăţii civilizate 

Dar domniile lor voiesc să vorbească «le istorie, dacă 
onor. d. Vernescu se aruncă în istorie ȘI Wu se   

pare că nu este tare în aceustă materie, căci îi avut 
prea multe și bogate procese și i-a lipsit timpult ca 
să studieze documentele prăfuite de prin biblioteci ; 
d. Vernesen sa ficut şi distribuitor de hlasoane; duuu- 
neului ar trebui să lase această meserie la care nu pre a 
tost pregătit prin studiile sale — noi suntern guta să 
facem cu d-sa şi istorie, istorie adevărată însă. nu 
poveşti. Poveştile sai putut, trece la alți oameni cari 
le povesteaii poate cu mai mult talent; imitatorii este 
stint ci sunt mai slabi. Noi vom lăsa aceasta. lu o 
parte şi vom vorbi de partidul conservator, ca partid 
politic, -de mișcările ui, de serviciile făcute acestei 
tări, de istoria lui, 

Acest partid este azi compus din toate clasele so- 
cietătei, iar nu din o singură castă. EL se deosibeşte 
prin opinii, nu prin origină, de cele-Valte partide. li 
bine, ni se pare că istoria acestui partid nu e aşa 
de ticăloasă, cum a spus-o d. Vernescu. 
„D-voastră ştiţi, d-lor, câ nu este durere sati tericire, 

mărire sai restriște pe care partidul conservator să 
nu le fi împărţit cu ţara aceasta, fiind-ca e sânge din 
sângele acestei ţări şi carne din carnea ei. (Aplauze). 
I). Vernescu ne vorbeşte de 48; înțelegeam pe Ion 
bratianu să facă aceasta, dar d. Vernescu, dacă nu 
mă înșel, pe vremea aceea era la şcoală. Brătianu, ori 
de câte ori voiam să discutăm cu dânsul o chestiune 
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legislativă, sa denunţăm abuzurile vre-unui funcționar, 
ne r&spundea cu 48. D. Vernescu vrea cel puţin să 
inoştenească atâta de ia fostul şet al liberalilor. Dar 
"are nici un drept, căci n'a fost nici în capul, nici 
în coada. mişcărei de la 1848. 

Mai toată tinerimea privilegiată de atunci, care nu 
avea nimic de câştigat, din contra avea mult de pier- 
dut din punctul de vedere a] privilegiilor, a fost in 
această mișcare. Parte din ei aii iners în exil, iar alţii 
aii suferit închisoare pentru nişte cuceriri politice, de 
cari nu ei trebuia sa se folosească. Istoria le va păs- : 
tra numele. (Aplause). 

Apoi la divanul ad-hoc, cine era în majoritate ? Cine 
a stabilit cele patru puncte vestite: Unirea, prințul 
străin, autonomia, adică independenţa, şi regimul con- 
stituţional? N'ai fost chiar ioştii Domni ai ţărei 
cari nu se 'mişcaii din anti-camerile Impsratului Na- 
poleon, pledând în favoarea drepturilor ţărei ? N'a fos: 
majoritatea conservatoare din “Moldova şi Ţara Bo- 
mânească, care a proclamat în întregimea lor dreptu- 
rile de cari astăzi ne bucurăm și pe câre turvopa ni 
le acordase ciuntite ? (Aplause). Apoi când onor. -. 
Vernescu, cu amflătura Și deşertăciunea sa, viue 
şi îndrăsneşte să atingă aceste măreţe suveniruri, să ni 
ne fie permis nouă să-i asvârlim cuvintele insultă- 
toare ca un testimoniii de partinire şi de ignoranță ? 
(Aplause prelungite). 

Dar să venim la timpuri mai noui. la Constituanţa 
din 4866. Acele libertaţi, de cari ne bucurăm. .as- 
tăzi, au fost votate de partidul conservator. Cine nu 
ştie că partidul conservator în 1866 era în mare 
majoritate în Cameri, şi în tara. Nu aveţi de cât să 
luați numele miniştrilor :de atunci : preşedinte a] [st
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Camerei era Manolake Costake. preşedinte ai .ni- 
nisterului era Lascar Catargiu. (Aplause). Unde era d. 
Vernescu atunci? (Aisete). Si dacă, d-lor, partidul 
conservator ar fi aşa cum îl zugrăvește d. Vernescu 
astă-zi, nu ar fi dat ţerei legile pe care le-a dat, le- 
giuiri patriotice insuflate de un spirit liberal atât de 
larg. (Aplause). 

Dar ai venit alte timpuri. D. Vernescu a mai 
atacat cu multă furie guvernul d-lui Catargiu, de la 
1871—418716. Nu zic câ în decursul timpului, oa- 
meni fiind miniştri şi avend slăbiciuni omeneşti, nu 
fac şi păcate ; adese-ori inimicii îi silese lă greşeli, 
mai adese-ori răii amici îi împing la erori. 

„ Dar d-voastră trebuesă judecaţi în trăsăturile ei ge- 
nerale o administraţiune. Se poate ca guvernul con- 
servator să fi făcut greşeli, păcate. Dar mai întâi de 
toate să constatăm consecinţa d-lui Vernescu : d- nealui 
a combătut ca răi, asupritor şi nctrebnic pe d. Lus- 
car Catargiu, de la 18741 la 1976: însă la 4584 intră 
în acelaşi parțid cu'd. Catargiu, şi de la 1888 ŞI 
până acum o lună, d-nealui lucrează cu acest d. L. Ca- 
targiu, care este cel mai reare patriot ŞI înțelept i- 
nistru. lar de o lună încoace, de când d. Vernescu 
a eşit din minister, d. Catargiu este iaraşi vu reac- 
ționar şi cele-l'alte. | 

Tot aşa a urmat şi cu |. Brătianu. Va sn zică, ori 
d. Vernescu se înşeală necontenit asupra vuldrei 0a- 
menilor, Ori d-sa se mulţumeşte cu un por totoliii ca 
să uite toate greşelile adversarilor shi. 

Dar guvernul d-lui Catargiu de la 71—15 a făcut 
țărei unul din cele mai însemnate servicii şi pentru 
aceasta, ori-cari i-ar fi fost greselile e, dară al fost, va 
lășa o pagini neperitoare în istori a acestei țări. |
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Să vedem, d-lor, ce s'a petrecut la 1871? Ira la 
puiere guvernul liberal şi prin urmare liberalii w'a-- 
veaii nici un motiv de a se plânge nici de Rege nici 
de ţară. 

Fusese resbelul cel mai insemnat din istoria din urmă 
a secolului între Prusia şi Franţa, resbel provocat cu 
nesocotință de guvernul francez. 

Prusia fnsese învingătoare ; se iscălise tratatul de 
la Paris; nu era vina noastră că Moltke şi Bismarck 
biruise şi anexase Prusiei Alsacia Şi Lorena. 

(m toate simpatiile noastre pentru Franţa, înainte 
de toate nu trebuia să uităm că suntem Români ŞI 
că România stă în primul rang în inima Şi mintea 
unui Homân (Aplauze). Ri bine, in momentul când 
Franţa îngenunchiată nici nu mai număra, în momen-: 
bal când toate puterile luropei erait unele lu spatele 
și altele la picioarele Prusiei, ştiţi ce tace guvernul 
țărei ? Atunci o ceată de nebuni criminali, impinşi de 
poliţie, aii găsit momentul favorabil să facă o insultă 
reprezentantului (ierinaniei, care în ori-ce caz şi între: 
ori-ce alte ţări, trebuia să provoace imediat o decla- 
rațiune de rezbel şi care pentru țara noastră putea 
să aducă uinilirea, ocuparea, separațiunea şi dărâ- 
marea operei clădită cu atâtea sudori. Atunci sa: 
găsit partidul conservator care să oprească pe: 
Regele care era cu piciorul pe scările palatului 
gata de plecare, dexcuragiat, umilit. Acel partid a dat 
țărei un guvern de cinci ani care a restabilit ordi- 
nea și liniștea in liuntru şi onoarea țărei în alară și 
fără nici o umilire şi fără nici o scuză, a liniştit spi-: 
ritele, a recăpătat încrederea Europei și a scăpat tara 
din criza cea mai grozavă poate, prin care ua trecut în 
secolul al XIX-lea. D. Lascar Catargi, dimpreună cu 
noi pe cari d-nul Vernescu voia să ne dea în, jude- 
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cată, noi am scăpat atunci onoarea, independența ŞI. 
viitorul acestei naţiuni. Si acel om umflat şi deşeri 
îndrăzneşte să critice guvernul de la 71—76 care a 
făcut un așa de mare serviciii țărei în cât istoria îi 
„datorește un neperitor monument ! Și mai uită d. 
Vernescu că în acel guvern era ca ministru de resbel 
d. general Florescu, care acum este la braț cu d-sa 
Şi pe care îl laudă pe toate tonurile. 

A mai făcut un al doilea servicii țărei guvernul 
conservator din 1871—76. Pe lângă primejdiosul 
scandal de la sala Slătineanu, mai era şi altă neno- 
rocire pe ţară. datorită si aceea tot guvernului libe- 
ral. D. Bratianu dăduse unui anume Strussberg o con- 

" cesiune de căi ferate de sute de milioane ȘI încre- 
dințase acelui antreprenor milioanele țărei pe parola 
de onoare; parola de onâre era la noi. dar cheia ŞI 
lada erai la antreprenor. | 

Trei sule de milioane care eraii în ladă sati în- 
trebuinţat pentru altele, fără știrea guvernului țarei ; 
drumurile de ter rămăseseră în stare de proiect. Vă 
puteți închipui dacă Germania, în urma insultei ce i 
se făcuse. putea să nu aibă nemulțumiri în contra 
noastră și cât de greii era de a obţine concesiuni, 
când era vorba de. banii tutulor micilor acţionari uer- 
mani sărăciţi prin bancruta » *Strussberg, datorită ne- 
„prevederei guvernului Brătianu. Fi bine, această afa- 
cere sa împacat tot de guvernul conservator ŞI nu cu 
sacriticii mari; sai dat numai vr'o 9 milioane ca 
avans şi sa continuat de catre acţionari, cu noui sa- 
„criticii şi subscripțiuni din partea. lor, constructiunea 
şi săvârşirea drumurilor de fier. (Aplause). lată ce a 
tăcut guvernul din 1571, guvern care era coinpus 
între alții de d-nii Mavrogheni, Maiorescu, de mine 
„Şi de regretatul Costa-Foru. Dacă pentru aceste Îu-
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cruri trebuia să fim trimişi la Văcareşti, Văcăreşti ar 

fi devenit un loc de onoare, iar Camera d-lui Bră- 

tiunu- Vernescu sar fi transformat în Vacăreşti. Dar 

ai: fost alte împrejurari care nai permis d-lui Ver- 

nescu să-şi r&sbune in contra noastră, care m'avean 

alt păcat de cât că am îndreptat neohiobiile și eri- 

mele guvernului liberal. Ain lost în tine iertaţi de toate 
serviciile pe care le lacusem națiune (Aplause). 

Știli cum ai guvernat 12 ani naţionalii-liberali ; nu 

voesce să vorbesc de acer ce muinal sunt; ati făcut și 

câte-va lapte bune, însa dacă af proclamat regalita- 

tea, independenţa. upoi pentru aceasta și sângele ţă- 

re! întregi a curs fară deosebire de partid. Nu cra la 

Plevna nici sânge boeresc, nici sânge imojicese, era 

sânge românesc, și acesta cexte un sânge nobil şi ge- 

neros ! (Aplause prelunaite). Ion Brătianu a făcut câte-va 

fapte bune, dar regalitatea a fost votată de noi cei 

dintâi şi nu noi i-am preenpeţit vr'o dată concur” 
sul când a tost vorba a săvârşi fapte inari. Nu ne- 
am uitat cine sunt pe banca ministerială : i-am con- 
siderai ca bărbați cari şi iubesc patria și i-am ajutat. 

Dacă în luptele noastre suntermn alhi ȘI roșii, în faţa 
străinilor, in faţa «drepturilor țărei, nu sunteru de cât 
Homâni (Aplause). Dar Sa tras cortina asupra acestor 
fapte stralucite și a uparut colectivitatea în toată urâ- 
țeuia ci. Sa zis că sa luat Plevna, că sa procliumat 
independența, că sa tăcut regalitatea; o perdea de 
larina. Sa lasat dinaintea ochilor țărei, Din dărătul 
acestei străluciri care lua văzul, putem, ai zis dânşii, 
să ne permitem totul. Dar lumina Sa risipit şi în zi 
lele de 14 şi 15 „Martie țara su scăpat de acest gut- 
veri uefast ; unu prin revoluţiune, cum s sa zis, dar prin 
0 manifestare impunătoare ŞI pacinici a unanimității 
opiniunei Capitalei şi uu se putea altmintrelea. Ce să
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VE mai aduc aminte de hoţiile de la resbel mai cu 
seamă unde picătura de aur se plăteşte cu picătu ra de 
sânge (Aplause). Știţi că era un furnisor faimos pe 
care nu-l numesc, şiiţi că toate turniturile în armată, 
în căi ferate, se tăceaii prin bună învoială. Aşi voi să 
tac, dar aceşti oameni ridică astă-zi capul lor culpa- 
bil şi cer să li se dea guvernul ţărei și pentru a- 
ceasta trebue să le lipim pe frunte aceste tapte proas- 
pete pe care ei le-ai uitat, dar pe care nimenea din 
domniile voastre nu le poate așa lesne uita. Unul us- 
tă-zi din ai lor a strigat în plină Cameră: «Hoţii la 
puşcărie, bănuliții lacarantină» ! Ei bine, câţi-va din e; 
au stat la puşcărie : la carantină însă trebue să [ie 
rai toţi. (Aplause). 

In cestiunea acţiunilor Băncei Nationale să vă vor- 
bească d. P. Pencovici, care şi-a dat demisiunea din 
funcțiunea de director al Casei de depuneri. V& adu- 
ceţi aminte subscripţiu nea anunţată pentru 3 zile, în- 
chisă în prima zi; listele de subscripțiune reformatei 
la ministerul de finance ; veduvele, necunoscuţi, Şterşi 
și fruntaşi naţionali liberali monopolizând toată a- 
ceastă afacere cure W-a tran sformat în milionari. A 
cestea,  d-lor, sunt fapte adevărate și cu atât ina 
adevărate cu cât le-a spus însuși d. Vernescu de la 
tribuna Camerei. 

D. Vernescu imi impută astă-zi o rasă pe carea 
inventat-o în 1836, adică când eşisem. de 10 ani de 
la minister, o foiţă murdară, o prostie, p minciună, 
că aşi fi zis să se împuște poporul. Această trăză nu 
se găseşte în nici un organ din oposiţie din timpul 

“ministerului mei şi ştiţi cum ne tratat pe atunci. 4). 
Vernescu uită că însuşi d-sa w'a apărat de această 
roinciună ; astă-zi însă exploatează minciuna, exploa-
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tează calommia aceasta pe socoteala sa—să-i fie de 
bine! 

Dar să lasăm aceste și să venim la faptele 
d-nealor. 

Linia de drum de fer Uernavodi-Constanţa. care a- 
ducea 300 tranci venit, astă-zi nu aduce nimic, afost 
prețuită 6 milioane ; concesionarii ai cerut 12 mili- 
oane” Camera a votat 12 milioane Şi ne poieni că 
Senatul ridică rescumpărareu la 47 milioane. Cum 
Saii împărţit şi între cine sa împărțit prisosul ? Toată 
umea 0 șopteşte. (Aplause). 

1 lata um fapt din ale lor. Să venim la ale noastre, 
Ja noi strigoii, mâncătorii de libertăţi publice, care gu- 
vernăin țara de vr'v patru ani. In acest tip d. Ver- 
nescu a îrecut și d-sa pe la vuvern ca un meteor 
strălucitor. Să-mi fie permis să vorbese şi de faptele 
noastre şi vE declar, d-lor, că mu voiii spune nici o 
neexactitate. Francezii uit un cuvânt: les Dons comples 
fonl les bons amis și noi, fiind-că dorim să fim 
prieteni cu poporul vormân, ve vom da socoteli şi so- 
coteli bune. și uu ca la vamenii cărora li se Spun po- 
veşti și basme, ci ca la nişte judecători demni de a 
ne înţelege şi de a se pronunța. 

Sa vorbit mult «de supresiunea ugiului. Acesta era, 
un tlagel, care amenința viitorul financiar al i&rei, 
căci se ştie când agiul începe, dar nu se ştie când 
şi unde stirşeşte. | 
"Când a venit d. tihermani la ministerul financelor 

ajunsese agiul la 22 lu sută; d. Ghermani i-a tăiat 
aripele ; în alte tări agiul i ajuns sută la sută și mai 
mult: sa plătit o pereche de cizme 1000 lei în hâr- 
tie. Ei bine, cu se sa suprimat agiul la noi ? Prin 
două măsuri, cari amândonă aii costat, prea puţin pe 

"
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tară : şi aceasta se datorește bunei gestiuni a iinan- 
telor. Meritul este al d-lui Ghermani în mare parte; 
a tăiat râul de la origină şi la stârpit din rădăcină. 

“Austria. care vrea şi ea să se scape de agio,. are tre- 
buinţă de 300 milioane de fiorini. La noi toată cesti- 
unea sa redus la vr'o 6.000.000 de lei. Sa retras din 
circulațiune biletele ipotecare în suna de 32,000,000 
(32 milioane) — dară aceasta era plata unei datorii, 
care ori şi când trebuia achitată. Prin aceasta am mai 
dobândit un folos ; am desrobit bunurile Statului care 
eraii ipotecate pentru aceşti bani de hârtie şi am pu- 
tut. să le vindem în loturi mici populaţiunei rurale. 
Transformarea în aur a 25 milioane argint nu ne-a 
costisit de cât neînsemnatul sacrificii de şase inili- 
oane franci şi iată cu ce măsuri şi cu ce sacrificii 
restrânse am scăpat. Să venim la datoria publică. 

În 1888, în ultimul budget sub Brătianu, anuitatea, 
datoriei publice era de 66 milioane ; ştiţi cât este as- 
ta-zi ? Este de G1 milioane, va să zică cu 5 mili- 
pane mai puţin. Și nu este nunai acest profit re- 
alizat de nui. În aceşti patru ani ne-am împrumutat 
cu 227 inilioane pentru a se săvârşi lucrările inca- 
pute de denşii, fortiticaţiile, drumurile de fier. etc., 
care toate aceste aii încărcat „budgetul cu dobsnzi. 
Dout sute done zeci și şeapte milioane capete repre- 
sintă o dobândă de 11 inilioane și cu 5 milioane annitate 
mai puţin, represintă în realitate o scădere de 16 milioane 
la dobânzile datoriei publice. Va si zici, astăzi plătim 16 
uulioane mai putin pe an de cât ar fi trebuit să piă.- 
tim. De unde le-am câștigat ? 

Să ve arat că nu este alt farmec aici de cât o în- 
țeleaptă administraţie. | : 

Trei milioane imprumutul Oppenheim, care s'a stins. 
Acesta este meritul timpului : două inilioane de la con-.



  

versiunea facută de d. Ghermani, a datoriei de 
6%. în 49). Aceasta se datorește unei excelente m&- 
Suri financiare, și un-spre-zece milioane de la agio; aces- 
tea fac suma de 16 milioane cu care anual am ușurat bud- 
getul Statului la capitolul dobenzilor datoriei publice. 

Inprumutând cu toate aceste 297 milioane, băgân- 
du-le în drumul de „ler, institute de cultură, şosele, 
fortificaţii. —pentru a apăra ţară in contra ameninţări 
lor din atară—iata adininistraţiunea cinstită ȘI price= 
puta a d-lui Ghernani și-i aduc inaintea d- voastră 0- 
magiile mele, (Aplause prelungite). 

lată o situaţiune care nu a va da d. Vernescu, 
ori căt de democrat se va recomanda ea este «l-sa şi 
ori cât de reaeionar și boer ar fi d. Ghermanui, 

Acum Yoiţi să ştiţi şi cum sati echilibrat hudgetele 
în timpul d-lui [. Brătianu şi cui se echilibrează de 
când noi (pretinsu reacțiune: ) Suntem la putere ” fată 
câte-va citre. Ile sunt antentice Și respund de ele. 

budgetul din 1984-85 cu un deticit de 14.000.000 
bugetul din 1885-86 cu un deficit de pa, 000 
nudgetul din 1886-87 cu un deficit de 56.000 
udgetul din 1887-88 cu un deficit de 289, 000 
Budgetul din 1888-39 votat de Camerile d- IC ratianu 

dar aplicat de noi— deficit 2.352.000. 
Budgetul 1889-90 votat şi aplicat de noi—excendent 

1.079.000. 

budgetul 1890-1391, asemenea —excedent 3.153.000 
(Aplanse prelungite). 

Cheltuelile la cari avea sa facă fața guvernul co- 
lectivist erai de 150 iilioane ; cheltu-lile noastre 
sunt de 170 inilioane. Cu toate că facem faţa unor 
cheltueli inai mari » întrebuințate la imbunatăţirea dru- 
urilor, şoselelor, la cladiri de şcoale, ete., și cu toate 
că am redus taxa băuturilor spirtoase de la 8 banj 
la d bani și am suprimat taxa de 5 la sută asupra



salariilor funcţionarilor, cu toate că am redus irmpo- 
silele şi sa augmentat capitalul datoriei publice, cu 
toate că am făcut cu dărnicie o lege de pensiuni pen- 
iru civili şi militari, care le asigură soarta, fără ca 
pentru aceasta să adăogăm o centimă imposit ŞI fără 
ca Să facem vrun împrumut pentru echilibrul bud- 
getar, arm impuţinat din contra anuitatea datoriei pu- 
blice, ai redus impositele şi toate acestea le-am ob- 
ținut prin o administraţiune onestă şi corectă (a- 
plause prelungite) tiind-că am păzit legile, am dat 
contractele şi furniturile prin licitaţii publice ŞI fiind-că 
ne-am lipsit de serviciile unui domn; care este astă-zi 
casierul partidului liberal-naţional. ( Aplause). 

Daca banii nu lipsesc, dacă valoarea proprietăţilor 
s'a intreit, dacă comerţul prosperă, dacă toate cla- 
sele sint de belșugul general, aceasta nu se datorește 
de cât unei administraţiuni oneste, inţelepte, care s'a 
preocupat de binele general, iar nu de binele parti- 
dului săii, al partizanilor. săi. loan Brătianu socotea 
poate cu îmbogăţind pe partizanii săi, imbogățea, țara, 
dar este o eroare. Oamenii politici liberali ai, eşit ho- 
gali dintr'o ţară săracă, oamenii politici conservatori 
Vor eşi de la guvern cum ai intrat (fie bogaţi, fie 
săraci,) însă vor lăsa o ţară bogată. (Aplause). 

Mai am câte-va cuvinte spre a sferşi. 'Trebue si 
respundem ceva, deși n'ar merita, la injuriile şi ca- 
lomniile ce .ni se aruncă. D. Pallade, aducând aminte. 
o frasă nenorocită, a strigat cu glasul s&ii de stentor: 
«am luat Plevna externă—să luăm Plevna internă,» a- 
dică “majoritatea viitoarelor Adunări. | 

Aceasta vrea so ia in contra noastră, în contra 
d-voastră. 

Mai înteiui este o mare necuviinţă ce se face, a com-
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para laptul glorios al unui resbel în contra străinilor 
cu luptele politice interne, Ce asemănare e între sol- 
daţii nostri intrând în Plevna biruită printre gloan- 
ele Turcilor, la umbra drapelului ciuruit Şi sub no- 
bilele lui culori, cu asaltatorii desperaţi ai Plevnei 
budgetare?  (Aplause prelungite). 
„Unii expuneaii morței pepturile lor goale, alţii nu 

expun de cât obrazurile lor (aplause); dară grosimea 
pelei îi terește de ori-ce pericol (Risete, aplause). 
„Pentru ei Plevna internă este casa vistieriei. Dra- 

pelul lor este astă-zi o treanţă invechită, cu mai multe 
culori de cât o haină de paiaţă (Risete, aplauze). 

Suntem siguri că d-voastră nu veţi acorda încre- 
derea unor oameni aşa de păgubitori tărei şi, împre- 
ună cu noi toță, veți lupta pentru a respinge asaltu] 
acestei turme [lămânzite care n'are de cât o ţintă: 
budgetul. şi sin mijloc: insulta ȘI calomnia. (Aplause 
nelu ung prelungite). |



DiSCURS 

rost la întrunirea publică in sala Orfeii în ziua 
de Duminecă, 12 Noembiie, 1893. 

Al. Lahovari : Domnilor şi iubiţi concetăţeni, sa- 
lut în d-v. pe amicii cei mai preţioşi—amicii din zi- 
lele grele—și sunt fericit să vă văul așa de numeroşi, 
Sunt. fericit că, la câte-va săptămâni de la retr: agerea. 
noastră, când nu ne mai zâmbește norocul, suntem 
cu toţii tot aşa de calzi cum eram în timpul când de- 
țineam puterea. 

Este adevărat că intro sală mai spaţioasă—la Efo- 
rie—intrunirea d-lui Fleva este, poate, mai numeroasă 
Jiinl-că gazetele lor pretind că pentru întrunirile eo- 
lectiviste lumea se ţine lanţ de la Cotroceni până la 
Ftorie—dar sunt sigur că incapacitatea, imoralitatea 
și abuzurile liberalilor vor face ca, după căâte-va luni 
de guvernare, lumea să tie pentru noi nu de la Co- 
iroceni până la Etorie, ci de la Dorohoiii pini la Vâr- 
ciorova (Aplause). 

Nimeni nu se aştepta, d-lor—și liberalii mai puţin — 
ca conservatorii să se retragă. de la putere când aveati 
o majoritite slrobitoare în ţară şi în Parlament ; -de 
aceea suntem datori să explicâm Capitalei fenomenul
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„acesta, (apitalei, creierul ţărei. pentru ca de uci si 
meargă. în toate unghiurile spre a lămuri pe cetăţeni. 

Atât este de adevărat ca nimeni nu se aştepta la 
această schimbare de guvern, în cât nici ziarele lor 
nu stiai; până în ajun, ce să zică despre schimbare. 
Cât despre ziarele liberale independente, ele nu numa: 
n'aii fost imulțumite cu schimbarea aceasta, dar ai 
regreiat-o chiar. lar Românul. organul liberalismu- 
Imi clasic din România, organ ddirigiat de un neîm- 
păcat adversar al nostru, dar or leal şi fourte cinstit, 
seria, a doua zi după retragerea noastră, că partidul 
conservator nu trebuia să piirasească puterea fund-eu, 
nu. se compromisese în nimic. 

Niunai Gazeta Poporuiui—-şi nu ştii de e cuviiu- 
cios să pronunț inaintea dv. numele acesta —su bu- 
«urat de retragerea noastră, fiind-ca retragerea noas- 
tră era câpătuiala lor. | 

Dar nici chiar şetii partidului colectivist—acei cari 
“şerleait departe de graniţă in timpul luptei, dar erat 
aproape de mâna care împarte portotoliile— aici ei nii 
se aşteptaii la norocul «de a lua puterea. ID). Statesci 
“se plimba intre Nisa și Paris, d. Fleva lu Vi lenu - 
numai d. Sturdza era mai aproape : d-sa se plimba, 
intre Academie şi Palat (Naritate). | 

Şi a luat puterea d. Stuvdza, dar u luat-o prin tra 
palinodie și printr'o inconsecuerniţi. Când a văzut că, 
națiunea întârzie su le dea puterea raţiunea de la 
care pretinde ca purcede puterea —d. Sturdza + găsit 
scara de serviciii care duce la ininister. 

După ce d. Fleva zisese ca nu primeste puter ea de 
cât de la popor şi d. Sturdza că nu „priineşte puterea 
pâna ce toți Românii din tara şi din atară nu vor 
înceta de a suteri—liberalii aii luat patarea da la cine 
Și-a făcut pomană sa le-o dea, sacriticând ast-tel prin-
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cipiile lor—cesa-ce nu e nici o pagubă —şi' iluziile | 
Românilor—ceea ce e o crimă, o pecetie pe care Isto- 
via o va pune pentru veci pe fruntea d-lui Sturdza 
(Aplause). 

Seful liberalilor, prin discursnrile sale în Senat, prin 
conversații particulare şi prin ziarele pe care le ins- 
piră, a tăcut pe Românii din Transilvania să crează 
că un guvern românese poate cere să, se schimbe le- 
gile din Ungaria. Ei bine. dacă un guvern cu mili- 
oane de baionete ar fi cerut aceasta de la Austro- 
Ungaria, a doua zi Sar fi sieclarat răsboiii: dacă o 
asemenea cerere ar “ facut-u guvernul român, n'ar 
mai îi tost r&sboii, dar ru uşive şi batjocură ne-am fi 
expus sa primim ca răspuns de la Austro- Ungaria. 

Aşa am răspuns atunci d-lui Sturdza, şi am adăn- 
gat: nici d-ta, d-le Sturdza, nici un alt guvern româ- 
nesc nu va tace o asemenea cerere: d-ta nu vei veni 
la putere până ce nu te vei umili ; d-ta nu vei intra 
la guvern cu fruntea sus, ci în genunchi (Aplauze) i. 

Vedeţi că am fost proiet—şi nu me laud cn aceasta, 
liind-că nu era greii de proorocit. 

Ce zice azid. Sturdza ? Zice. în disc ursu'i de la lasi, 
că «Sar fi răspândit vorba car fi Zi5 asa», 

Auzi că sa râspânrtit vorba! Dar 2u0, 000 de lo- 
cuitori din București Vaii auzit. rostindu-le, dar zi- 
durile acestei sali, cu mai multă memorie şi cu mai 
multă inimă de cât şeful liberalilor, pastrează încă u- 
mintirea acelei declaraţiuni. 

Purtarea aceasta face ruşine d-lui Sturdza — ceea-ce 
e puţin lucru —dar face ruşine şi țărei, şi aceasta e 

“trist. E trist că omul acesta nu poate guverna ţara 
liră s'o înjosească şi s'o ruşineze. “ 

Spre deosebire de liberali, noi nu făgăduim ceea ce
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nu putem ţine, şi avenr obiceiul să facem iai mult 
de cât tăgăduiin. Noi, de câte ori am putut face, cu 
demnitate, um bine Românilor din „Transilvania, Pan 

făcut; şi sunt fericit că cel din urnă act al moit la: 
ministerul de externe a tost graţiarea Românilor, ob- 
ţinută de la Impăratul Austro-Ungariei, a Românilor 
pe cari minciunile colectiviștilor îi duseseri la puş- 
cărie. (Aplause repetate). 

Noi am venit la putere în inoudl «lemn, leal și cin- 
stit. și ne-am retras în mod demn. leal si cu mâinile 
curate—lăsând loc pentru apetiturile colectiviste, a- 
ceastă sectă a cărei sullare urmăreşte puterea curu 

urmăresc câinii hoitul (Aplause prelungite). 
Hi ai venit la putere prin cerşire si o păstrează 

prin umilire (Aplause). 
Dar aţi observat un fenomen ? Deunii-/i studenţii 

universitari, inimi calde, ati sărbătorit pe Mihai Vi- 
teazul.  Văzut-aţi pe liberali la statui ? Nu, căci de 

ocamdată ai pus la magazie pe marele-eroii spre a'] 

scoate iarăși când vor fi din noii în opusiţie. 

0 voce: Să mai facă studenţii manifestaţie acuma 
şi vom vedea atunci în ce hal le rămân oasele! (Ila- 

ritate). - | 

Al. Lahovari : Acum nota veselă : 
Pe lângă tiritorul Sturdza, pe care un ziarist glu- 

meţ La numit Dimitrie Scuza, liberalii ai şi pe liu- 

butul Flevu care drege prin o cirenlari toate lovi- 
turile date libevtăţei electorale. Destitue, în. timpul er- 

nei şi fără motiv legal, pe toți funcţionarii —dar dă 

o circulară; disolvă consiliile comunale și le înlocu- 

eşte cu comisii interimare—dar dă o circulară; a- 

meninţă pe funcţionarii, puşi la adăpost de destituire 

prin legile noastre reacţionare—dar dă o circulară;  
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lasă pe drunuri pe oameni cari ati mâncat pâine sub 
toate, guvernele-—lar dă un comunicat în care spune 
că, alară de agentii diplomatiei, pretecţi, sub-pre- 
fecţi, poliţai, comisari ŞI Sub-coimnisari, n'a înlocuit de 
căt 9 funcţionari (aritate). 

Dar liberalii sai atins chiar de inaunovibilitatea 
magistraturei, ceea-ce inseamnă o ştirbire a garanţiei 
ce avea cetățeanul în imparțialitatea justiţiei, ŞI O 
puternică lovitură «dată independenţei judecătorului 
fiind-că revocarea unuia este ameninţarea tuturor. Și 
tocmai d. Stătesen, care cn o pană şi o minte ușoară 

„a destituit un magistrat imarmovibil, este ministru, 
care a numit la Curtea de casaţie pe un strein ne- 
împământenit ! (Aplause). 

Toată tăria Jiheralilor stă întrun fel de elocinţă 
care nu se mai întrebuinţează de cât la jarmaroace, 
de către dentiștii șarlatani cari se landă că scot mă= 
sele fără dureri. 

Frasa d-lui Fleva că asvărlă la picioarele naliunei 
anturile robiei, este grețos «da ridicolă. Care lanturi 
Şi ce robie? 

Întrunirile ati fost absolut libere—d. Filipescu le 
punea la dispositie gratuit sălile şcoalelor ca să ros= 
tească discursuri insultătoare pentru d-sa şi pentru 
membrii guvernului—; presa a tost absolut liberă și li- 
bertatea tribunei așa de respectată în cât Și azi mi 
«se sbârleşte părul când "'mi-adne aminte de intermi- 
nabilele discursuri ale d-lui Delavrancea. Mă sint fe- 
ricit că ne mai fiind ministru munai sunt osândit să 
ascult zile intregi discursurile acestui domn. 

Asa dar, ce lanţuri a aruncat d. Fleva la picioarele 
poporului ? Poate, cum-va, lanţul de la ceasornic...... 
(Haritate).
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Trebue să fie cine-va naiv ca un tribun al popo- 

rului, ca să 'şi închipuiască că libertatea elecjorală 

se poate decreta. Această libertate isvoruşte din mo- 

-ravuri, din educaţia politică şi din consciința indivi- 

duală, iar nu din legi şi mai ales din circulări— chiar 

când sunt sincere. . 

La vorbele liberalilor, vorbe goale şi ridicole, noi 

respundem cu fapte. 

lată ce am tăcut uoi între altele, pentru poi Dor, în 

timp de 7 ani cât am administrat ţara: 

Şoseuua Bucureşti- Verciorova, începută de Știrbey, 

remăsese cu 12 kilometri neterminată și a trebuit să 

o termninăm noi, fiind-că liberalii în timp de 12 ani 

n'aii avut “timp ca so lacă; | 

Am făcut şoselele 'Lârgu-Jiu-lrontieră ; 'Lârgovişte 

Pietroşiţa-Sinaia ; Bucureşti-Alexandria ; Buzâii-fronti- 

eră e în lucru; şoseaua Galați-Bârlad ; șoseaua Cor- 

nul Luncei-Mălini-Stănişoara aproape terminata ; 

Linii ferate am făcut: Craiova-tialafat, care e com- 

plect terminată ; Focşani-Odobeşti şi Laculeţe-Pucioa sa, 

asemenea;  Piteşti-(urtea-de-Argeş; Tărgu-Oena-Moi- 

nezti ; Dorohoiit-laşi şi Berlad-tralatți în construcţie. 

Am făcut, in sfârşit, podul de peste Dunăre, o lu- 

ciare de peste trei-zeci imilioane, şi am început por- 

tul Constanţa, lucrare de 10 milioane. 

„In privința podului de peste Dunare, aceustă operă 

de arta unică în luropa continentală, dali-mi vo să 

ve povestesc un incident cure ve va dovedi repuiaţia 

de care se bucuraii colectiviştii în străinatate. 

La 1888 aveam interimatul ministerului de lucrări 
publice și fiind odata la Paris, mam adresat marilor 

industriași şi "i-a întrebat de ce nu vin să concu- 

reze pentru podul de peste Dunăre. şi ştiţi ce mi-ai



respuus ? Mi-ati respuns verde : «Pentru-că, d-le mi. 
nistru, în România nu se pot face afaceri în mod 
cinstit». DL - 
„Și a trebuit să le serie ministrul francez din Bu- 
cureşti că «acum se pot tace treburi cinstite » pentru 
„ca industriaşii, sfioşi pâna atunci, să se prezinte la li- 
licitaţie in țara românească. Nu e nevoe să vă spun, 
d-lor, care e ministrul liberal care :făcuse României 
acvasta nenorocită reputaţie. 

Voci: Radu Mihaii. 

Al. Lahovari : Beviu, d-lor, la faptele cu care ți- 
nem să respundein la vorbele colectiviștilor. 

la venirea noastră în fruntea administraţiunei ţ&- 
Tei, erau în: toata România numai 6 spitaluri rurale, 
dintre care done cu localuri proprii, iar cele-lalte 
prin raănăstiri ; azi, graţie solicitudinei noastre pentru 

“țiraui, sunt 35 de spitaluri rurale. 
La 1888 eruii 119 biurouri telegrato-poștale ; azi 

suut 223. adică imdoit, plus 2685 de biurouri poştale 
“rurale. E 

Am facut palatul poştelor și telegratelor ŞI arm clă- 
sit 420 de şcoale rurale. | 

tu aceste lucrări, fără să iai vorbesc de ultele, 
putem zice ţăranului : erai sărace și te-am imbogăţit, 
erai orb şi te-am luninat, erai bula şi te-am în- 
sinătoşit (Aplause). . 

Voate aceste îmbunătățiri le-au putut indeplini 

prație unui fericit sistem financiar al carui merit re- 
vine «l-lui (ihermani în contra căruia liberulii vu gi- 
Sesi să Spună dle căt nimicuri. 

Intr'un singur an am avut deficit noi, dar in anu! 
acesta—cel mai r&i din câți am văzut de multă vre 
me—a fost deficit in toate casele, şi nu e vina d-lui
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Gherinani dacă wa putut face să plouă, cun “i cere 
d. Sturdza. dă 

Dar ce deticit a lost ? Zece milioaue la un budget 
de 200 milioane, în anul cel mai nenorocit. ȘI in 
fața acestui deficit, avem un excendent de 45 de mi- 
lioane în timpul administraţiunei noastre, dintre cari 
6 milioane neatinse încă, iar 6 anilioane pentru lu- 
crări cari se pot opri, pe când după eșirea liberalilor 
de la uuveru, d. Carp a trebuit să facă un împrumut 
de 100 milioane, din «are mare parte a servit la aco- 
perirea deficitelor lisate de ci. PI | 

Acesta este capitalul cu care ne prezentzun noi, la 
încrederea şi lu Stim țărei. 

Dar să vedem ce ne impută libei ali. ii 
In şapte ani de administraţie conservatoare, liberalii 

nai găsit de cât procesul de la Galaţi, proces neju- 
decat încă, Aceasta exte tocmai dovada corectitudinei 
noastre, imui ales că uuuă ne revine și meritul des- 
coperirei și al urmărirei celor implicați în acest proces. 

Mai lac liberalii un sgomot internal în jurul unui 
incident petreent la Sinaia între un ofiţer ŞI un civil — 
incident urmat de două dueluri—er cari mai sters 
nici odată otensele de cât cu batista (Aplause pre- 
lungite). 

Ca să stârşesc, ne-am retras, d-lor, lăsând linanțe 
loarte bune pe care liberalii le vor TiSipi, şi exemple 
bune pe care nu le vor urma (Aplause frenetic 6).



DISCURS 
roslil la întrunirea de la clubul conservalor, în 

ziua de 21 Aprilie 1896. 

Domnilor» şi iubiți concelățeni. 
li nuve voiii lua mult tinp ; cuvântarea ea va 

li scurtă ; vorbele nu trebue să fie lungite când cu- 
getările se înţeleg, când inimile se întâlnesc. când su- 
fletele se pătrund. 

Voiii începe prin a saluta în dv. pe tumicii cei mai 
Prețioşi, annicii timparilor grele, amicii de vreme rea, cum se zice. (Aplause). | 

UOpoziţiunea are și ea bunurile sale. Hestriştea a- 
dese ori este sănătoasă ŞI, . Cn ziceai strămoşii noş- 2 
tri cu multă ințelepciune, fot rul spre bine; în ast- 
fel de timpuri se cunosc Şi se aleg adevărații prie- tenă, nu când eşti la putere. nu când in “mâna ta 
este starea propășirei ori-carui ; atunci îi mai mulţi prieteni, poate, de cât vrei şi, de sigur, nui mulți de cât poţi, să-i - satisfac (Risete). Iernile cele aspre indvepteuză adese-ori semănăturile câmpurilor, făcând să piară tot ce este vermănos şi putred, și vântul tare este bun când alege grâul cel grei şi cu Spor din 
neghina uşoară, din pleava de despretuit. ( Aplause).
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Cu toate acestea, cu toate că ul trecut prin aceste 

încercări şi aveţi să înfruntaţi toate neajunsurile unei 

“administrațiuni fară scrupul, sunteți foarte numeroși 

și suntem fericiţi să vedem că aţi răspuns în aşa mare 

numer la apelul nostru. 

Sălile clubului nostru nu ve pot încape. Nam luat 

o altă sulă, căci am hotarit si facem o adumare de 

familie ; familia insa este cam mare, de şi rudele: 

sunt alese. | | 

Sperăm că din on în om, din cuvent în cuvent, cu 

“caldura, cu convingerea care vă însutlețeşte pe d-r., 

—căci sunteţi oameni cari puneţi o convingere poli- 

tică mai presus de meschinele interese,—velă încălzi 

și restul ţărei, şi că viitoarea adunare va îi coprinsă 

între Dorohoiii şi Mehedinţi, dar nn între zidurile: 

strâmte ale clubului nostru. (Aplause). 

D-lor. ală ascultat pe onorabilii şi iluștrii președinți 

ai Corpursilor noastre legiuitoare, cari ai împărțit cu gu- 

vernul trecut sarcina orea şi, pot asemenea zice, cui 

oare-cave mândrie, gloria de a guverna 7 ani aceasti 

tara, munai întrun spirit impersonal și larg, nu pen- 

tru câtiva partizani politici, ci pentru toți Românii 

şi fără preocupare de interese particulare, de mes-: 

chine caleule. Caz cinste am venit la putere, prin cin-- 

sta am guvernat, cu cinste si în linişte am plecut.. 

Ne-am dus înpacață în conștiința noastră, căci şi 1- 

nirmele și uniiinele n noastre sunt enrate (aplausc); ne-a 

dus find-că an simţit că vine um moment în care: 

omului poate că i se nrăşște și cu binele," ne-am dus 

fiind-că, pe lângă multe lucruri mari şi bune pe care 

le-am făcut impreună, ajutaţi și de partea sănătoasă a 

țerei căreia ji revine principalul merit, am putut și 

noi să. lacem oaro-care greseli, să nemultauuin pe multi” 
“4
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prieteni, şi era timpul să se schimbe faţa lucrurilor 
şi să ştie țara ce a perdut și ce a câştigat (Aplauze). 

Modestia nu mă lasa să spun că a pierdut inult, 
dar de sigur că a câstigat foarte puţin. (A plause). 

Care erai principalele invinuiri în contra noastră, 
care cu atâta larmaă se plimbait în toată țara de că- 
tre apostolii liberalismului national ? 

O voce : De câtre Apostolii Mărgăriţi. (Naritate). 
D. Al. Lahovari : Can mulţi Iuda prin ei; nu ştită 

dacă era vr'un Cristos 

D. Alexandrescu (asa) Iuda era de sigur. 
D. Al. Lahovari: Asupra acelor învinniri ce ni 

se aducea, auuvoit să punem pe fară in uăsură să, 
le judece, să le aprecieze la justa lor valoare. 

Intr'acele invinuiri, principalele crai că am pus 
dări grele pe ţară. că am înființat legea maximului 
care este în lucrare continuă de la 1872, fie zis în 
ireacăt, ca curgeu rentă eu milioanele și că, mai cu 
seamă, nu lucram nimic pentru desrobirea lraților 
noștri de peste Carpaţi, (aplause) ingenunehiaţi de că- 
tre seculara apăsare a tieroşilor Maghiari. 

D. Sturdza se plimba ca. nn apostol al Homânis- 
mului, cu steagul albastru învelit in zăbranic negru, 
de la Dorohoiii la Severin - și plângea cu lacrămile 
sale. de crocodil suferinţele fraților noştri apasaţi. (A- 
plause). | 

Dac d-nealui nu Sa mulțiunit cu aceasta. a ridicat 
chestiunea şi în Parlament, căci noi, mai moderați şi 
rai inteligenți de cât denșii, i-am lăsat să patrundă 
în Parlamentul ţărei unde vorba are răsunet și acă- 
unea, politică atrage răspundere. 

Reu servicii "i-am făcut, dar stiam noi ce făceam 
când il lăsam să vină să vorbeasca la Senat, nu la
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Orfeii, caci graţie ucestui lucru, cuvintele sale ati fost 
reproduse exact in Monitor, vaii teleurafiat în toate 
unghiurile Europei şi sati inscris în toate cancelariile 
iai cu seamă în cancelaria austro-ungară, care are tot= 
Ma-ana memorie foarte Inină. (Aplause). 

Atunci d-nealor, intre altele, ne învinovăţeaii pe noi 
pentru tot ce faceai Maghiarii, ca și cum d. Catar- 
giu era Bautty şi ei ţineau locul lui Kalnok Y. 

Idesaii acuzările cu mult: patetic şi altă violenţă, 
şi glasul lor când duios, când indignat, avea răsunet 
în imimele tinere şi naive, în multe conștiințe încă 
plăpânde. Acestora ei nu le fac cea mai mică invi= 
nuire, căci când se poate crede în absolut ŞI În i- 
deal dacă mu în vârsta frumoasă î tinereței ? Pe 
când d-nealor şi nou& nu ne era permis si avem ase- 
mmenea iluziuni. Cuvintele lor insă aveaă eco şi mai 
departe. (iei suferinzi cred cu înlesnire pe ori-cine le 
fagăduește îndreptare şi uşurare. Românii de peste 
Carpaţi tresăriră de speranţă. Auzind de la oamenii 
de Stat, de la toști și viitori miniştri uu glas încu- 
ragiator, €i se socotiră uproape de sfârşitul suferințe- 
lor lor. Dar vai! einu eruit aproape decât de închisori 
şi de decepţiuni. (Aplause). 

lit i-am respuns atunci d-lui Sturdza şi i-ain 
zis : ceea-ce taci nu este bine, nu este onest ; pricep 
de la un tenăr încălzit, naiv, aseinenea porniri, şi aşi 
fi, poate. chiar ră impresionat, în fundul sutletulni 
mei, dacă war îi nimeni în Homânia tentră care să 
nu aibă în sine aceste frumoase aventuri de mărire! 
şi de desrobire a neamului săi, care să nu creadă în 
acest nobil ideal—dar de la un or incărunţit şi, i-am 
adiogat, chiar feştelit (aplause) in luptele politice, nu 
m€ uşteptam la atâtea demersuri nesocotite. Stii foar- 

  

EL



169. - 

te bine că ceea ce îmi ceri este cu neputinţă şi că 
singurul” rezultat ul intervenţiei noastre astă-zi, sau a, 
d-tale când vei ti ministru — am zis aceasta întrun 
ceas reit sau întrun ceas buu.—ar “fi să puneru ţara 
intr'o pozițiune care o va duce sati la umilire, prin 
scuze și ridicul, sati la un act de nebunie ŞI peire 
prin trecerea Carpaţilor cu toată armata, cu Regele 
în frunte. (Aplause). | 

D. Sturdza a zis atunci : nwţi cer nici una nici 
alta, îţi propun un samsarlic cinstit. 

Tă, d-lor, vă mărturisesc că nu anu înțeles bine 
pe om. l-am r&spuns că intervenție sai samsarlic este 
tot una în cazul de faţă, căci ei. în cuget curat, în- 
țelegeam prin samsarlic o intervenţie în sensul do- 
rințelor Românilor asupriți de peste Carpaţi; ei 
nu pricepusem pe d. Sturdza. D-nealuj înțelegea sa/m- 
sarlicul altminterea, adică că prin presiuneu yuver- 
nului românesc sa astâmpere ori-ce wmişcare naţio- 
nulă, ori-ce lupta peutru programul şi idealul Homâ.- 
nilor de peste Carpati ! Aşa da! un asemenea sam- 
sarlic era făra cel nai mic pericol (Iaritate, aplause). 

Dar inie mi se pare că acest samsarlie nu me pri- 
vea pe mine. Eram corect în relațiunile noastre in- 
ternalionale, eram prudent, mă abținean să intervită în 
afacerile altor State, dar atâta tot! Sunt servicii pe 
care unu le fac ! (Apluuse). 

Nam căntat să vie vrajba şi intriga între oamenii 
de același sânge, cari își susţineaii drepturile Şi na- 
ționalitatea lor. cu atâtea silințe și cu atâtea sacrificii, 
Şi pe lângă închisori şi amende să mai adaog şi a- 
mara decepţiune de u se.vedea tradați şi divizați chiar 
de unii din fraţii lor! (Aplause prelungite). 

Nu puteam să fac aceasta, este o meserie care nu
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mă privea şi pentru care nu cram facut (Ajlause).- 

De altminteri, ea nu a isbutit şi nici nu putea să 

isbutească pentru acela care cu atâta neconștiință a 

vrut ca s'o incerce (Aplause). 

l-am zis d-lui Sturdza : te consiliez su nu te a- 

mesteci în afacerile de peste Carpaţi. pentu ca nu 

numai că nu ai drept, dar nu ai nici putinţa să in- 

tervii în afacerile Statului vecin, tiind-că intervenţiu- 

nea d-tale în fapte pe care nu le știi, în alcatuiri pe 

care mu le cunoşti, va face să fii respins chiar de 

“"Transilvăneni, chiar de aceia pentru cari vrei s'o faci. 
şi nu vei aduce între ei de cât intriga și diviziunea, și 

vei face mai mult reit cauzei pe care pretinzi că o 

servești, ci o imbeşti. 

( voce: Precum sa şi îulimplat. 

D. Al. Lahovari: Tot sa intemplat mai repede de 
cât me aşteptam. Fii credeam că veniud Ja miuister, 
d. Sturdza are să fie mai prudent și ceva, unui demn. 

L-am mai zis d-lui Sturdza : sleclaraţiunile d-tale. 
insultele d-tale, în contra unni neam iândru, care 
are și el, chiar mai mult ca alții, împins până lu exces, 
până ln nedreptate, simţul naţionalităței sale. te var 
duce, ca ministru al ţărei, să faci scuze şi să te u- 
mileşti, un pe d-ta, căci puţin îsi pasă, dar să u- 
mileşti tara pe care o reprezinți (Aplauze prelungite). 
Când te vei fi îngenunchiat d-ta, la Iasi sati la Pu- 
curești,. noroiul va rănâne pe grumajii ţ&eci, si nu 
numai pe truntea «d-tale (Aplause). | 

Toate aceste poveţi, clor, aii rămas neascultate ȘI 

faptele care aii urmat ne-ai răsbunat şi sper că ne-ai 
vindecat de d. Sturdza. "Nu este vorba, noi suntem 
vimdecaţi de mult, noi nam bolit nici o dată deo 
asemenea urtcioasă hoală, dar toți acei naivi încreză-
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tori, cari iai gogoșile drept stele și cuvintele. drept 
fapte, ai mai primit una din acele lecţiuni, pe care 
aspra. experienţa și realitatea cea de aramă, după cum 
ziceait cei vechi, le-o dă celor nepricepuţi și celor 
grăbiţi (Aplauze). 

Tată-i insă de 7 ani,—să ferească D-zeii !—iata-i de 
7 luni la putere; dacă ar fi 7 ani, cum din eroare 
an Zis, sper că nici suvenirea nu le-ar mai trăi. 

iată-i de 7 hmi la putere : renta a încetat de u se 
rai emite, legea maximului s'a desființat, legea ini 
nelor s'a revocat, dările sai micşorat, budgetele sait 
restrâns asemenea, îndestulându-se toate serviciile pu- 
biice, şi taţii din Transilvania capătă cel puțin un 
lac însemnat și de onoare în Camera din Buda-Pest a 
ori mai bine aii Camera lor la Braşov sai la Sibiti, 
şi steagul Ungariei a venit să se închine steagului 
Transilvaniei ! (laritate). | 

V'am arătat ce ai Imcuat în cestiunea națională, 
care, de, mă arde ceva mai suit, întâiii ea pe ori-ce- 
Român, şi, al doilea, pentru ci ei am avut greaua 
şi delicata sarcină de a fi la imninisterul de externe în 
acele timpuri gingașe şi turburate când neamul nos- 
tru a luptat cu atâta energie in contra hegmnoniei 
maghiare. Inţelegeţi bine că pentru un ministru, do- 
ritor ca, pe de o parte, să nu lovească, să mu înjoseas- 
că, să nu întristeze simţimentul național ul celor cari 
luptaii pentru limbi şi naționalitatea lor şi. în acelaşi 
timp, să păstreze relaţiuni amicale și rezulate cu un 
nare Ntat vecin, saveina a fost destul de grea ; veţi 
judeca singuri dacă au reusit să o indeplinesc cu: 
onoare și cu demnitate. (Aplause). 

Nam făcut scuze nimănui, n'am ingenunchiat dem= 
nitâtea ţerei la nimeni, chiar în împrejurările cele mai 
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grele, chiar când inanilestarile ostile ai mers atât de 
departe la noi, şi iarăşi nam făcut promisiuni min- 
cinoase, promisiuni pe care nu sunt în stare să le 
îndeplinesc. (Aplause prelungite). 

Mai este o alta parte u cestiunei naționale în care 
d. Sturdza u făcut greseli şi a arătat. nemernicie, — 
ca si Me servesc dle expresiuneu sa favorită —dară aci 
tară necesitate şi, crum zice francezul. pour L'amour 
dart. 

Situaţiunea în Macedonia era din cele mii bune, 
Sultanul şi guvernul turcesc încurageati mişcare noa- 
stra, isbutisem să ave consulate românești în Ma- 
cedonia, etorii şcolare în mai multe localități şi, gra- 
ție concursului colegului meii de la instrucția publică, 
școlile în Macedonia prosperaii. 

(au toate acestea. d. Sturdza dă asta-zi şcolile pe 
mâna unui om plin de patinii rele, care, intrun timp 
poate, a adus servicii acestei cauze, dar care, în 1No- 
mentul de faţă şi iu starea sufletească în care se allă, 
nu mai poate să facă dle cât râă şi să dlevie omul 
nefast care va îngropa această mişcare. 

Nu voii zice mai mult în această cestiune. 
I-lor, înainte de a termina, permiteți-mi' să arunc 

o scurta privire asupra lucrurilor care, în cele din 
urii, ne intereseaza mai direct pe toți, căci dacă omu | 
nu trăește numi cu pâine, nu e mai pulin idevărat că 
tinanțele, budgetul, starea materială a terei țin în cele 
din urmă primul loc în preocupările unui popor. 

Noi când am părasit puterea de bună-voie, cum a 
zis d. general Manu, și pentru cu să se facă încer- 
carea aceustu, care este trehuineioasă pentru limuri- 
rea multora dintre noi. am lăsat o stare financiară, 
sri-ce ur zice d-nealor, din cele msi înfloritoare ; ex. 

“
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se dovedeşte prin însăși cifrele care le-ai dat ei, căci 
citrele nu sunt așa complezante cum se crede şi nu 
pot îi r&sturnate, ori-care ar fi polta acelora cari le: 
mânuiesc. 

Sa constatat acum că din cei 5 ani de la început 
ai administrațiunei noastre, a rezultat un excedent bud- 
getar de 45 milioane şi că anul 1894—95, care a 
fost însemnat printr'un adevărat cataclisin economic, 
se încheia, după cun am spus noi de atâtea ori, cu 
10 milioane deticit, pe când d-lor vorbeati de 50—60 
milioane deficit. 

Aceasta se vede lămurit, chiar din situaţiunea fi- 
nanciară pe care chiar dânșii ait fost nevoiţi so pu- 
blice, după multe sbuciunări ŞI întârzieri, este ade- 
vărat. 

Anul acesta din urmă, al cărui budget a fost pre-. 
gătit de noi, de și nu u fost adininisteat de noi, ei 
cred aseinenea că nu vu «di deficit saă, poale, unul 
neinsemnat. 

Vom vedea însă cum va merge de aci înainte. Dar 
ziua bună ca şi cea rea se cunoaște de dinineață. 

D-nealor ai început în această chestiune prin a 
spune ţării neadevăruri ȘI a promite imposibilități : 

„neadevăr ai spus când ai prezentat situațumea  ţerei 
ca periclitată, utunci când eu era exe clentă, . neadever 
ai spus când ai promis economii neadever ai spus 
când ai zis că vor ușura dările, neadevăr când ati 
făgăduit, că vor mărgini imprumuturile, neadevâr că 
vor echilibra budgetele cu resursele ordinare. 

Tot. ce ne-ait învinovăţit pe noi pe nedrept, ei 
ai făptuit şi înrâit de sute de ori. 

Ai promis desființarea impozitului personal şi Vai 
înscris cu 0 cifră mai mare de cât era, aă promis
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„economii tari desorganizare şi ui facut în adevăr 

căte-va economii desorganizând însă servicii neapă- 

Tate, destiintând în realitate geandar meria rurală, re- 

ducând administraţia, judecătorii de ocoale etc., şi cu 

toate aceste desorganizări ei aii reuşit să prezinte un 

budget inai mare ca al nostru ! Unde s'aii dus aceste 

sume? La creări de generali, ca să vire politica, prin 

aceasta poartă poleită, in armată şila fonduri secrete, 

“și o gramadă de cheltueli de lux şi. netrebuincioase- 

lar acum în urmă vin şi dai o lovitura neaştep- 

tată urcând de la 5 la 8 bani pe grad impozitul al- 

«coolului cu împrejurarea agravantă că'l percep fără. 

lege.. În legea lor grăbită şi neconstituţională ei co- 

-prind și alcoolul de fructe, adică (nica. Asta ar fi o lovi- 

tura mortală pentru iinensa populaţiune a judeţelor de le 

- munte, Aud ca,în contra textului propus, ci daă as- 

Lă-zi o interpretare care ur exclude alcoolul de fructe, 

„Dar până când vor menţine această excepliune şi cine 

respunde de o altă interpretare ? (Aplause). 

Pun dar această chestiune subt un punct de între. 

bare ; dar augmentarea impozitului este sigură pen-. 

tru alcoolul din cereale, pentru acela din fructe este 

îndoios ; şa rezuită din lege, din cauza neghiobiei şi 
„grăbirei cu care redacteaza pruectele lor. 

„Ai introdus iarăși vestita primu de export desfiia- 

-ţată de noi. 

Această lege însa e ficuta pentru câţi-va favoriţi, 

caci sporirea impozitului este generală apăsând pe toți 

şi primele nu pot [i de cât pentru puțini privilegiați”; 

aceasta este caracteristiga politicei lor: să lovească, 

să ia în picioare publicul anonim, pe poporul de care 

«ei zic că se îngrijesc aşa de mult, şi să umple de bani
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«căți-va- aristocrați ai linanței, pe cari cred că se vor 

sprijini (Aplause prelungite). 
Să venim la datoria publică. | 
D. tihermani, într'un discurs luminos, i probat, 

«ceea ce toată lumea ştie, că de la 1889 şi până li 
căderea noastră s'aii emis, în aparenţă şi nominal, 479 
milioane rentă în capital; însa—şi aci vă atrag aten- 
țiunea—aceasta este o simplă aparenţă, fiind-că în a= 
ceste 419 milioane iutră conversiunea datoriei căilor 
ferate, adică că, pentru aproape 200 şi atâtea mili- 
oane, pentru care plăteiun 6%, am pus în loc altă 
datorie pentru care plătim 4%/e. 

lata cumam înmulţit datoria publică cu 479 muili- 
vane! 'rebue dar scoase vre-o 300 milioane ale con- 
versiunei și ale amortizărilor. D-lor, noi ne 'adresăm 

  

la oameni inteligenți şi ve rugăm, încă odată. să as- 
„cultaţi bine uceste cilre, căci sunt foarte scurte Şi 
tourte categorice. 

*19 milioane s'a împrumutat, din care 300 mili- 
vane, datoria drumurilor de fier. convertită și alte a- 
"anortizaţii. 

Dovedim ca este uşa, cercetând inarirea anuităţei 
datoriei de la 1888 si până asta-zi. 

In 1888 această annitate era de 62 milioune, ŞI as- 
tăzi ea nu se urcă mai mult de câtla G9 milioane 500 
de mii. Prin urinare, dobenda “pe care o platii astăzi 
este numai cu 7 milioane şi jumetate mai mare de 
cât dobânda care o plăteam lu 1888. Indiferent cum 
sa obținut ucest rezultat, fie prin conversiune, fie u- 
mortizare, fie desființarea aviului. bl există. O sarcină 
de dobenză de 7 milioane şi jumnttate reprezintă un 
capital real“ de 150 milioane ! 

(ui uceste 150 milioane sii tăcut drumuri de fier



  

în toate părțile ţărei, s'a împănat tara cu şosele, sati 

facut spitale, sai zidit școli, sai ridicat monumente 
de cultură intelectuală, universități, etc. ; nu este nici 

un judeţ, ori cât de depărtat, care să zică că a fost 

uitat și părăsit de noi; toate acestea sait tăcut cu o 

sarcină reală de 150 de milioane, adică cu 7'/2 mi» 

oane mai mult la anuitatea datoriei publice, şi destid 

pe ori-cine să-mi dovedească contrariul. (Aplanse). 

ți bine, d-nii aceștia cari desfiinţează impozitele 

când nu sunt la putere și le indoezse când sunt la 

guvern (aplause prelungite), o lac aceasta în prima 

sesiune u legislaturei lor, nu lasă nici miicar să treacă 

ceva timp între neadevărurile lor de eri şi contrazi- 

cerile lor de astă-zi (aplanse), waih nici această rușine! 

Ai desfiintat popăritul, 30 bani de ţăran pe lună, 

un şol in budget inutil, —mult are-să le multiunească 

țăranii pentru aceasta —uit urcat însă impozitul ton- 

ciar şi. unpozitul pe spirtoase. tele multe înainte! 

Ints'o sesiune d-nealor ai făcut 108 milioane îm- 

prumuturi, adică in 7 luni; în adevăr, sunt oameni 

foarte mari, toarte inteligenţi, căci ai făcut în 7 lumi 

aproape ce am ticut noi in 7 ani, ca chelimeli și ca 

împriunuturi, se întelege (răsete) ; acum o să vedem 

ce o să facă şi ca îmbunătățiri; de sigur foarte putin, 

căci pentru mult timp le-am tăcut mai pe toate și vor 

trăi mult timp numai prin Sîrguința şi prin muncea 

noastră. 

I-lor, voiii lăsa pe alți colegi ai mei să ve mai 

verbească de alte ininunăţii ale acestui minunat gu- 

vern. Aşi avea, în adevăr, toarte multe de zis, dar d. 

'Take Ionescu va descrie cum trebue pe Ștătescu cel 

cn legile personale și cu judecători plecaţi. Pe aceştia 

“i-a fuent mai amovihili de chiar cum sunt  sIngile
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d-sale, pe care cred că le schimbă foarte. des, având 
un caracter f6arte iritabil ; ne va vorbi cine:va. Şi de 
Budişteanu, de general-ciomag (Aplause prelungite). 

Tot acest partid, d-lor, a sferşit, ve aduceți aminte, 
cu generalul-furi şi acum începe cu generalul- ciomag ; 

este un progres! (Ilaritate). 
ki un singur lucru voiii zice aceluia case de la 

înălțimea . tribunei Parlamentului a spus - acea mon- 
struczitate că ţara românească “este desarimată : ori a 
spus ceva ce nu este exact şi atunci nu se. poate ca- 
lifica îndestul fapta sa, ori a spus ceva exact şi atunci 
este criminal că vine să ceară in aceeaşi şedinţă 12 
milioane pentru casarmarmeni, medicamente, pentr 
paturi, scufii şi scaune găurite şi nu cere aceste 12 
milioane, şi altele de este nevoe, pentru arme. 

Tara să tragă la răspundere pe ministrul care a ar- 
mat-o r&i; noi nu fugim de rospundere, dar o singură 
observaţie : 

Oare ministrul de r&sboii a ales puşca Manlicher ? 
Dar nai fost comisiuni compuse de tot ce armata 
avea mai competent ? Dar ministrul actual de resbel 
nu era comandant de corp de armată sub guvernul 
izecut ? Dar n'au fost împărţite opt mii de puşti în 
timp de unan la toate corpurile de armată spre încer- 
care ? De ce nu şi-a tăcut datoria să arate că puştile sunt 
rele ? Să arate raportul săi ca comandant de corp prin 
care spune că puşca Manlicher este un ciomag ! 

Ori nu şi-a făcut datoria ca ministru, ori nu şi-a 
făcut datoria ca general de corp de armată. 

Nu poate să iasă din această dilemă în care îl în- 
chid, chiar cu tunurile fortăreţelor sale ! 

Termin, d-lor, mulțumindu-v& că ați venit să ne în- 
curajaţi, să ne îmbărbătaţi, să ne impingeţi mai de- 

12



parte în luptele care de atâţia ani le ducem, d. Lascar 
Catargiu de o jumătate de secol (aplause prelungite), 
noi de 30 de ani, pentru o bună și cinstită adminis- 
traţiune şi pentru o înţeleaptă direcţiune a acestei țări. 

Nu am cerut de la ţară absolut nimie pentru noi. 
Noi nu figurăm ca şefii liberalilor în lista recompen- 
selor naţionale. Nu am cerut nici o dată de cât r&s- 
plata morală. Această resplată ţara deşteptată şi istoria 
nepărtinitoare ne-o vor da o într'o zi, precum ne-ai 
maj dat-o adese-ori ; a fost astăzio eclipsă trecătoare, 
comptez pe bunul simţ şi pe inima dreaptă a acestei 
ţări, căci o naţiune care nu ar avea nici un cuget, nici 
inimă, nici suvenir pentru r&ă, nici recunoştinţă pen- 
tru bine, nici putinţa de a preţui oamenii săi desin- 
teresaţi, inteligenţi şi onorabilă, acea ţară este moartă 
înainte de viaţă și atunci se poate zice de dânsa că 
are guvernul pe care îl merită. 

Aceasta însă nu se poate zice de ţara României. dv. 
ne sunteţi o adevărată chezăşie. Nu, țara românească 
nu are guvernul pe care-l merită; a avut guverne mai 
bune şi - merită guverne mai bune şi cu toţii ne-am 
silit să le impune, căci, cum am Zis, singura noastră 
țintă nu a fost şi nu este de cât binele public și sin- 
guraţ noastră răsplată : satistacţiunea conștiinței, ferici- 
rea de a'l fi îndeplinit. 

(Aplause prelungite, strigăte repetate de bravo). 

a ID
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pronunţat 'a sala Dacia în ziua de Duminică 27 « ctombrie 1896 cu 
oe;zia procesului Mitroy olitului Ghenadie care fusese judecat şi scos 
div scaunul de Mitropolit de către Sf. Sinod prin hotărîrea sa de la 
20 Maiii 1896. lar la 4 Decembrie celaş Sinod a revenit asupra ho- 
tâa îre! Sale şi a analat'o. Mitropolitul Ghenadie şi-a dat atunci demi- 

sia din înalta ssrcină ce ocupa. 

Domnilor, 

Venerabilul nostru şef---b&trân, dar nu îmbătrânit, 

căci nu e îmbătrânit nici la minte, nici la suflet— 

Va spus pentru ce ne-am adunat aci. Ne-am adunat 

ca să ne consfătuinn trăţeşte, creştineşte, asupra unei 

chestiuni care atinge sentimentele noastre cele mai 

intime-— ne-am adunat ca' să ne adresăm Regelui să 

faca dreptatea pe cars o refuză guver nul—complice şi 

magistratura ingenunchiată. 

Când guvernul-complice nu ne ascultă, şi când ma- 

gistratura e slugă a fără-de-legei iar nu a legei, a- 

tunci suntem siliți să uzăm de dreptul strămoşesc 

şi constituţional petiţionând la Regele în contra gu- 

vernului, noi, opoziţia, în contra guvernului care a 

eşit din Constituţie. | 

De când a venit la, putere guvernul acesta, nu crez 

să fi tăcut ceva pentru ţară şi interesele publice. Dar 

an lucru trebue să'i recunoaştem, că incidentele sgo-
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otoase se ţin lanţ şi că guvernarea lui se aseamănă 
cu o dramă bine maşinată în care” interesul nu lân- 
cezește un singur minut, dar noi credem că, pentru 
binele şi cinstea ţărei, ar fi timp ca cortina să cadă. 

Nu sfirşisem încă cu scuzele făcute de guvern că-: 
îre resărit şi către apus; d. Sturdza nu se ridicase 
încă pentru a'şi şterge praful după genunchi, şi alte: 
scandaluri, alte ruşini se ivesc. Am avut, intâiu, ches- 
tiunea şcoalelor din Macedonia. Cu mari jertfe și cu 
greutate multă înfiinţasem. în imperiul turcesc şcoale 
in care să se predea limba română copiilor de Români. 
Azi, profesorii acestor şcoale rătăcesc, fără domicilii, 
pe drumurile Macedoniei sai cerşesc prin Bucureşti... 

Avusesem norocul, fiind ministru de externe, să ri- 
dic drapelul românesc la Bitolia, fufiinţând aci un con= 
sulat românesc. 

Eraii veacuri uitate de când ori-ce relațiuni era 
întrerupte între Românii de la Dunăre şi r&măşițele 
neamului lor din Macedonia şi din Epir. 

Și nu uitaţi că un consulat în această parte a Eu- 
ropei nu înseamnă o autoritate comercială sati admi- 
nistrativă, ci o autoritate cu puteri mari, cu putere de 
a: judeca, de a aresta, osândi -şi ocroti. Ei bine, o 
mână profană şi insolentă l'a dărîmat din noi la 
pământ. 

Autoritatea care reprezenta pe Rege şi ţară, pe care 
Turcii chiar o respectau, a fost înlocuită de a-tot-pu- 
ternicia unui Apostol Mărgărit ! 

Ast-fel, această bucată de pământ românesc, îngră- 
dită în mijlocul imperiului otoman, a dispărut, spre 
marea întristare şi mirare a Românilor din Balcani — 

„acest atentat sa se&vârşit de mâini româneşti. 
Mai frumos: un general, un ininistru de resbel, vine
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şi declară în Parlament, cu precugetare şi recidivă, 
că pușca românească este un ciomag. Va să zică, oş- 
tirea e desarmată şi ţara un maidan deschis pentru 
ori-cine ar voi să intre. Dacă lucrul era adevărat, to- 
tuşi era criminal să facă asemenea mărturisire înainte 
de a fi înlocuit până la una arma neputincioasă, şi 
dacă nu este adevtrat, vă las să judecaţi ce merită 
asemenea om. 

Nu voii vorbi, d-lor, despre cele-Palte lucruri 
neînsemnate pe lângă acestea. Zic neînsemnate, căci 
hoţiile generale de la primării şi administrații, care 
ar fi lucruri enorme pentru un alt guvern, sunt ni- 
micuri pentru guvernul de azi. 

Oblăduirea aceasta e tînără dacă 1 numărăm zilele, 
bătrină dacă "i numărăm păcatele şi gârbovă dacă ?i 
socotim prostiile. 

Ii trebuia mai mult acestui guvern : trebuia să vie 
şi, în mijlocul Bucureştilor şi în faţa ţărei uimită, care 
până astă-zi nu s'a desmeticit încă deo asemenea în- 
drăzneală, să pue mâna pe Mitropolitul țerei, pe al 
douilea demnitar al Regatului după M. $. Regele, pe 
acela care s'a aşezat în scaunul Grigorilor şi Neofiţi- 
lor, pe cel care are întreita învestitură, a Parlamen- 
tului, a Sinodului şi a Suveranului, şi să”] trateze mai 
rău, nu zic de cât cel din urmă borfaş, prins asupra 
faptului,—căci şi pentru acesta sunt legi, judecători 
și forme—dar cum trata inchiziţia spaniolă pe acuzaţii 
sti sati cum se poartă un Rege negru din fundul A- 
fricei cu supuşii săi. 

Faţă cu acest tratament barba, me întreb şi ne în-. 
trebăm cu toţii: suntem, oare, în România, după 30 
de ani de la Constituţie, ori în întunecimile Africei şi 
în pustiurile Sudanului ?
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Au luat noaptea pe capul Bisericei, “l-ai pus într'o 
birjă cu doui geandarmi şi un prefect—numese pe 

geandarmi, înainte căci probabil erai: mai ae omenie de 

cât prefectul —şi Vai închis într'o chilie, unde i se 
aplică regulamentul monachilor vagabonzi. 

Este culpabil, zice guvernul. Fie! Dar nu este om 

care, culcându-se seara nevinovat să se scoale dimi- 

neața osândit—când legile ai fost respectate. 
La judecarea ucigaşilor şi a borfaşilor se iai ga: 

ranţii cari nu s'a luat față de Mitropolitul Primat ! 

Capul Bisericei a fost suspendat într'o zi, pe temeiul 

unui act de acuzaţie pe care nu avusese vreme nici 

să'l citească —iar când guvernul actual orândueşte o an- 
chetă în contra câte unui subprefect sai alt om deal 

d-nealor, nici nu'l suspendă şi an :heta ţine câte 8 luni. 
Dovezile pentru monstruozitatea acestei procedări le 

iau din insăşi broşura d-lui Mârzescu... mijlocitorul 
ministerului—ca să întrebuinţez un cuvânt blând; 
presa îl numeşte alt-fel, dar ştiţi că jurnalele aă pri- 
vilegiul de a fi mai aspre. 

lată ce spune d. Mârzescu: 

«În acea zi, 47 Maii, Sf. Sinod încuviinţează citirea actului de acuza: 
liune, votează propunerea de dare în judecată, propune suspendarea Mi- 
tropolitului, numeşte o locotenenţă mitropolitană,—tot îa acea zi mi= 
nistrul cultelor cere încuviințare de la consiliul de miniştri, consiliul 
de miniştri îl autoriză să supue M.S. Regelui cuvenitul decret, ministrul 
cultelor face raport M. S. Regelui, decretul se iscăleşte, se notifică Mitro': 
politului Primat şi se şi execută». 

În ziua aceea ministrul cultelor a trebuit să nu se 
scoboare din birjă. (Ilaritate). | 

lată dar că guvernul actual a inaugurat judecarea 
şi depunerea Mitropoliţilor în birjă cu ceasul. 

Dar judecata şi judecătorii ? Chemările s'a tăcut 
trei gin două zile—cu toate că amicul ineii, d. Take
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Ionescu, care a devenit foarte îare în chestie de ca- 

noane de când a fost ministru de culte, susţine că 

trebue să treacă câte o lună între fie-care chemare. 

Na avut nici chiar pudoarea să pue trei zile pentru 

trei chemări, ci într'o singură zi suspendat, în trei 
chemat, judecat, osândit şi pornit cu birja la Căldă- 

ruşani ! 

Afară de aceasta, unul din judecători zăcea sub gre- 
utatea a 32 capete de acuzaţie, trei alţii fuseseră însăşi a- 

cuzatori, un al cincilea 'şi-a retras iscălitura decla- 

rând că a fost siluit, iar un altul 'şi-a pus iscălitura 

de şi nu luase parte la judecată. Va să dică: unul 

iscăleşte fără să audă, altul aude dar nu iscăleşte — 

_şease reproşabili din cei doui-spre-zece cari ai sem- 

nat acest act, ruşinea instituţiei noastre sinodale. Aşa 

dar iată forma şi garanţiile : un tribunal incompetent, 

judecători recuzabili, numărul legal lipsind, chemări - 

grăbite şi, ca culme a infamiilor, nu sa admis nici 

un apărător acuzatului, care până eri prezida Sinodul 

şi judeca el pe cei-l'alţi. 

Fondul ? Invinuirile în contra Ierarchului care pen- 

tru d-voastre ca şi pentru mine, este tot [. P. S.S. 
Mitropolitul Primat—tot aşa de mare în chilia de la 

Căldăruşani ca şi în palatul mitropolitan—mai mare 

aşi zice în restrişte şi umilinţă de cât în pompă și 

slavă ca ori-ce adevărat creştin—sunt de dou& feluri: 

unele de competința Sinodului şi altele de competinţa 

(Curţii de casaţie. Asupra celor d'întâiii Sinodul a fost 
nedrept şi pătimaş, asupra celor-lalte Sinodul a fost 

incompetent, arbitrar şi abuziv. 

laii una saii două din invinuirile care intraii în că- 

derile Sinodului. Se acuză Mitropolitul că ar fi or- 
donat ca o rugăciune către S-ta Treime în loc să se zică 
mistic în altar, să se rostească tare în auz; alta, ca
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slujbele unde e de faţă însuşi Mitropolitul, episcopii 
în loc să slujească cu mitra pe cap, ar fi fost orîn- 
duiți să slujească fără mitră şi fără cîrjă! Bi bine, 
dacă chiar aşa ar fi-—fiind-că. nu suntem teologi— 
pedeapsa fost-a ea în proporţie cu vina ? Dar am în- 
trebat clerici superiori, oameni cunoscători în materie 
și toți mi-ai afirmat că învinuirile ce se aduc Mi- 
tropolitului sunt nişte „fleacuri şi nimicuri“— pro- 
priile lor expresiuni. 

Dar apărarea Mitropolitului este foarte simplă : 
I. P. S. $. Mitropolitul Ghenadie zice că sunţ tra- 

diţii în privinţa aceasta : sub Nifon se făcea aşa, sub 
Calinic sa făcut alt-fel. Mitropolitul Ghenadie n'a fă- 
cui—în cazul când învinuirile ar fi întemeiate — de 
cât să se întoarcă la o veche tradiţie. 

Dar să trecem la învinuirile de drept comun. 
Pentru acestea Sinodul nu era competent nici să 

le judece, nici să le prejudece. Călcând peste cercul 
competenţei sale, afirmând nişte fapte infamante pe 
socoteala şefului lor bisericesc, fără cădere, fără in- 
terogatorii, fără apărare, fără martori, fără acte, Si- 
nodul a iscălit un pamflet iar nu o hotărîre şi s'a 
făcut vinovat de o monstruozitate juridică. 

Ca să vă dai un singur exemplu, ei ştii perso- 
pal că una din aceste invinuiri este cu totul neînte- 
meiată şi voiii aduce mărturia mea chiar dacă îmi va 
fi cerută, în regulă, se înţelege. 

Ceea-ce însă, este mai cumplit în această afacere, 
este că faptul cu care aii sperat să întărite mai mult 
opinia publică, adică raporturile dintre Mitropolit şi 
ochaşul Mărgăritescu, sa dovedit că se basează pe o 
corespondenţă falşă de sus până jos, fabricată de acest: 
ocnaş.
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Aşa dar, un ocnaş care plastografiază o scrisoare 
este în stare, după 30 de ani de la Constituţie, ca 
cu toate legile şi instanţele noastre judecătoreşti, 
să aibă puterea, din fundul ocnei in care este închis, 
să ia de guler pe Mitropolitul Primat al: ţărei, să-l 
doboare şi să-l tirască cu el în puşcărie ! 

Dar sunt plini Văcăreşti, Telega şi Ocnele-mari de 
asemenea martori. Pentru fie-care din noi guvernul 
la nevoie poate să găsească unul sati mai: mulţi. Gu- 
vernul de azi este primul guvern din această țară şi 
din lumea întreagă care răsbună morala, publică în 
contra Mitropoliţilor sprijinindu-se pe ocnaşi! 

Adevărat, d-lor, cea mai mare dificultate a gu- 
vernului viitor va fi ca să ferească pe miniştrii de azi 
de consecinţele faptelor lor. "I-am mai scăpat o dată... 

Această  hotărîre pătată de viţii, informă şi fără 
formă, fără cele 12 iscălituri canonice, dar cu iscălitura 
lui Mărgăritescu, ocnașul, sa executat fără semnătura 
şi aprobarea M. S. Regelui, în mâinile Căruia este 
încredinţată e către Constituţie puterea executivă. Dar 
iscălitura M. S. Regelui, care sa pus în josul atâtor 
acte mari, nu se putea pune dedesuptul semnăturei 
lui Mărgăritescu şi Partenie ! 

Cum, însă, Sa executat o sentință care nu poartă 
pecetea şi numele Aceluia care singur deține puterea 
executivă, şi fără voia Căruia, în acest domen, nimic 
nu se poate mișca în această ţară ? Sa invocat un 
articol prin care Sinodul are dreptul să-şi execute 
singur hotărtrile, dar jurisconsulţii şi apărătorii ofici- 
oşi ai guvernului ai citat numai pe jumttate acest 
articol, unde se arată că numai pedepsele cu caracter 
disciplinar şi curat religios se pot executa de a drep- 
tul de Sinod. |
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Dar cei cari ai plastografiat scrisorile lui Mărgă- 
ritescu nu se vor sfii de a plastografia un text de 

lege. 
Guvernul, neputând obţine semnătura Regelui, s'a 

lipsit de dânsa. Şi avea dreptate. Ca să ridice pe un 

Mitropolit, ca să'l violenteze, ca să'i spargă uşile, ca 

să'l trimiţă noaptea la monăstire, n'avea trebuință de 

cât de geandarmi. 

D. Carp a zis: «Regele şi Dorobanţul»; guvernul 
de azi a simplificat formula reducend totul la: «Do- 

robanţ», la «geandarm». 

Dar ceea ce nu ştiu ei este că mai există un Rege 

și o opinie publică şi la aceste două înalte instanțe 

ne adresăm, ca la un ultim recurs, căci toate cele-!'alte 

garanţii sunt desfiinţate de fapt. 

„ Judecat fără să fie chemat, osândit fără să fie ap&- 

rat, şi, pot zice, executat fără să fie osândit—căci a- 

cea osândă nu era definitivi—aceasta este situaţia [. 

P. $. S. Mitropolitului. 
Şi mă întreb: de ce atâta urgie în contra Mitro- 

politului Ghenadie ? Înţeleg lupta regilor Franţei în 

contra Papilor ambiţioşi cari îi excomunicai şi încer- 

cai să uzurpe drepturile puterei seculare, dar duș- 

mănia în contra Mitropolitului Ghenadie care, ştiind 

că Mitropolitul este al țărei şi al Bisericei iar nu al 

unui partid, la venirea guvernului de azi era aşa de 

puţin ostil d-lui Sturdza în cât unii din tinerii noştri 

amici s'aii crezut chiar în drept să'l atace une-ori— 

fapt pe care nu lam aprobat—mărturisesc că nu în- 

teleg. De aceea, fapta liberalilor o socotesc ca o faptă 

de nebuni. 

Este o faptă de nebuni care nu se explică de cât 
prin mania bolnăvicioasă a d-lui Sturdza de a dis- 

.
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truge tot ce sa făcut de către guvernul trecut, de a 
desființa şi legile şi de a lovi în toți oamenii cari ait 
servit ţara în curs de şapte ani. de zile. 

A vrut să inlocuiască pe Mitropolitul-primat ca pe 
un simplu pomojnic de subprefectură şi fiind-că n'a 
putut, în pornireai oarbă şi r&utăcioasă, a sfâşiat Con- 
stituția, a călcat legile civile şi bisericeşti, a trecut pe 
de-asupra prerogativei suverane, a înspăimântat ţara, 
a necinstit Biserica. 

Și cu. toate astea ce putea face guvernul trecut, 
când scaunul mitropolitan a fost vacant, de cât să'l 
ocupe cu unul din lerarchii care ocupase un scaun 
episcopal cu onoare şi demnitate 12 ani sub guvernul 
liberal ? 

Aci oratorul protestează în contra calomniei aduse odată 
de colectivişii guvernului trecut că ar fi silit pe Mitropo- 
litul Gheorghian să'şi dea demisia. 

D. Lahovari povesteşte conversaţia pe care a avut-o cu 
Mitropolitul Gheorghian, pe care în mai multe rânduri l-a 
rugat să remână la înaltul săi post, şi care X-a zis că 
este foarte mulțumit de guvernul conservator, dar că se 
vetrage ca să nu mai fie suduit în Sinod de Mitropolitul 
Iosef al Moldovei şi amenințat cu degetul de episcopul 
Partenie. 

Revenind la sentința Sinodului, oratorul dovedeşte că 
nici acei cari aii impus-o şi ai dictat-o nu se ţin mulţu- 
miţă cu dânsa. Cugetul îi mustră şi caută dovezi în contra 
celui judecat şi articole de lege în contra celui osîndit— 
lucru unic în analele judecătoreşti. 

Judecătorii d-lui Stătescu aleargă, zice oratorul, de la 
Bucureşti la Căldăruşani cu minciuna la subțioară și cu 
falsul în ghiozdan. 

Daca judecata este dreaptă, ce mai e nevoe dea 
o motiva; şi dacă este neîntemeiată, de ce sa exe- 
cutat. ?



MB 
Două victime a făcut guvernul prin faptele sale 

criminale şi nechibzuite: cea mai puţin lovită este IL. 
P. S$. S. Mitropolitul-primat—căci conştiinţa sa curată 
î face uşoară suferinţa, dar victima cea adeverată 
este Biserica română şi Sinodul! săă ; ; pe unul la lo- 
vit numai, pe cel-lalt Va necinstit. 

Această instituţie încă fragedă, a primit o lovitură 
de moarte. Judecata lui îl va judeca. Biserica noastră 
naţională are astă-zi o pată care greu se va putea 
şterge. Această defăimare a trecut de hotarele tărei, 
şi cele-lalte biserici surori cărora sa comunicat sen- 
tinţa infamă şi de la care se aştepta un răspuns, s'ati 
manifestat prin tăcerea dispreţului lor. 

ste ceva mai grav. 

Este de temut că, dacă nu oamenii cuiţi, cel puţin 
mulţimea care nu poate să facă distincţiuni subtile, 
să nu facă răspunzătoare însăşi legea creştină de ne- 
vrednicia slujitorilor săi şi să nu se lăţească în ţara 
aceasta necredinţa şi nepăsarea de cele sfinte. Dar a- 
ceasta nu va fi. 

Suntem Români, suntem creştini, suntem oameni. 
Nu e cu putinţă ca un fapt care a călcat Constituţia, 
legile scrise şi legile chiar nescrise ale omenirei, dar 
cari sunt adînc înfipte în cugetul fie-căruia, să nu ne 
miște până în fundul inimilor noastre. Această odi- 
oasă judecată putea chiar să sdruncine credința. Dar 
până aci. Această credinţă în care ne-am născut şi 
în care voim să murim, care a preşezut la cele mai 
mari acte ale vieţei noastre, care a împreunat mâinile 
noastre cu mâinile soțiilor noastre, care a adumbrit 
leagănul copiilor noştri, care a veghiat mângiietoare 
la căpătiiul strămoşilor noştri adormiţi, în căre şi noi 
sperăm să adormim în pace, pentru a reînvia în spe-
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ranţă, acea credinţă nu poate fi pingărită de un Par- 
tenie, nici siluită de un Sturdza. Dânsa a fost de la 
început şi de-alungul istoriei una cu națiunea română, 
dânsa a purtat în: luptă steagurile biruitoare ale Mi- 
hailor şi ale Ștefanilor, pentru dânsa ai murit Ba- 
sarabii în Constantinopole. Ea este amestecată cu pă- 
mentul şi cu țărîna acestei ţeri, ea este dospită în i- 
nimile şi în cugetele noastre. 

Nimic nu o va sdruncina. 

Guvernul, sprijinitorii lui, scnbii şi cărturari lui 
de la un timp încoace repetă în toate modurile—ca 
şi când ar voi să seîntremeze pe ei însişi,—achesti- 
unea este închisă, lucrul este sfirşit !» 

Domnilor, când Mântuitorul lumei fu pironit pe 
cruce, când dete ultimul strigăt şi când Duhul s&ă se 
întoarse la cerul de unde venise, poporul ucigaş al 
Evreilor a strigat şi el într'un glas: «Sa sferşit !» 

«Sa sfârşit !» au zis Ana şi Caiafa ; «sa sferşit» at 
zis fariseii ; «s'a sfârşit» ai zis judecătorii nedrepți ; 
«sa sferşit» a zis mulţimea orbită ; «sa sfârşit» a 
zis Pilat din Pont şi 'şi-a spălat mâinile pâte pentru a 
doua oară. | 

Ei bine, nu se sfârşise și nu s'a sferşit încă ! Po- 
porul, complice al celei mai mari crime în istoria lu= 
mei, a fost risipit în cele patru unghiuri ale pămân- 
tului, imperiul roman a căzut ; atâtea alte împerăţii 
s'au format şi ati pierit şi încă nu s'a sfârşit. Sunt 
peste puţin o mie nouă sute de ani, milioane de cre- 
ştini la zile anumite se aduni și ridică rugele şi bles- 
temele lor la cer în contra poporului ucigaș şi jude- 
cătorilor” infami. O nedreptate nu se sfârşeşte nici o 
dată ; ea strigă către cer şi către pământ. Și să nu 
zică fa tarnicii că asemăn. „R&.Mitropolitul Primat, 

e 
Si Iapa . 
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însuși Isus Christos, căci se ştie că nu Mitropolitul 
Primat, dar cel din urmă nenorocit este în faţa nedrep- 
tății egal cu Christos. 

Tot sfânta Scriptură ne spune: fiat justitia pereat 
muindus. Să se facă dreptate chiar de ar pieri lumea. 

Dreptatea, acea simţire născută în inima fie-căruia 
din noi, cere o înaltă satisfacţie în această chestiune 
şi nu se va linişti până când nu va fi îndestulată. 

Să avem sete, să avem toame de dreptate, şi vom 
fi săturaţi. 

Lumea nu va peri pentru aceasta. Va peri cel mult 
până şi suvenirea atentatului odios sub nume de ju- 
decată, plămădit de un guvern fără streajă şi primit 
de un Sinod fără neatârnare şi a cărui victimă mă- 
reață a căzut un bătrân, un preot, un archiereii, un 
şef al bisericei. Lucrurile nu pot să rămână aşa. 

De la un capăt al ţărei până la cel-V'alt, de la 
Carpaţi până la Dunăre, să înălțăm către Rege, către 

Suveranul iubit şi slăvit, întrun cuget, într'o suflare, 

un singur glas, un singur cuvânt: Să se facă drep- 

tate ! Și printr'însa se vor împăca conştiințele, se va 

aduce pacea şi iubirea unde este zavistie şi ură, se 

va restabili cinstea Bisericei, buna faimă a țărei şi se 

va întări incă inai mult încrederea naţiunei în alesul sit. 

În această speranță ne-am întrunit, cu aceasta su 

ne despărțim. N 

     

  

Iastitu(u! de treii Îeri 
fe je | 

PS,  BibLuui,     
 



ERATA 

La pag. 104, rîndul al ă-lea de jos, a se citi: «pentru a 
necinsti şi a degrada.... 

La pag. 106, rîndul al lea al al. III, a se citi tără sem- 
nele de esclamaţie şi interogaţie ; 

La pag. 444, rîndul al 6-lea de jos, să se citească : asată 
între un supus strein şi un român» ; 

La pag. 130, rîndul al 8-lea al al. 7V, să se citească: 
„şi minciuna de astă-zi prin care se atribue, toate unui 

oii. 
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