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Păreri deosebite
tidului liberal, mă
de orice activitate
r&sboiului mondiul,

de cele ale direcțiunii parţinzau dela o vreme departe
politică. In ajunul isbucnirei
Alexandru Marghiloman în-

să mi-a cerut concursul spre a organiză
— după

cum Sa exprimat el la mine în CASă
— un parzid nou.

Niciodată
rolul

nu am tăsăduit

decisiv

partidului

pe care l-a jucat

la

liberal

întemeierea

României moderne. Cunoşteam prea
bine istoria
firei mele, peritru ca partidul conse
rvator — ca
itâre —

să-mi fi putut inspiră o încredere
neii-

mitată. Pentru

junimisti —

tocmai

pentru

ce-i despărțeau de conservatori
—- avusesem

cele
tot.

deauna simpatie. Mi-aduc aminte
ce mâhnit am

icst în 1884 când Siinplu liceian
ia Craiova, am
" aflat că nu se pulse ajunge
la o colaborare mai
strânsă de guvern între liberali
şi iunimiști.

Această veche simpatie față de ce se mune
„hinimea_ deia laşi, mia hotărât — în 1914 —
să-mi reiau activitatea politică alături de Maiorescu şi de Marghiloman, şi asa am. intrat în
Pariament înțr 0 „epocă din cele mui critice dle
istoriei. Graţie amabilităței Domnului|. G, Duca, am
căpătat acum stenosramele cuvântăriior ce arm
ținut la laşi, în Senat, în anul 1918. Unindu-le cu
cele ce cm niai pronunțat în aceşti din urină zece

ani, ie dau la tipar.

a

_* Bie — Sper — vor putea slâji ceior ce ndpăs:
tuesc parlamentarismul, să vadă că nu au dreptate când osândesc regimul parlamentar, pentru
că ajunse unui reprezentant al nafitnei să aibă .
un pic de cultură şi să nu fie lipsit de orice per" sonalitate, cu să fie folositor țărei. lar alegătorii .
mei din Satu! Mare —- cărora le închin acest
. volum, — vor putea judecă dacă mandatul cu
care nau onorat în 1926 mi l-am îndeplinit în

cinste.

|
M.T.C.

IN FAȚA NENOROCIREI
"Sedința

După

Senatului

din

ce D. Jacob Negruzzi,

14 lmie

1918.

în calitate

de raportor,

dasc cetire proiectului de răspuns la
Mesajul tronului,
se începe discuţia.
a
|
,
D. Presedinte D. Dobrescu. Discuţiunea
generală este

deschisă. Primul

orator care este înscris este D. Mariu

Theodorian-Carada

Domnia

Sa

are

cuvântul,

D. Marin Theodorian-Carada: Domnilor:
Şenători, eră altădată obiceiul că oricine lua
cuvântul la discuțiunea răspunsului la “Adre
să,
să-şi înceapă cuvântarea printr'o mărturie
de

credință către Tron şi Dinastie.

“Cesta

pe

atunci

se căută

Cu chipul a-

uitarea. sau

înduleirea

amintirilor atâtor campânii antidiuastice- din
Le
peupie roumaine“, „Epoca“, ori „Democra
ţia“,
„Proiestarea“ sau „Voința Naţională“,
<-

—

în

bv

-——

Membrii îasă ai majorităţei actuale, cei cari
cele mai tragice ceasuri, resistând la ispite

şi ameninţări, am rămas credincioşi legăturei
dela 1866 dintre România şi Casa de Hohenzojern-Sigmaringen, noi cari în cele mai triste momente ne-am dai drept lozincă, lozinca unui

partid din Franţa de la 1815: „Vive le roi aiand
m&me“, noi ne putem
învechit.

Vin,
cred

dar,

la acele

că merită

dispensă

chestiuni,

să ue oprim

de acest proiocol

asupra

cărora

puţintel.

Am auzit cu bucurie Coroana când ne-a spus
că încorporarea Basarabiei la patria. mumă sa
făcut cu concursul şi ajutorul Puterilor Centrale.
Incorporarea acestei ţări, pentru revendicarea căreia — am îost datori neîncetat să luptăm — fiindcă ne puteam întemeia pretenţiunile
atât pe dreptul istoric cât
nalităților, încorporarea
îndulceşie, întru Cât-va,
cureşti, ci şi după cum ne

şi pe principiul naţioaceasta nu numai că
pacea iscălită la Bu
asigură Coroana îace

cu putinţă reluarea vechilor noastre relaţiuni cu
Puterile Centrale.
|
Domnii mei, nare este vina celor ce au făcut
un răsboi nepregătit şi nealegând momentul, dar
vina lor cea mai mare este că au rupt alianţa
care

ve

legă

de Puteri'e

Centrale,

de

Europa

centrală.
”
:
Pentru cine ştie citi într'o hartă geografică.
pentru cine vede acolo că Statul Român este un
stat aşezat la gurile Diinărei, la gurile acelui flu.

viu care este artera vitală a Eurapei Centrale:
pentru acela nu încape nici o îndoială că Ro-

—7 —

mânia trebuie să trăiască în prietenie şi armon
ie
perfectă cu statele cari stăpânesc partea
supe-

rioară a acestui fluviu. (Aplauze).
Domnilor, aceasta nu este o politică nouă, Fa

„Nu este numai datorită geniului lui lon Brătianu.
“Aceasta

este

politica

strămoşească

a

dinastiei

naţionale a Basarabilor. Când în secolul XIV
cursul supericr al Dunărei eră în mare parte stăpânit de un vecin pe atunci puternic; de Ungaria, Basarabii și Muşatinii au stat în legături
ieudale, aşa cum se obişnuiă în Evul Mediu, cu
regii Ungariei.
Vă rog, deschideţi interesanta lucrare a Doinnului Conduratu, despre relaţiunile Țărei Româ-.
neşti și Moldovei cu Ungaria. Veţi vedeă, că aceste legături au adus ţărilor române numai
folos, bătăliile de cari pomenesc istoricii, se datoresc unor conflicte trecătoare, care acum
s'ar

aplană foarte uşor prin negocieri diplomaţice
ori la Haga, dar care în vremile acele nu se rezolvau decât pe calea armelor. Când dună. dezastrul dela Mohacs, Ungaria a dispărut dm
rândul statelor şi a devenit paşalâc turcesc, din

silă şi nevoe principatele române au trebuit să-şi
întoarcă privirile la turci. A fost o nenorocire.

Domnii

Țărei Româneşti

au înţeles acest lucru.

Neîncetat însă și-au îtitors ochii spre; Apus, Cău-!

tând scăpare la Împăratul dela Viena.

Dacă Mihai Viteazu a putut să domnească un
moment asupra celor trei ţări dela Dunăre, este

numai

pentiucă

el

eră

aliatul

Împăratului,

Si

dacă domnia lui Mihai Viteazul a fost prea scurtă, pricina este că aici-în Iaşi şi dincolo în Bu-

—3

ciireşii se forimaseră
trigile dela Stambul

—

partide cari socotea că inși bacşişul care. acoperă

abuzurile, sunt mai, folositoare decât civilizaţia
apuseană.
[i
|
"Cu toate acestea, deşi Mihai Viteazul a fost

răpus, toți domnii cari-au urmat după el, Constantin Basarab, Matei Basarab, Şerban Canta-

Cuzino nu au făcut decât o politică de înţelegere
cu Împăratul dela Viena.
Aceasta nu.v'o spun eu; aceasta
într'6 operă monumentală premiată

este scrisă:
de Acade-

mie, istoria lui Mihai Viteazu scrisă de un ardelean, protopop ortodox în eparhia neunită a
Caransebeşului. Domnului Sârbu îi datorim şi O
"interesantă inonografie, asupra politice: externe
a lui Matei Basarab. Vă rog să [e citiţi.

Brâncoveanu

şi Cantemir

au

urmat,

începutul domniei Jor aceiaş politică.

şi ei. la

In ceasul când au piscat urechile lor la Şoaptele Sasanovilor din vremea aceea, Cantemir Şi-a

pierdut tronul şi țara, Brâncoveanu

coroana

viaţa, iar asupra noastră a venit epoca

ților şi protectoratul rusesc.
Dar „chiar în timpurile acelea, Domnii

şi

îanario-

mei, a

existat o puternică conştiinţă românească care
înțelegea că trebuie să revenim la politica stră-

“moşească a dinastiei naţionale.

Este destul să vă amintesc din secolul XVIŢi

numele lui Scarlat Rosetti. La

1848, sub guver-

nul provizoriu, lon :Maiorescu a fost trimis la
Frankfurt ca să negocieze unirea. principatelor

sub

un arhiduze

principatele

de. Austria,

să îacă

parte

din

şi cu condiţie

ca

confederaţia
im-

-

—u—

penală
surt,

„La

ce.se plănuise

de diplomația

din Frank.
RE

1855, Vodă Ştirbey s'a gândit serios la o

„mai strârisă legătură cu Austria, şi după el Toderită Balş, Caimacamul Moldovei, Pe atunci
însă,

stăpâneă

Europa

Napoleon

III, care

găteă răsboiul de'a 1859 în contra Austriei,
Regele

de

Caroi

a reluat pe dată

pre-

firul întrerupt

fanarioți cu ajutorul influenţei rusești,
La 1869, s'au întâinit la Orşova, Kogălni-

'ceanu,

ministrul

lui Dumitru

afacerilor

străine din cabinetul

Ghica, cu Baronul

Beust, Cancela-

rul Timperiului. S'au pus atunci acolo ialooanele

politicei româneşti, cari au fost îndesite sub
„Lascar Catargi, printr'o înţelegere stabilită de

Vasile Boerescu cu Andrassy.
1854,

nua

făcut

decâța

Ion Brătianu, la

concretizat,

printr'uu

act scris, reluarea politicei naționale şi străbune.
Au

fost temeliile unei politici cari ne-a dăt trei-

zeci de ani de propăşire şi de prestigiu internaționâl,
„Când roadele acestei politici înțelepte aveau
-să ne deă o Românie mai mare şi bogată, o greşală, un minut de aberaţiune, ne aduce însă o
Românie sângerândă, umilită şi sărăcită.
|
„ Totuşi, Domnii mei. vă rog să credeți că pacea ce uni încheiat, nu este cel mai amar rod al

necugetatului act din ziua de 14 August 1916.

Şi nu fac aluzie de. loc fa preliminările dela

Buitea.

|

Mă gândesc cu totul la altceva.

Să ne închipuim

nă era pregătită

un moment

|

că armata româ-

de răşboi, că nu lipseă nici o

—
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nojiţă la opinci-e dorobanţilor noştri, aveam
nuri şi gloanţe

în deajuns.

Să admitem,

tu-

în ipo-

teză, că în fruntea armatei române, dela începuţ
se aflau cei mai buni comandanţi. Că planurile
strategice aie noastre, întreceau pe cele ale lui
Hindemburg.
Ajungeau ostașii la Pesta, la
Viena, în Berlin. Impuneami noi pacea. Graţie

nouă, Inţelegerea eşia biruitoare. In această. ipoteză desigur eră să avem pentru un moment
o
Românie Mare. Dar ce Românie? Un Stat
poliglot, in care vreo 4 milivane de unguri, saşi,
bulgari şi ruteni ar îi privit peste hotare. O Româ-

nie Mare cu patru iridente şi la graniţele căreia
ar îi pândit o Rusie uriaşă, dela Baltica până la
Stambul, o Bulgarie pismaşe, în care dacă nu o

dinastie nouă, dar alte partide ar îi transfo
rmat-o, cu siguranţă, în cea mai bună şi puterni
că
aliată a Rusiei, de care, este legată prin
lege şi
sânge; şi alături de ele Austro-Ungaria
sângerândă, dar încă putere mare, graţie protecț
iunei
Franţei şi Angliei. Domnii mei, în aceste înipreiurări, țara noastră ar îi ajuns foarte Curând,
grație acestor iridente maghiare, germane, bulgare Şi rutene, un focar de turburări:
şi tare

mi-e îrică, Do:nnii mei, că chiar dintre noi unii
nt am

îi închis ochii. până

când

o altă Triplice,

urmând pilda dela 1784, şi-ar fi luat sarcina :de
a restabili ordinea într'o altă Polonie.
i
lată de ce ne scapă pacea actuală şi politica
străbună de înţelegere cu Europa Centrală.

Domnii mei, la 1913, am socotit inoportună a-

ducerea la ordinea zilei a revizuitei Constituţiu=
nei.

Nu

ascund

însă,

că

actul

acela aveă

şi o

-—
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parte bună.

Se începeă

în fine

cu rezolvarea

chestiuni.or

mari.

atunci

marii

Până

şi

micii

noştri bărbaţi de Stat, îşi făcuseră o specialitate
din amânarea chestiunilor
pe orizontul politic.

sociale

ce

se

iveau

Improprietărirea clăcașilor la 1864, nu a fost
decât o amânare a chestiunei ţărăneşii.
Improprietărirea însurăţeilor dela 1879, legea

pentrii

vânzarea

bilvile cmeopatice.

Lunurilor
Abia acum

Statului

dela

veneam

1889,

în sfârşit

cu soluţiuni,
Eră un pas înainte. Din nenorocire însă. Cou-

stituanta din 1917 a urmat sfaturile răposatului
Farțuridi.

A modificat Constituţia în punctele. esenţiale,
fără să schimbe nimic. Sa modificat art, 19, dar

chestiunea agrară rămâne s'o rezolvăm noi pe
aite căi şi cu alte legiuiri.
S'a modificat art. 57 şi 67, dar s'au menţinut

în Constituție acele articole iinperative, cari nu
iugăduesc să alegem deputaţi şi senatori decât
după sistemul censitar şi în colegii electorale
deosebite.

Aşa încât, Domnii mei, oricare ar fi bunavoinţa ce avem ca să facem un pas înainte — şi avem aiceastă lunăvoinţă — trebue să mai aşteptăm,.

Incă din Fevruarie 1917, câțiva cari rămăsesem în Bucureşti diu îndemnul Dlui Preşedinte
al Consiliului, ne-am adunat zilnic în casele lui
lorgu

Ştirbei,

formă

electorală

şi am

alcătuit

ce conţine

un

proect

de

re-

sufragiul universat

cel mai

democratic

vârşită a alegerilor.

ID)
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şi libertatea

cea

”

mai. desă-

Oricare ne-ar fi însă bunavoinţa, avem
nevoe
de o Constituantă, care să revizuiasc
ă dispozi-

ţiile imperative din actuala “Constituţiune.
Intrucât

guvernul

a

făgăduit

acest

lucru

fiindcă majorităţile doresc şi ele refor
ma
torală, credem că ea se va face la
timp.

şi

elec-

„Sa zis în Camera suroră că ar fi o condi
ţiune

imperativă, un interes superior, care
cere să introducem noi, Cameri ordinare, sufragiul
uni- .

versal, |
Ni s'a cerut prin urmare,
țiuni

categorice

să călcăm

şi imperative

Noi însă nu vom urmă

din

|
dispozi-

Constituţie.

sfatul acesta, Ne dăm

prea bine seamă, unde duce eşirea din
legalitate,

Apoi

chiar

argăimentul

în

puterea "căruia aj: se

cere să păşin pe o cale ce nn poate
îi a noastră,
nu e întemeiat,
”

Faptul că în Basarabia avem un alt regim
e-

lectoral

decât

în restul

țărei,

nu

trebuie

să

ne

„turbure. In Ardeal domneşte o lege electorală
şi
în Țara Ungurească alta. Nimănui însă nu i-a

trecut prih minte să susţie că din prici
na asta. nu
se pot alege deputaţi în pariamentul ungar
. Ase|
menea în Marea Britanie, unde mi se pare că
în .

Scoţia
landa.

este o altă lege

electorală

decât

în ir-

„Când se vorbeşte dar de o nevoie inexorabilă

ca să introducem numaidecât şi acum sufragiul
universal, se încearcă o mistifieare.
„ Domnii mei, mie nu-mi place să vorbesc niult,
țin însă să arăt că voiu da concurs guvernului

— 13 —
pentru ca să înfăptuiască-legaimente refor
ma e-

Jectorală. Imi voiu arătă la timp părerile asupra

reformei

electosale

şi

asupra,

chestiunei. ţără-

neşti şi fără îrică de nimeni.

e

Voiu dă deasemenea guvernului Concursul meu

-— şi cred că sunt iriterpretul: întregei majori *
„tăţi, când vorbesc așă, — la înfăptuirea oricăr
ei
îorme

ce

tinde

să schimbe

suiletul

poporului

.

român, :
Armata română, în această campanie, a dove- .

dit că posedă

acele

virtuţi

strămoşeşti

inerente

îirei românului: sobrietate,. curaj, rezistenţă.
Dar din nenorocire, şi acum ca şi la 1913, sa

constatat

că armatei

îi lipsesc

calităţile

ce se

dobândesc prin şcoală şi educaţiune,„Din pricina. acestei lipse de educaţiune sutletească, avem o justiţie pângărită, o administrațiune care nu există, o şcoală care nu dă roadel
e:
pe care avem dreptul să le dorim. Utilitarismu
l

domneşte pretutindeni. Din pricina acestui can-

cer distrugător, noi nu ne putem ridică.
”
„Se cere acestui popor un nou ideal etic, înalt

Și puternic, pe care trebuie să i-l dăm cu orice.

preț. Nici în direcţia aceasta. majoritatea
precupeți guvernului sprijinul ei.
,

nu va

Domnii inei, eu sunt iluzionist. Fără de iluzii .

vieața

nu are nici un farmec,

Şi nu

cred să-mi

avut

o

pierd iluziile decât în ceasul când voiu închide

pe vecie ochii.
.
In timpul neutralității, „am
Domnii mei.
Me

|
iluziune,
i

Mi-am închipuit că, partidul liberal nu va uită

-

—
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că liberalii și conservatorii, suntem două ramuri
gemene ale vechiului partid naţional, căruia îi
datorim Unirea Principatelor, Dinastia, Independenţa. Îmi făceam iluzia că liberalii nu vor porni
nici o acţiune care să pună în cumpănă existența
țării, fără a-şi asigură în prealabil cousimţimâutul şi conctirsul partidului conservator.

M'am înşelat !

După

ce această

greşală

a fost dusă

pâuă

la

wltimele ei consecinţe, mi-a năzărit altă iluzie :
Imi

închipujam

că

acei

dintre

fruntaşii

libe-

vali, de a căror cinste personală nu se îndoeşte

nimeni,

cărora

nimeni nu le tăgădueşte patrio-

tismul, vor veni aci şi vor cere alături de noi cer-

cetarea gestiunei acelora cari în timpul neutrali-

tății şi al răsboiului, au fost acuzaţi de traficări
şi prevaricaţiuni. Imi făceam iluzia că partidul
liberal, cu modestia care ridică pe acei Cari au
greşii, cu abnegaţiunea care birue toate resentimentele, va veni alături de noi, să dea Concurs
guvernului în marea operă ce-i incumbă în TN0-

meiul de, faţă.
M'am înşelat,
Mi-am adus însă aminte de adagiul latin:
„Abyssus abyssum invocat“,
Regret că am şi desiluzia aceasta. Imi pare
rău nu atât de ţară, cât de partidul liberal de
- care mă desparte convingerile şi activitatea mea
politică, asupra căruia am însă drituri ctitoriceşti
moştenite.

,

Dar Domnilor, de iluzii ne mângâe realitatea,
Steaua României nu străluceşte numai pe piep-

—

tul eroilor dela

15 —

Mărăşeşti, ea stă sus în cer şi

când norii, pe cari i-au adunat păcatele noastre,
se vor risipi: Sieaua României va străluci mai

mâudră, mai frumoasă, dacă nu asupra noastră,

desigur asupra urmaşilor noşiri. de vom şti noi
să ne facem, de acum înainte cel puţin, datoria.

(Aplauze).
In poporul românesc există capacităţi, în poporul românesc trăiesc forțe, care bine sfătuite,
bine conduse, cu ajutorul lui Dumnezeu, pot să
iacă faţă tuturor greutăților. Eu, în deosebi, ain
o încredere desăvârşită în patriotismul, în destoinicia şi lealitatea Diui Preşedinte al Consi-

liului.

De aceea voiu votă Adresa. (Aplauze).

a _

PACEA DEEA COTROCENI
- Sedinţa Sendătului din 21 nitie 1918.
D. Preşedinte D. Dobrescu: Intră
m în ordinea zilei.
Avem mai: întâi discuţia raportuiui
asupra tratatului de
pace. D. Mariu Theodorian-Carada, rapor
torul comitetuImi delegaților, este rugat a da cetire
raportului, ..- -

D. Raportor M. Theodorian- Carada :

Domnilor Senatori,
Proectul de lege relativ la aprobarea
trata

de pace încheiat la Bucureşti, la 24 April tului
"Mai 1918), cu Germania, Austro-Ungaria, ie (7
'Turcia şi Bulgaria ; tratatele juridico-politi
ce înche- .
iate în parte cu îiecare din aceste patru
Puteri;
convenţi
unea consulară cu Turcia ; converițiu
nile.

economice

cu

Germania

şi Austre-Ungaria.

Austro-Ungaria, cu Bulgaria şi cu Turc
ia;

Cu

con-

—
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venţiunile de căi ferate încheiate cu
Austria şi
cu Unga

ria, precum Şi toate anexele privi
toare
la aceste tratate şi convenţiuni, votat
și adopliaț
de Adunarea deputaţilor în şedin
ţa dela 15 (28)
lunie 1918 şi adus în deliberarea
Senatului cu

Mesaiul regal Nr. 1478 dela 16 (29) Iunie

1918,
secţiunile Dornniilor-Voastre, luându-l
în cercetare, l-au admis toate, numind delegaţi
pe D.D.
Dr. D. D. Niculescu, M, Theodori
an-Carada,
General Gh, Macarovici, Ilie Bărbules
cu şi C.
Rădulescu-Motru, cari, întrunindu-se
în ziua de
„13 Iunie
1918, s'au coristituit în comitet

al deleY gaţilor, sub preşedinţia Dlui General
Gh. MacaN rovici, şi, luând din nou în cercetar
e Sus
O proiect de lege, l-au adoptat pe urmă arătatul
toare'e

8

Ş
&)

considerante

:

Domuilor

senatori,
Proiectul de lege ce vi se înfățișeaz
ă şi pe
care vă rugăm să-l încuviinţaţi şi Domniile
Voastre, aprobă tratatul de pace încheiat în
Bucureşti la 24 Aprilie (7 Mai) 1918 de Româ
nia
Germania, Austro-Ungaria, Turcia şi Bulga cul
ria.
Se pune astiel capăt unui război nenorocii
de
care nu este răspunzător guvernul actua
l, ai cărui membri au făcut tot ce au putut ca
să îm-piedice isbucnirea lui și cari nu Sau dat
în'ături
dela nici o jertfă pentru a obţine ca urmăr
ile a=
cestui act să fie cât mai puţin păgubitoare
LIG>
triei,
”
Cu sacrificii imense, la care au contribui
Discursuri

politice.

.

Cc

tORgENIRALA ?

.v

ARĂ

Cuzzsp

î

/

—
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+

te păturile

ţării, graţie

vitejiei

ostaşilor

români

cari, pe Siret şi la Cerna au scris pagini strălucite în istoria Neamului; războiul a luat sfârşit
întrun moment când prestigiul militar al Ţării

eră sus, dar într'un timp

când,

din princina de-

fecţiunii aliatului celui mai apropiat, continuarea luptei ar îi putut poate să ne ridice şi mai

Sus gloria militară, dar când eră sigur că, din

cauza disproporţiei forțelor, situaţiunea nu mai
putea îi câtuş de puțin îmbunătăţită.
-Ca să evite o crudă soartă României, guvernul precedent a încheiat un armistițiu şi a iscălit
la Buftea un tratat preliminar de pace,
Pe temeiul celor convenite la Buftea, au urmat
lungi negocieri conduse de D. Preşedinte al Con.
siliului şi de D. ministru al Afacerilor Străine.
Rezultatul acestor negocieri stă în tratatul de

pace

şi convenjiunile

alipite lui, care

fac parte

integrantă din tratat,
,
|
Aceste tratate sunt supuse astăzi aprobării
Domniilor Voastre,
Primul articol al tratatului asigură că „părţile contractante sunt hâtărîte, de aci înainte, să

trăiască în pace şi prietenie“,

Noi, astăzi, nu putem să discutăm condițiunile -

păcei.

Tratatul

trebuie

primit

sau

respins,

pe

deaîntregul.
Putem fi însă siguri, că tratarea lui a fost în-

credinţată bărbaţilor celor mai destoinici, iubi-

tori de ţară şi de neam;

unor oameni

în patrio- .

tismul şi conpetinţa cărora, ultimele alegeri generale au dovedit-o, România are ceâ mai mare
încredere.

—
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Pacea, o repetăm, nu
se puteă însă dobândi
îără jertfe. Răspundere
a ei nu va apăsă niciod
ață
asupra noastră, ea cad
e
declarat şi condus răz în sarcina celor cari au
boiul,
”
Ce ni se cere nouă,
este să asigurăm viitor
ul
României. Să-i vindec
ăm cât mai curând răn
ile
încă sângerânde, să-i
dăm putinţa să trăias
că
ca Stat de sine Stătător,
aşa cum are ferma voinţă de a trăi, şi cum
are şi dreptul,
Prin aprobarea tratat
ului de pace, se închei
e
starea vitregă în care
ne aflăm. Privind adevărul în faţă, ne putem
Croi -altă soartă în vii
tor,
În acest Scop, trebui
e să desfăşurăm ene
rgie,
să fim răbdători şi să ne
arătăm chibzuiţi,
Reluând legături normal
e cu puterile cu cari
ăsboi
invăţăminte din gre
şelile
săvârşite — în rec
ule

e — ne vom reface
.
Vom redobândi locul degercin
ste, pe care îl aveam

Ca să ajungem acilea,
trebuie să ne apucăm de
reclădit cât mai în deg
rabă. In acest scop,
se
Cere ca pacea încheiată
să obțină aprobarea
Domniilor Voastre,
Aşa judecând, comitetul
delegaților vă roagă,
Domnilor senatori,
să daţi neîntârziat
aprobarea
Domniilor Voasire pro
iectului de lege.
Ian apoi cuvântul DD.
Dr. Gerota, C, Rădule
scu-Mo.
tru, Nifon Niculescu
Episcopul Dunărei de
Jos, N, H.
Verona, General C.
Iancovescu, Pimen Geo
rgescu Mitropolitul Moldovei,
şi alţii, cari toți declar
ă
că votează
proiectul de lege. In
discuţie, pentru a susţ
ine proiectul

—
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intervin Al. Marghiloinan Preşedintele
C. Arion Ministrul Afacerilor Străine.

luat cuvântul, e! doar

Consiliului
Raportorul

şi C.
nu a

părăseşte ostentativ sala în mo--

inentul când D. Dr. Gerota citeşte un protest jicnitor față
de Rege.

DAREA IN JUDECATA A MINIŞTRILOR

din 1916-1947

Seinţa

Camera

Senatului din 23 Iulie 1918.

Deputaţilor

votase darea în iudecată
a lui
Ton 1. C. Brătianu şi a mai mulți
din colegii săi, din ţim.
pul războiului.
moțiune

prin

D. Victor Miclescu prezintă
Senatului
care Senatul aprobă actul.
Camere.

D. M. Theodorian-Carada:

Domnil

or Senatori, suferințele prin care a trec
ut populaţiunea
din teritoriul ocupat, după deza
strul din toamna
anului 1916, au făcut ca acolo
dorința de a se
pedepsi cei responsabili de
suferințele poporului
român,

să fie adusă la ordinea zilei. Aci
în Moldova pare că Curțile Marţiale
şi Siguranța Generală au ţinut câtva timp în loc
desvoltarea a.
cest
ui sentiment. In orice caz, în aleg

erile generale opinia publică eră hotărâtă
: toți au cerut
judecarea vinovaţilor.
In ce mă priveşte, nu odată am îost
întrebat
de alegătorii din Bucureşti: „Ce
veţi face cu cei

o

Vinovaţi; nu cumva aveţi de gând
să-i iaceţi
scăpaţi?“ Le-am răspuns că asta
nu se poate și
că cei vinovaţi îşi vor lua pedeapsa. Acea
stă dorință a multora, s'a cristalizat în prop
unerea de
dare în judecată, pe care a votat-o
Camera.
Astăzi câţiva dintre colegii noştri au
semnat

o moţiune

Camerei.
D.

Victor

priii care
Miclescu:

se solidarizează

Nu

câțiva,

tatea,

cu

aproape

actul

unanimi-

Voci: Toţi.

D. M. Theodorian-Carada.: Aproape
unan

tatea. O voiu votă şi eu împreună cu Dv. Fiinimidcă

însă, ca să ajung să votez şi eu moţiunea
, mă în-

temeiez cu totul pe alte temeiuri decât
cele din
moţiu

ne, să-mi daţi voie ca în scurte cuvin
te. să
vă spun pentru ce şi cum înţeleg
să votez moțiunea.

Domnilor, foarte bine a făcut Camera că a înlăturat din capetele de acuzâre marea greşa
lă
politică săvârşită la 14 August 1916.
.

Greşelile politice nui sunt supuse aprecierei ju-

decăţilor ordinare. Pentru greşalele politice
nu
este decât o singuiă pedeapsă: scoatere
a din
viaţa politică a vinovaţilor. Această pede
apsă o.
hotărăşte însă opinia publică, alegătorii.
„Regret însă că între capetele de acuzare figuează câteva fapte de un caracter mixt, pede
psite de legea responsabilității ministeriale.
Regret lucrul, căci aceasta va permite celor
vino-

„vaţi de delicte

de drept Comun

Să

martiri ai unui ideal politic. In ce mă

pozeze 'în

priveşte,

—
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nu aşi fi făcut cap de acuzare nimă
nui din vio=
larea cutărui articol din Constituţie.
Nu uitaţi vă rog că necontenit, din 1866
şi până
în zilele noastre, Constituţia noastră
a fost vio-

lată, mai mult sau mai puţin de toată lume
a,

D. Dr. Burdeseu: Dar nu cu conse
cințe aşă de grave.

D. M. Theodorian-Carada : Am cetit
din nou
Constituţia şi am constatat că afară
de un singur articol, — acela care vio'ează
libertatea conştiin
ţei unei familii, fără a se ține
seam

alt articol care garantează libertatea ă de un
conştiinţei
tutur

or românilor, — toate articolele din
Consituţie au îost violate.
Pentru ca să evităm în viitor violarea
Constituţeii, nu este decât o singură cale:
calea pe care
a

indicat-o şeful partidului conserva
tor, propovăduind revizuirea Constituţiei
potrivit: Situațiu.

nii noastre sociale, nevoilor şi împr
ejurărilor,
Faptul însă pentru care consider : bine
venită
propunerea de dare în judecată, este
că dela
1914, dela istucnirea războiulu european
şi până
la retragerea guvernului liberal,
a domnit în
Țara Românească un adevărat târg,
mai la toate
ininisterele.
Traficările de tot felul. întreprinderile
, permisele de export, vagoanele şi contraba
ndele, au
produs acea stare de spirit nenoroci
tă, care în
mare
parte este cauza dezastrului nostr
u,
Domnii mei, nu ns priveşte pe noi
cauza

ori

împrejurările cari au făcut pe fostul
preşedinte
al consiliului să se înconjoare de sietn
ici cari au

prevaricat

şi au traficat cu tot ce se puteă pre-

—
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varică şi trafică. Este cert că dacă numai
10%
din cele ce s'au spus ar fi adevărate —
şi trebue să credem că sunt adevărate, pentru
că s'au
predizat fapte, — trebue să zicem că
am trăit
pe vremea basmelor din o mie şi una
de nopţi,

ceeace nu
Dealtfel
că aceste
faţă, se va

se poate admite.
chiar din raportul corhisiunii se vede
operaţiuni erau reale. Dându-le pe
face deci o operă de salubritate PU

blică, de asanare morală. Din acest
punct de
vedere, darea în iudecată a miniştrilor vinova
ţi
de astiel de fapte, o voieşte nu numai unani
ni-

tatea Parlamentului, ci ţara întreagă.
Este cunoscut, Domnii mei, că unii din colegii
Domnului Brătianu s'au închinat viţelului de
aur
ca singurului lor Dumnezeu. Nu s'au preoc
upat
decât a se îmbogăţi în orice chip. Lipsiţi
de urice autoritate morală, conduşi numai de gându
l

la câştiguri. ei nu şi-au făcut datoria
de a lumină pe şeful guvernului, şi l-au îndemnat
să

schimbe politica externă tradițională a ţărei,
Mai mult: ei doreau războiul, în speranţă că răz.

bciul

nu numai

că va şterge

urma

faptelor lor,

dar Chiar le va deschide noui mijloace

bogăţire, cu orice preţ.
Cu toate acestea, eu unul

nu

de îin.

mă

pot uri

cu

părerea amicului meu Victor Miclescu, care cere
darea în judecată a tuturor miniştrilor din gu-

vernul

Voci:

trecut,
Toţi.

D. Victor
explic.

Din

Miclescu:
moţiunea

Vă

mea

rog
rezultă

să-mi

permiteţi

alt lucru:

să mă

anuine,

re-

zultă “că numai în caz de culpabilitat
e colectivă, în caz
câud toţi miniştri av iscăiii un act
care cade sub legea

responsabilităţii ministeriale, numai în
acest caz, eu in-

terpretez că legea responsabilităţii
ministeriale trebuie
aplicată colectiv şi solidar tutur
or miniştrilor, Cari au
îscălit ace] act, şi cari prin urmar
e ar cădea în legea de

răspundere

ministerială,

Eu nu pot niciodată să cer darea
în judecată a tuturor
miniştrilor, pentrucă eu n'am
putut: să-mi îac această
“convingere şi nici m'am fost în comit
etul de iniormaţiuni:
așa dar cu an! spus ca să fie
daţi în judecată numai
acei cari s'au găsit în ipoteza că
s'ar puteă găsi printre
„acei cari vor cădeâ sub prevederil
e legii de răspundere
ministerială

D. M. Theodorian-Carada : Te-am

înţel

es !
Dar vezi, asta eră şi părerea Domn
ului Fleva, la
19 Martie 1877, când cereâ să se
dea în judecată
toţi foştii miniştri din cabinetul Lasc
ar Catargiu.
«De ce veţi lăsă mai puțin: miniştri
de tritais
în faţa Curţii de Casaţie, cu atât vă
veţi recormandă mai mult opiniei publice. Şi
veţi face ca
acuzarea

să aibă un efect mai mare,

fiind

că unu
veţi trimite în judecată decât pe acei
învinuiți,
cărora nu aţi putut face altfel»; i s'a
TĂSPuns ae
tunci de pe banca ministerială.
Asta eră părerea lui |. C. Brătianu
atunci.
Aceasta este părerea mea astăzi.
Iată deci de
ce mă deosibesc de amicul meu Micl
escu !

D. Victor
tabil; şi cred
odată, noi nu
miniştri, nici

Miclescu: Faceţi o confuzie şi este
regrecă ne putem înțelege foarte ușor, căci
încă
suntem aci cari dăm în judecată pe
ioştii
nu suntem în comisia de informaţiuni,
ca

—
să ştim

cinc e vinovat
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şi asupra

punderea.

cui cade mai mult răs=

D. M. Theodorian-Carada: Aşă înţeleg eu
moţiunea. L.a Cameră, darea în judecată s'a
votat deosebit pentru fiecare ministru în parte.
Nouă ni se cere să votăm în bloc. De aceea, de-

clar

că, votând

moţiunea,

nu

înţeleg

să aderez

la darea în judecată a acelor miniştri asupra
căror apasă poate mai mult decât asupra altora

răspunderea politică, dai, despre cari sunt
convins că nu au trampat în nici O afacere necura
tă,
de cari am ferma convingere că personal suni
cameni cinstiţi.
Voci:

Cari

sunt

acei

miniștri ?

D. M. Theodorian-Carada: Domnii

Vintilă Brătianu.
Alle

voci:

Aceştia

(Ilaritate).
sunt

tone şi

cinstiţi ?

D. M. Theodorian-Carada:
mea convingere. (Mişcare).

Asta este adânca

DREPTURILE
Şedinţa

OVREILOR

Senatului din 10 Iulie 1918.

Vine în discuţie proectul de
lege, prin care se acordă
drepturi politice tuturor ovreilor
pământeni.

D. M. Theodorian-Carada
: Domnilor Senatori, poate să fie între noi deos
ebiri asupra soluţiunii de dat chestiunii evre
eşti. Cred însă că
în această incintă şi în întrea
ga ţară suntem
unarimi în convingerea că
a venit momentul să
rezolvăm odată şi această plă
pândă chestiune.
Vă mărturisesc, Domnii mei:
că atunci Când
am cetit tratatul de pace dela
Bucureşti, văzând
că în acest tratat s'a prevăzut
rezolvirea ches—iunii evreeşti, am fost cuprin
s de grijă,
Nim
ic nu e mai periculos decât
ca emauciparea politică a unei populaţiu
ni numeroase de o-

rigină străină, de altă credinţă,
să fie rezultatul
unei intervenţiuni străine.
Noi mai am păţit odată o ruşine.
La 1856, aici în. laşi, la Divanu
l Ad hoc, oamenii cei mari ai ţării au cerut Div
anului să e-

mancipeze

pe

armeni.

Cu

o majoritate

de

trei

voturi — ale prelaţilor — propunerea aceasta şi

dreaptă şi creştinească; a fost însă respinsă,

Rezultatul a fost că Puterile cele

convenţiunea

dela

Paris,

au

mari, prin

emancipat

ele

pe

armeni. Armenii, popor mic, fără legături peste
hotare, nu-şi mai aduc aminte de acest incident,
Legaţi cu noi de secole, creştini ca şi noi, ei S'au
românizat complect; şi probabil mulţi nici
nu
mai ştiu de acesi regretabil incident.
Cu totul altîe: ar fi, dacă. evreii ar crede că
alţii ne iinpun să le acordăm drepturi. Din îericire, Domnii

lor Majestății

mei, am

Sale,

auzit

asigurările miniştri-

că ceeace

privința lor în tratatul de pace,

s'a prevăzut

în

s'a trecut acolo

din dorinţa expresă a României. Mai mult, gu-

vernul

Brătianu

dat asigurări

în 1917 —

formale

aceasta

se ştie —

a

pe toate căile că, odată

pacea încheiată, chestiunea evreiască
Zolvată aşă cum pretinde mentalitatea
şi dreptatea eternă,

va fi remodernă

Dealtmintrelea, Domnilor senatori, ar îi şi ne-

drept să se învinovățească populațiunea româ-

nească de intoleranţă, pentru faptul că evreii de
vreo cincizeci ani, — dela. 1866 — se găsesc într'o stare politică inferioară în România. Lucrul
acesta nu se datoreşte majorităţii populaţiunii
româneşti, nici voinţei partidelor istorice, cărora

le datorim

Guvernul

existenţa Statului Român.
provizoriu

dela

1848

a decretat

e-

manciparea, tuturor locuitorilor: țării, fără deosebire de naţiona'itate ori de credință.
Printre membrii -Magistratului Bucureştilor

—
—

în Primărie

—
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a fost numit

bancherul

Hile],

și acolo Pa ţinut şi Vodă Ştirbei. Rosenthal,
un

talentat pictor, a îost unul dintre acei
cari au
luptat mai mult şi în țară şi în străinătate,
pen-

tru renaşterea României.

Vodă Cuza introducând codul Napoleon. pre-

văzuse

dispoziţiuni

prin

care

locuitorii

născuţi

în ţară, la majorat, printr'o simplă declaraţiu
ne
făcută la ofiţerul stării civile, dobândeau
toate.

drepturie politice,

|

RI

Dacă s'ar fi urmat astfel, astăzi chestiunea:
evreiască ar îi de mult rezolvată, şi mam
fi a-

vut timp de cincizeci

acuzaţi

de ani neplăcerea

de intoleranţă,

rău înţeles.

persecuţiuni

de a îi

și egoism

Chiar guvernul Lascar Catargi-lon Brătianu
care se ailă pe banca ministerială la 1866,
când
sa votat Constituţia, în articolul 7 prevăzuse
că, în România nu se iace, la dobândirea
drepturilor politice, nici o deosebire confesională
.

Din nenorocire, Constituanta a avut slăbic
iunea să se lase a îi terorizată de stradă,
de acei
agitatori de meserie cari cred că pot
ajunge
să şi guverneze țara, pândind momentele
şi a-

țâţând instinctele masselor. Şi dacă această
nenorocită politică a continuat mai târziu, cauza

e că la

1877,

evreii

rău

sfătuiți

puterile străine drepturi politice.
Domnii

mei, din proectul

au

cerut

dela

de lege pe care ni-l

înfăţişează, se vede că guvernul are îndoel
i
de e sau nu constituţional. Ne cere însă să-l votăm, pentrucă — zice expunerea de motiv
e —

—
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o dispoziţie prevăzuță într'un trata
t de pace rnodifică legea chiar când dispoziţia
aceea nu ar îi
constituţion

ală.

|
Este şi aceasta o teorie care
se poate Susține,
pe care eu nu o împărtăşesc,

şi care cred că nu
îşi are locul aci. Proectul de lege
pe cari ni-l înfăţişează guvernul, este perfe
ct constituțional.
Vă rog numai, Domnilor, să
binevoiţi să vă aruncaţi ochii pe art. 7 din Cons
tituţie şi veţi ceti
în paragralul | de sub art. 7,
că: Străinul, fără
deosebire de religie, poate dobâ
ndi împământenirea în anumite condițiuni,
între care este si aceea că naturalizarea trebue
să fie individuală şi
trecută prin parlament,
|
Dar de cine se vorbeşte aici, Domn
ilor ?
De străinii Supuşi ai unui stat
străin; aceia nu
Sunt însă evrei

i pământeni,
Se mai vorbeşte şi de străi
nii cari nu sunţ supuși vre-unei ţări străine. Aceş
tia sunt o specie
de indivizi cari prin meseria
lor, prin viața lor
vagabond

ă, se nasc într'o țară, îşi
învață meseria într'alta şi-şi câștigă
pâinea de toate
zileie în altele. Ei n'au statul:
lor personal şi nu
se bucură de nici 0 protecţie străi
nă. Pe aceștia
îi numeşte dreptul internațional
„heimatloss“,
Inpământenirea acestora nu se
poate face decât prin lege individuală, aşă
cum cere art. 7 şi
8 din Constituţie. Dar evreii
pământeni născuți
Şi Cresctiţi pa noi, cari şi-au
îndeplinit toate îndatoririle lor către tară, se bucu
ră de statul lor
personal, nu sint heimatioss,
nici Supuşii vreunei
puteri străine. Ei, deci. nu cad
sub prevederile
art. 7 şi S din Constituţie. Prin
urmare, actualul

—
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vroect de lege, când îi înp
ământeneşte pe ei şi.
numai pe ei, este periect
constituţional, pentru
că aceştia nefiind străini,
nu au nevoie de înceTăţenire indi

viduală. Lor li se poate acordă drep
turile politice priatr'o lege gene
rală,
Sunt

în sfârşi:, Domnii

mei,

unii

cărora [i se
Dare că acest proeci de lege
nu este complect,
că ar mai rămâne încă mulţi
locuitori pămân-

teni de lege mozaică cari
nu
drepturile potitice nici după
legi.

se vor bucură de
aplicarea acestei

Se poate să. fie aşă! Numărul
acestora însă
este foarte neinsemnat. Anoi,
după revizuirea
Constituţiei ce ni s'a promis,
se va puteă din
nou aplică acele dispoziţiuni din
codul civil care
nu sunt şterse. dar care nu se mai
aplică: din pricina art. 7 şi 8 din Constituție,
Când se va revizui

Constituţia,

cei născuți

în țară

, la majorat şi prin simplă deciaraţie
făcută în fața oîtterului de stare civilă, vor pute
ă să dobândească drepturile politice. Cu chip
ul acesta chesția
evreiască va fi complect rezo
lvată.
Domnilor Senatori, din cele
ce V'am Spus, se
vede că pe mine nu mă preocu
pă deloc năluca
vreunui pericol, decurgând din
iaptul că se dau
drepturi politice unei popuw'aţiuni
născute în ţară
la noi, care-şi petrece viaţa
în 1miilocul nostru,
10r Oameni ce şi-au plătit trib
utul lor de sânge
întocmai ca şi fraţii şi fiii noşt
ri.
Dar această populaţiune, după
încorporarea
Basarabiei, ajunge să treacă
de o jumătate imilion, se ridică cam la 12%
din Populaţiunea
ţărei şi are nenorocirea, din
cauza noastră

—
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Domnilor.
să îie de vreo
dorăzeci de ani
crescută în şcolile coniesionale, pentru căi noi
i-am ScQs pe evrei din şcolile publice, ca să fa-

cem
silit
care
niți

pe placul pretinşilor naţionalişti. Noi i-am
astiel pe evrei să-şi facă şcoli private. în.
tinerii învaţă carte dela belferi străini, vedin l.emberg şi de aiurea.
|

Asta este cauza că mai există la noi evrei Cari

mi Ştiu româneşte.

Este chiar o.minune că, din

astfel de şcoli ies evrei cu sentimente româneşti.
sau ies şi de aceștia. Dar nu este mai puţin adevărat, Domnii mei, că precum îmi spunea un

îuncţionar superior dela departamentul Instrucțiunii Publice, în judeţul Jaşi există vreo 20.000
evrei, cari nu ştiu o boabă româneşte, fiind păstoriţi sufleteşte de rabini cu mentalitatea şi suîletul străin.
Domnul Pişcuiescu, care ca defensor eclesias=
tic a îost

însărcinat

cu

examinarea

actualilor

rabini, mi-a mărturisit că cel puţin o treime dia
rabinii din ţară nu ştiu româneşte.
Cesace

este şi mai grav, este că aproape

mai

toţi rabinii din România sunt supuși străini, şi-şi
“petrec vremea prin consulate străine. Mi sa' povestit aci cazul unui oarecare rabin din Fălticeni, Timin, care eră agent consular.
O populaţei de o jumătate de milion de suilete
cu o astfel de cârmuire sufletească, poate deveni o primejdie pentru Stat, dacă nu se iau mă-

Suri de îndreptarea răului pe care-l semnalez.
Vă rog să nu-mi cereţi explicaţiuni în ce constă această primeidie. Sunteţi destul de luiminați

ca să vă

puteţi

cu

toţii

dă

seama

ce pericol

—
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poate deveni o jumătate
crescuţi în şcoli străine

de milion de oameni
şi sfătuiţi de preoţi

străini.
Ar îi fost de dorit ca să se îi făcuţ demult
şi
pentru populaţia evreiască ceeace Statul
Ro-

mân a făcut peetru populația mahomedană

din

Dobrogea. Cultul mozaic trebue supus controlului şi supravegherii Statului, întocmai cum
se
iace în (ăermania, în Austria, în Italia şi în
Franţa. In ţările acestea, evreii au. dovedit că
sunt patrioţi şi 'au nimic străin nici în mintea
,

nici în sufletul lor.

Rezultatele educaţiei ce s'a dat mahomedanilor în seminarul din Babadag, îl cunoaştem.

Noi cari am trăit în teritoriul ocupat, am văzut
cum dintre preoţii de peste Dunăre, singur
i re-

prezentanţii clerului mahomedanau venit în Bu.
curești de au protestat contra deslipirei Dobrogei
de patria mamă. lată de ce, Domnii mei, cer stă-

ruitor guvernului să vie cu o lege prin care cul-

tul mozaic, spriiinit de Stat, să fie trecut sub
controlul şi supravegherea Statului,
Am vorbit cu mulți dinire evreii buni români,

chiar cu unul dintre epitropii templului celui mare

din Bucureşti. Toţi mi-au declarat, că doresc o
lege în sensul în care vă: vorbesc, fiindcă îşi dau
şi ei periect seama, că nu este omeneşte cu putnţă ca cineva cârmuit sufleteşte de străini să
fie în acelaş timp şi bun patriot român. Acest
lucru cred că îi simte şi Domnul Ministru al Cultelor. Numai aşă îmi explic dece a încredințat
administraţia cultelor unui profesor de limba ebraică.
Discursuri

pgliti
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In tot cazul, rog pe Domnul Preşedinte al Con=siliuiui să dea toată atenţia ce merită! unei chestiuni care atinge aşa de tare interesele superi-

oare ale Statului,
printre

cât şi viitorul

românismului

evrei.

Am terminat, Domuii mei, şi declar prin urmare că voiu votă legea, dar sub rezervele şi în
condiţiunile de care vă vorbii.

REFORME SCOLARE
——

Sefinfele

Senatului din 9 şi 10 August

1918,
Discuţia pe articole a proectuiui
de reformă a învăSământului prezentat de D. S.
Mehedinţi, Ministrul Iu'sirucţiunci Publice şi al Cultelor,
Se dă cetire art. 23, D. Dr. Gerot
a depune un amenilamcut, care iindea la înlăturare
a dispozițiunei ce limită
dreptul de a primi mandate clecti
ve, numai la acui membrii ai corpului didactic ce au
douăzeci de ani de activitate în învățământ.

DM.
tori, eu

Theodorian-Carada:

sunt

de

altă

părere

Domnilor
decât

Sena-

a

Domnului
Dr. Geroia.
Este vorba de şcoli de sate, este vorb
a să facein din aceşti învăţători nişte apos
toli ai ştiintei,
nu nişte politiciani,

Nu înţeleg prin urmare ce au Să
caute în Cameră. Să-şi vadă de şcoală. Aşa
că cel mai ni-

—
merit lucru ar îi
ie! de activitate
iace o excepţie
«şi-au îndeplinit
catedră şi cari
alegătorilor. Să
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să nu li se mai îngăduie nici un:
politică. Proectul guvernului
pentru acei cari au muncit, cari
datoria timp de douăzeci ani a
prin activitatea lor s'ar impune:
dăm tuturor profesorilor drep-

tul de a fi membrii ai Parlamentului ar fi o nenorocire, pentru că toţi s'ar apucă de politică şi
ar lăsă şcoala pe seama suplinitorior de tristă.
memorie.
Prin urmare, ori menţinem aliniatul aşa cun
este redactat, ori îl desființăm cu totul. Dar ceea
ce propune Domnul Dr. Gerota nu putem ad-

mite.
Se pune la vot articolui 23 şi se admite nemodificat.
Se

dă cetire art, 67. D. C. Emilian

depune

un amen-

damcut prin care se introduce în seminarii studiul limtei
eline şi latine, iar D. Nezură un altul în favorul cosmografiei, „pentru ca scminariştii să cunoască pe ce sa întcmeiază superioritatea calendaruiui iulian, asupra celui
gregorian“.

D. M. Theodoriân-Carada: Domnilor Senatori, toţi avem dorința ca păstorii sufleteşti ai
cetăţenilor români să fie cât se poate de culţi,
ca să-şi poată cârmui toate oile, nu numai pe
cei ignoranţi. Dar pentru ca un preot să poată

îi cult, nu e nevoie să ştie elementele tuturor limbiior. Ceeace e necesar, e să cunoasdi bine o
limbă clasică, cu ajutorul căreia să se poată adăpă la cultura vechilor părinţi âi Bisericii, Amândouă limbile clasice, elena şi latina, în urma modificărilor aduse în anii din iurmă ai în-

--

37

—

vățământuiui secundar, nici măcar în toate licezle clasice nu se mai predă. Şi chiar atuuci
când predarea lor eră obligatorie, nu eră posibi! ca amândouă
aceste limbi să fie învăţate
cum trebuie: vă vorbesc din experiență. Am. apucat şi eu epoca când în liceele şi gimraziile

Statului se predau amândouă aceste limbi. Şi
cu toate că sunt bacalaureat în litere după legea veche şi am apucat predarea limbei latine -

în licee aproape zilnic, totuşi abia pot zice că
-0 ştiu.
o
Limba cienă nu o ştim nimeni, cu teate că am

învăţat-o; se pierde
rea acestei limbi.
Părerea

mea

aşa

dar timpul

este că, dacă

cu preda-

este vorba

să în-

cu limba

'atină,

cărcăm mintea elevului cu o limbă clasică, este
mai

bine să-i încărcăm

mintea

în care sunt traduse toate operile păriuților bisericei,

chiar

ale celor cari le-au scris în limba

elenă. Aşa încât un preot care ar avea

tința limbei latine, se va putea adăpă

Știința clasică a părinților Bisericei.

Cunog-

dela toată

Acum, în ceeace priveşte amendamentul Domnului Senator Negură, declar că sunt şi eu de

părere să admitem în seminare studiul agrimen-

surei şi al cosmografici.
Agrimensura este foarte trebuincioasă preotilor sătești. Numai din necunoştința cosmograjiei o parte din preoțirns a putut susţine că ches-

tiunea. calendarului are o latură teologică. Când

preoţii vor avea bine cunoştinţa teologiei, nimeni

iu va mai susține o așa stranie teorie. Va îi un

adevăr

elementar

pentru

toţi acela

Că, noul ca-
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lendar

Gregorian

e Ştiinţificeşte

superior: celui

Iulian şi tot aşa de hotărit se va şti că. chestia

calendarului

este o chestie

ştiinţifică şi de Stat,

care nu interesează Biserica, ci Statul.
Asttel fiind, Domnii mei, voiu votă Şi eu intro-

ducerea studiului cosmografiei între ştiinţele ce
trebuie să se predea în seminarele teologice, pe

cari le înființează legea

în disctitie.

D. Moise Pacu: Domnilor Senatori, eu sunt pentru
amândouă amendamentele, Sunt pentru al Domnului Ne_
gură, pentrucă emană dcla un: coleg al nostru competent,
profesor de matematici şi iost elev de seminar. Sunţ și

pentru amendamentul Domnului Emilian, căci fimba grca_

“Că, după mine, este absolut necesară pcitru cultura tcologică. Insuşi cuvântul teologie este de origine greacă
si
arată însemnătatea acestei limbi. Chiar în.textul acestiui
articol care face enumerarea studiilor cc se vor predă:
ermineutica, exegeza, omiiciica, etc., cei mai mulți ter
meni

sunt

de

origine

greacă.

-

D. sM. Theoderian-Carada: Atunci şi iarmaciștii ar trebui să învete limba latină, căci toți
termenii sunt latineşti,
.
!
D. M. Pucu: Teologii. au ca izvor Sfânta Scriptură,
a
cărci primă parte a fost scrisă în limba ebraică, Dacă aceasta nu st învaţă, să se *nveţe cel puţin limba greacă;
în care s'a tradus vechiul şi noul testanient, afară de gri

ma evanghelic... (Intrerupere).

Domnule Theodorian,
dece vă amestecați într'o ches-

tiune care nu vă priveşte? S'ar căută mai multă abţinere
în aecastă privință. Noi ne interesăm de seminarele noastre de cuitură ortodoxă; deci noi avem căderea în primul loc, să exprimăm cceace trebuie şi ceeace nu trebuie.
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D). M. Theodorian-Carada: Toţi reprezentanţii naţiunei au dreptul să se interes eze de legile
cari se fac.
Se pune la vot
gură

şi se

admite

amendamentul
modificat

Domnului

în scnsul

Senator

că se adaogă

Neîntre

studii „noţiuni elementare de cosmograiie şi agriimensuri**
” se pune la vot amendamentul propus de Domnul senator

Emilian

şi

se

respinge.

Se pune la vot adăugirea limbei latină introdusă din
nou de comitetul celegaţilor şi se admite,
- Se dă cetire art. 70,
Se citeşte articolul 70: Art. 70. Dintre seminariile teo
logice

în

funcţiune,

vor

păstră

actuala

organizare

numai

seminarul Wifon din Bucureşti şi seminarul Veniamin
Costache din laşi, sub demimirea de seminarii teologice
clasice.
-

D. M. Theodorian-Carada: Domnilor, cu învoirea Domnului Ministru, autorul legii, îmi permit să aduc un amendament. Unul din oratorii
cari au iuat cuvântul la discuţiunea generală,
între alte cbiecţiuni absolut neserioase, făcea

una

Care avea

aparența

de a

îi întemeiată.

Ne zicei că lăsând în Bucureşti numai semi-

narul

Nifon,

învățământul

seminariilor

clasice

devine precar, deoarece seminarul Nifon îiind o
instituţie privată, care este în proces cu anumiţi
moştenitori ai fondatorului, ar putea la un moment dat să dispară; şi atunci eparhia UngroVlahiei se va găsi fără seminar clasic. Această
obiecţiune

până

la oarecare

punct

părea

temei-

nică. Seminarul Nifon a fost întemeiat de răposatul Mitropolit Nifon. Mitropolitul Nifon a mu.

—
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rit pe la 1374 sau 75 şi prin testament a lăsat
o
avere mare, care se ridică Ja câteva sute
de mii,
aproape la un milion venit pe an. Nu este
nici

locul nici timpul să discutăm

irat acest

moştenitorii

aşezământ;

destu!

Mitropolitului

cum sa adminis-

e să amintesc

Nifon

că,

au revendicat

averea seminarului, pe temeiul că acest
seminar nu are calitatea de persoană juridică
şi prin
urmare
nu puteă dobândi averea lăsată prin
testamentul lui Nifon. Pentru a feri semin
arul
de orice pagubă, în 1908, cu ocazia votării
unei
reforme a legei seminariilor, s'a introdus de Se.

nat, în legea aceea, un articol care recunoaşte

seminarului Nifon calitatea de persoană
morală.

Acum vine o altă lege, care se ocupă de semi-

narul Nifon, care de acum înainte este singur
ul
ce va dă preoţi în oraşele din Ungro-Vlahia.

Este, cred, prudent ca şi legea aceasta să recu-

noască

seminarului

soană juridică,

Nifon

calitatea

sa

de

per-

Atât însă nu ar fi destul. Amicul meu, Miţro-.
politul Moldovei se plângea, cu drept cuvânt,
că în corpul didactic seminarial au fost profe.sori cari, după catedra universitară,
propovă-

duiau ateisinul, deşi erau profesori

creştină,
Apoi epitropii seminarului
către profesorii seminaruui

de filozofia

Nifon se aleg de
(colegiul profeso-

ral), prezidat de directorul seminarului,

Ei bine, directorul acestui seminar a fost
schimbat în nenumărate rânduri, din cauză că
epitropul rămas în funcție îl înlocuieşte cu un

—
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altul ales pe sprânceană, în
vederea alegerii de
epitropi.
,
Tot aşa a fost recrutat şi
corpul profesorai,
Un spiritual, care a avut omen
ia să-şi îndepli-

nească
căre

datoria.

spune

că

a făcut un

aceşti

raport

profesori

etforului, în

nici

nu Catedic-

ori student,

care îl su-

sesc să facă decât 7-& lecţiuni pe an;
restul jectiunilor îl fac trimițând câte
un adolescent. absolvent al!
seminarului

pliuesc,

Prin urmare, dacă vrem ca din
seminarul Ni
îon să iasă preoţi de omenie,
trebuie să facem.

asa ca pe viitor epitropii să
nu mai poată a-şi
mai bate ioc de nimeni la aleg
erea profesorilor
si directorului. De aceea am adău
gat la articolu]

70 încă un aliniat. care hotărăşt
e ca Directorul
să fie numit de Efor (Mitropolitu
l) în înțelegere
cu
Ministerul Cultelor, iar pe
profesori îi vor
numi tot aceşti doi, după reco
mandația epitre-

piei, din cei ce au dreptul de a fi profesor

i Ja liceele clasice. Propunându-vă acest
amendament,

ne preocupăm de aceia că Epit
ropia seminarului Nifon pretinde că este autono
mă şi nu se su-

pune legilor şi regulamentului decâ
t atunci când

îi convine.

.

O voce: Dar nu sunteţi în chestiune.

„D. M. Theodorian-Carada:

chestiune.

Sunt

tocmai

în

D. Vic/or Miclescu: Seminarul Nifon
a iust recunoscuț
sa persaană juridică prin legea dela
1908, care se abrogă,

D.

M.

Theodorian-Carada : Teemai

fiindcă

—
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legea din 1908 se abrogă azi, sar putea ca moş-.
tenitorii să vină şi să redeschidă procesul,
D. Dr.

Gerota:

Dar

ÎI). A.

Theodorian-Carada:

70, care vorbeşte

eu nu am

tiuni pe

cari

nu

Sunt la articolul

de seminarul

Doctor;

D. Dr. Gerota:

eşiţi diu chestiune.

le cunosc.
Dar

Nifon,

Domnule

obiceiul să vo:besc în ches|

în discuţiune

este o lege de învă_

țământ.

D. M. Pheodorian-Carada:
nizare

a seminariilor

In legea de orga-

există un

articol

care

re-

cunoaște caitatea de persoană morală aşezământului Nifon.
,
Dacă legea aceea se abrogă, şi în aceasta care
o întocuieşte nu prevedem nimic în favorul așezământului, descendenții lui Nifon vor fi ispifiți să: redeschidă procesul.
S'ar putea foarte bine să ne pomenim într Q
zi fără seminarul Nifon.

Ca să evităm o astfel de listă eventualitate,
vă rog, Domnii

mei, să primiți propunerea mea.

Iau cuvântul Primatul României și Mitropolitul Mo!dovci. Ministrul Instrucţiunei Publice S, Mehedinţi spune
apoi că nu cunoaşie, din punct de vedere juridic, legatitatea existenţei seminarului Nifon, că va studiă chestia şi
va veni cu o lege specială care să-i prevadă organizaţia.

„Di M. Theodorian-Carada: Faţă cu deciaraa Domnului Ministru al Instrucţiunei, că va
veni cu un proiect de iege, care să dea semina-

rului

Nifon

o organizare

legală,

declar

că-mi

—
retrag amendamentul,

ce ni se promite.
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adăstând

legea specială

Se dă cetire art. 87.

D.M.

Theodorian-Carada

: Domnilor

Senatori, rostul acestui articol este
de a permite Ministru.ui să curețe seminarele
de acei profesori

despre cari spunea Mitropolitul
Moldovei Că nu
an intocmai pregătirea de a fi
profesori de semiliar, cari pot fi profesori de
alte şcoale laice,
dar cari, din Cauza mentalităţii
lor, nu sunt bun
pentru a pregăti preoți, Din
redacţiune pare a
reieşi că Ministrul nu poate per
mută dela semina

re pe acei proiesori, cari prin
noua orgaiizaţiune îşi pierd catedrele. Pent
ru ca Domnul

Ministru să poată a'ege pe acei
cari nu îndepliunesc condiţiunile de a fi buni pregătit
ori ai preo-.
ților şi a-i trimite la altă şcoală
secundară, noi
ain formulat următorul amendamen
t, care exprimă, cred, lucrul mai bine decâ
t redacțiunea

primitivă :

„Acei dintre actualii profesori şi
„seminare, cari se vor găsi funcționâmaeşirii la
nd la pu„ilerea În
apiicare a legii de faţă, fie cu titlu
PrC-

„vizoriu, fie
„de Minister
„Calitate sau,
„ătitoare. Fi
„tigate până

cu titlu definitiv, pot fi transferați
la o altă şcoală secundară din lola cererea lor, la vreo şcoală preîşi păstrează toate drepturile CÂŞ.
atunci“,

(ss) M. Theodorian-Carada, M.
Josefache, Căpitan
Coriescu, V. Bogdan şi J. Buşilă,
Se consuită comitetul delegațilo
r, care respinge -amendamentul.
'

GARANȚII
Sedinţa

PENTRU

JUSTIȚIABILI

Senatidui din 31 August

1918.

In procctul de lege peniru modificarea câtorva articole din Codul Justiţiei Militare, Senatul introdusese modificări garantând independența iustiţici. Camera însă
-șterge de sub art, 28 paragraful introdus de Senat şi coniorm căreia judecătorii militari din consiliile de revizie
se luau în ordinea vechimei şi cei civili se trăgeau la
sorți, în şedinţa publică a Curţii de Casaţie.
D, Președinte D. Dobrescu: Discuţiunea generală este
deschisă. Domnul Senator 1] heodorian-Carada are cu"vântul.

D. M. Theodorian-Carada: Domnilor Senatori, asupra modificărilor pe care le-a introdus
Adunarea Deputaţilor
la legea votată de noi,
desigur că sunt interpretul mai multora dinire
cofegii noștri, când îmi exprim regretul că, nu
sau menţinut ace'e dispoziţiuni din lege, care

asigurau mai bine drepturile iustiţiabi
lilor. Cred:

însă că guvernul va tine seama
de acest regret
al nostru şi va veni cât de curând
cu un proect

de lege, care să asigure drepturile
justiţiabililor şi care să prezinte toate garanţiiie
necesare.
că justiţia va îi distribuită în mod nepă
rtinitor

față de toţi.

MODIFICAREA LEGII CREDITELOR
FUNCIARE
Sedința

D.D.

Senatului din

Deputaţi Lascar

Mavrocordat,

13 Septembrie

Antoniu,

1978.

Elie |. Miulescu,

G.

C. A. Stoianovici, Mircea Arapu, ]. Simio-

nescu-Râmniceanu,

M.

Păunescu,

Mircea

Cancicov,

P.

Poltzer, N. N. Murgăşanu, D. Mazilu, Paul Greceanu ş.
a, au depus dir inițiativă parlameniară un proect modificator al legii şi statutelor societăţilor de credit ionciar.
Proectul aprobat de Cameră, vina în discuţia Senatului.

D. M. Theodorian-Carada, Raportor :
Domnilor
Proectul

Senatori,

de lege pentru modificarea

unor

ar-

ticole din legea şi statutele societăţilor de crecit fonciar, votat şi adoptat de Adunarea Debutaţilor în şedinţa dela 9 August 1918 şi adus în
deliberarea Senatului cu Mesajul regal Nr. 2293

deia 22 August

1918, secțiunile Domniilor Voa-

stre, luându-l în cercetare, l-au admi
s toate. nu-

mind delegați: pe D.D. Matei losef
ache, -M.
Theodorian-Carada, Sever Pleniceanu, C.
Emi.

lian şi Dr. N. Bardescu, cari, întru
nindu-se în
ziua de 3] August 1918, s'au constituit
în comi-

tet al delegaților,

Emilian,

sub preşidenția Domnului C,

şi Inând din

riou în cercetare sus ară-

tatul proect de lege, Pa adoptat aşa cum
vi-l înfăţiş
ăm,

Domnilor

Senatori,

Cele două legi din 1873 cari Ccârmues
c societățile de credit fonciar, au trebuit fi în
mai multe
rând
uri modificate, în scop de a le
face să corespundă cât mai bine menirei
pe care o au cre.

ditele fonciare

în România,

Legea decret din 21 Decemvrie

mutat

sediul

a dauă

din aceste

1916 a ștră-

societăți

dela
București la Iaşi şi a schimbat cu totul
organ
iZare
a

kegiuire

consiliilor lor de administrație.
nu

rai

poate

dăinui.

modificarea legei din 1873 —

răspindă

numite

Această

Abrogarea

ei şi

în aşa Chip ca să

tot mai bine nevoilor şi să îndrepte
a-

dispozițiuni cari s'au dovedit nu tocin
ai

fericite, —

se

impunea.

In acest scop s'a prezentat în Adun
area Deputaţilor un proiect de lege, din
inițiativă parlamentară, pe care, modificat şi
adăugit, Camera
Pa adoptat.
|
Comitetul delegaților Domniilor
Voastre cer.
cetând proectul, în acord: cu spiri
tul care a in-

—
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spirat pe autorii lui, vi-l prezintă Domniitor Voa_
stre spre aprobare,
|

Creditele fonciare sunt o creaţiune fericită şi
a dat roade

care

Am

bune.

socotit dar, că nu se cade a-i reduce, în

vreun chip, privilegii'e acordate la 1873.
Am socotit apoi că reținerea de 2 la sută, pentru iormarea unui capital social, singură îngădue creditelor să se desvolte şi să poată rezistă
crizelor economice ce se ivesc. De aceea am

păstrat dispoziţiunea, de a se reţine 2 la sută îm-

prumutaţilor

pentru

formarea

capitalului

social,

Dacă am îngăduit creditului rural să poată
acordă împrumuturi amortizabile pe 80 de ani,

am

crezut

că pentru

imobile

urbane

nu

este

prudent ca amortizările să se facă întrun ter-

men mai lung! de 60 de ani.
Sau îăcut critici creditelor fonciare, unele
ioarte serioase. Ele decurg, mai ales, din lipsa
unui control reali din partea Statului. Chiar le=
gea prevede doi comisari la fiecare credit, dar
din pricină că retribuirea lor cădea în sarcina
Statului, guvernul nu are pe lângă creditele fon_
ciare decât un singur comisar, despre care nu

se poate spune nici că e bine retribuit,
îşi îndeplineşte

toate

sarcinele.

Am

nici că

crezut

dar

că acest contro! trebue să se facă în viitor la îis-

care credit de un comisar special şi un substitut

de comisar, plătiţi de societate, aşa precum

co-

misarul guvernului la Banca Naţională este piă-

tit de Bancă.
Am menţinut dispoziţiiie din proiectul de lege:

votat

de

Cameră

relativ la înlocuirea

în mod
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provizoriu a membrilor din consiliul de admin
istraţie, al căror mandat a expirat, sau care
au.
plecat din ţară. Am trecut însă această dispo
zi- |
tei la art. 33, unde îşi. are mai bine locul.
.
BD. Senator Dr. N. Bardescu 'ne-a propus
Să
modiiicăm întreg. acest articol, în aşa fel
ca pe

viitor consiliul de administraţiune să: fie
compus

din nouă membrii, dintre cari 5 aleşi de societari
Si 4 numiți de

guvern,

Majoritatea

delegaților

Domniilor Voastre a decis a se menţine dispozi(ia din statute,

1873.

|

aşa cum

există - în legea

Si

dela

|

Pentru ca alegerea membrilor consiliilor de
administraţiune să fie expresia reală a voinţ
ei

societarilor, am admis principiul ca adunarea
să
fie prezidată de un înalt magistrat. Am:
reglementat chipul cum. se va face votarea, pentr
u a
garantă libertatea şi secretul votului. Am
înlă- urat însă dispoziția Camerei de a se efectua: VO„tarea după. legea electorală.
In ce priveşte dreptul.
de vot prin. procurator, .
colegul -iostru D. C. Emilian ne-a cerut să-l
.
păstrăm aşa curh este în-legea dela 1873. In majoritate aim înlăturat această propunere,
fiindcă
votarea. prin procuratori, — în ce prive
şte ale-

gerea dela credite -— s'a arătat a nu fi o măsură

iericită. Două excepţiuni Sau admis însă
pentru
iemei şi pentru şocietarii domiciliaţi în străi
nă-

tate.

|

Societăţile de credit fonciar au fost tundate
în interesul proprietarilor împrumutaţi. Din cau-

za evenimentelor,

mulţi dintre aceștia au rămas

înapoi cu plata ratelor. Se impunea

dar o mă-

—
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sură care, fără să ştirbească garanţiile: credit
elor acestor societari, să li se uşureze chipul
de

a se achită de ratele 11/1916—11/1918 inclusiv.
Am găsit că dispensându-i de procente. de
în-

târziere

a achită

pentru

aceste

cuantumul

rate şi îngăduindu-le

“acestei datorii

de

în rate re-

vartizate pe restul termenului împrumutului în

curs, s'a făcut tot ce se putea
lor.
„Pentru

face în favoarea
|

ca această dispoziţie să nu îngreuneze

cât de puţin

societăţile de credit în epoci
criză, le-am acordat facultatea ca în contul de
a-

cestor
voi —

rate şi pentru. garantarea lor — de vor
să poată emite obiigaţiuni, pe cari să le

poată ţine în cassă ca un al doilea gai, sau să
Pentru ca creditele funciare să-şi poată. reîn-

le lombardeze la nevoie,
cepe

activitatea,

la sediul

lor

legal,

am

abrogarea legei decret din 21 Decemvrie
în ce priveşte strămutarea

dispus

1916,

la Iaşi a sediului cre-

ditelor nrban şi rural diu Bucureşti şi a compu
-:
nerei consiliului de adininistraţie. Am admis ca,
imediat ce va îi ci: putinţă, consiliu! de admin
is-

„traţie

să

convoace

adunarea

generală

pentru

a

întocui pe membrii al căror mandat a expirat
în
cursul anilor 1917—1918 şi a celor plecaţ
i în
străinătate,
Primind proiectul votat de Cameră, cu modiîicările pe care avusei onoarea să vi le indic.
comitetul delegaților crede că se face o operă
utilă
şi în folosul societăţilor de credit funciar.
De aceea
vă

Domniile

rugăm

să

Voastre.

binevoiţi

a-l

încuviință

şi
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Procctul

de Icge se ia în consideraţie.

La cetirea art,-

35, D. Dr. N. Pardescu depune um
amendament
de Donumia Sa şi de DD. D.
Seceleanu,
pensky, Şt. Czuntu şi C. Bobeică.

semnaț

Căpitan

Cru-

D. M. Fheodorian-Carada: Domnilor
Senatori, vă datoresc câteva expiicaţiuni.
E
bine
să
cunoaşteţi şi Dormniile Voastre moti
vele care au
înde

mnat majoritatea comitetului delegațilo
r să

respirgă,
Domnului
Am îost
Zelor cari

cu
Dr.
de
au

regret, dar hotărât, propunerea
Bardescu,
acord cu Domnia Sa asupra Caufăcut ca, Creditele Fonciare să fie

criticate. Se ştiă că acolo se face politică.
De
aceasta sunteţi Dv. toţi. convinşi
: ora este înaintatăşi mi se pare că s'a pierdut destu
l timp
cu discursuri
le,

cestui

vunct,

ca să insist mai mult asupra

a-

V'aşi putea dă câteva: exeinple altfel
. Destul

e
să vă amintesc, că au fost cazuri
în cari, pentru
ca o persoană să poată ocună o
funcţiune mai

însemnată la
retragerea sa
chiar să ceară
pricină că se

Creditul Funciar, nu a fost destui
din Clubul Censervator, a trebuit
înscrierea în Partidul Liberal. Din
făcea mai mut politică. la Credite,

cu toate că, în regulă generală, admi
nistraţiunea
Creditelor a fost bună, s'au petrecut
şi nereguli
regretabile.
|
Vă aduceţi aminte de delapidările
descoperite
la Creditul Urban din laşi, la 1889,
când direc-torul s'a sinucis, iar casierul a iost
trimis la puş-

cărie. Mai înainte, la Creditul Urban din
Bucureşti s'au descoperit, pe'la 1884 dacă nu
mă în-

-

—
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şel, alte nereguli. Să vă mai vorbesc de

neorânduielile dela Creditul Fonciar? Nu
aţi uitat că,
la 1906, din pricina neorânduielilor acelo
ra, sub_
directorul a trebuit să demisioneze
şi 'câţiva

funcţionari

au fost destituiți de însuşi răpo

satul
Mitiţă Sturdza. A intervenit Parchetu
l: E ade- .
vătat că a urmat o ordonanţă de neur
mărire ;-

dar

cine poaie

zice

că, atunci

nu

a fost

ui:ni

c
neregulat în gestiunea ce se critică ?
Pentru a pune capăt; în viitor, la astie
l de lu-.
Cruri
,

„“

comit

etul delegaților este convins că
e |
destul ca, de acum înainte controlul Statu
lui să
fie continuu şi real.La aceasta se vă ajun
ge prin.
modificările ce vam propus.
Domnul

Dr. Bardescu

v'a vorbit, Domnii mei,

de alegerile dela Credite.. Se poate,
că alegerile ce s'au făcut pe vremuri nu aveau
limpez:-mea cristaluiui. Dar însăşi Domnul Dr.
Bardescu.
recunoaşte că nici 30% din societari nu Sunt
aderenţii partidului
ce stăpâneşte la Credite. Cu
drept cuvânt, amicul meu Miclescu vă spun
ea

Că, de este aşa după cum spune Doctorul Bardescu

, pe dată ce alegerile dela Credite vor
îi
curate, administraţia Creditelor va încet
ă să
mai îie monopolul unui portid, politic. La
acest
rezultat: se ajunge

prin dispozițiuni'e

ce am

in--

trodus în lege: desființarea procuratoril
or şi
asigurarea libertăţii alegerii şi secretul
votului.

Domnilor Senatori, Creditele funciare sunt
o

creaţie

a partidului. conservator, .a Ministrului !

—

Lascar
ienţivnea

—

Catargi la 1873. Este neîntemeiată prepartidului

mai pentru sine

„dunciare,

d3

liberal,

care

pe baza asocierii mutuale

silor împrumutăţi.

revendică nu-

meritul întemeierii

Creditelor

a proprieta=

Ce aţi zice Dv. dacă astăzi

partidul liberal ar. revendică pentru sine,
măezitul reformei pe care o facem noi acum,
întemeindu-se pe faptul că, Ministrul Finanţelor
Săulescu, a fost împotriva ei şi s'a retras din
Ccabi-

net? Ei bine, aproape la aceasta se reduce
tot
temeiul celor ce atribuiesc nurnai partidului
liberal, ineritul de a îi creat singur Societăţile
de

Credit. îonciar în România.
Ministrui de finanţe Mavrogheni eră
partizanul ideii de a a se întemeiă un credit funcia
r de
către capitalişti. Partidul Conservator, prin
şe-

ful. lui de atunci Lascar Catargi, prin imajorită-

țile parlameniare, a fost de acord cu liberal
ii şi
în contra concepţiunei lui Mavrogheni.
Mavro%heni s'a retras din minister, iar guvernul
conservator a fondat astfel creditele îuncia
re, ca

societăţi mutuale. Principiul ce caracterizează
“societăţile mutuale, este faptul că, ele se admiiistrează singure,
căire 'societari.:

prin adrhinistratori

aleşi

de

De am admite
amendamentul
Doctorului
Bardescu, ar îi să părăsim tradiţiunea conser
vatoare, să violăm un principiu de drept. Comitetul delegaților nu a voit să pășească

pe calea

aceasta. Sunt sigur că nici Dv.. Domnilor Se-

amatori, nu vă veţi lăsă să fiţi ispitiți de talentul

—

şi pasiunea
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cu care Domnul Dr.

Susţine părerile sale,

Bardescu

Vorb

îşi

eşte D. Dr. Bardescu 1 în
favorul amendamentului;
Si D; C. C. Arion Vice-Preşedi
nte al Consiliului, Minis true

de Externe
Camera

şi Ad interim de Finanţe

respinga

amendamentul.

în contra.

COHESIUNE
Şedinţa

Senatului

NAȚIONALA |
din 28 Septembrie 1918.

Se ia în discuție proectul de lege voiat de Camera
Deputaţilor, prin care se modifică art, 16 diu legea îuvățămâutului sccuudar şi superior. .
După cetirea raportului, se deschide discuţia generală.

D. M.
tori, acest

Theodorian-Carada:
proect

de lege

de

Doinnilor
natură

Sena=

fiscală,

se

impune cu atât mai mult astăzi când budgetul
ne este atât de puţin echilibrat, şi când suntem
cu toții datori să căutătn mijloacele prin care
să putem întreţine aşezămintele culturale, cum
simt în cazul de faţă gimnaziile şi liceele; dar
este şi uii proect de lege educativ, aşi puteă zice
chiar social.
|
la nici este 0 prea mare pletoră intelectuală,
Toţi ne-am obişnuit să ne trimitem copiii la gimnazii şi licee.

—

Punându-se

taxe
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mari,

se ţărmuresc

aceste
bune nicăeri,
|
In Rusia aşa sa ajuns la
'bolşevism. La Noi S'a
deschis calea funcționaris
mului, ce îngreunează
în mod considerabil budget
ul -Statului. Aşa dar
acest proect de lege este
bin
primit că plăcere. In secțiu evenit. EI trebuie
nea din care fag parte, acest proeci de leg
ea fost primit Cu aceeaş
bunăvoință cu care trebuie
să-l privim cu toții.
Ceeace ne-a impresionat
în mod neplăcut, a fost
însă o anumită dispoziţiune
dela art. 16 bis, ln
unanimitate am adm
Dorniri, cari nu au dat
roade

is proectul; dar tot
în unanimitate am respins acest arti
col, şi am însărcinat pe delegatul

nostru să susţie în comite
tul
delegaților părerea hoastr
ă.
|
Delegatul nostru, D. Moise
Pacu, lipseşte însă, astiel că atât personal
cât şi în numele colegilor mei, cari sunt de
aceeaş părere, mă găsesc dator să expun înaint
ea Domniilor Voastre
» care sunt vederile noastr
e asupra acestui articol,
Este vorba, cum zisei, de
art. 16 bis, ce sună
- astfel: „Scutirile de taxe
depline şi pe iumătats se vor acordă elementelor
care fiind lipsite de
mijloace, făgăduesc în ord
inea etică însuşiri alese de cohesiune Şi solida
ritate națională“,
Mai înainte, pentru a fi scut
it de taxe, se cerea sărăcia şi o notă oar
ecare. Domnului. .Ministru i S'a părut — poate
cu drept cuvânt — că
nota aceea, care de multe
ori este egală cu a
altor elevi, nu poate fi-un
criteriu. A crezut de
asemenea că numai lipsa
de mijloace nu este ur
motiv de sautire de taxe,
Atunci s'a gândit la

un

alt criteriu,

Școlare.
"A

spre

găsit. că numai

scutiţi

de taxe

a scuti pe elevi

i

acei şcolari

şcolare,

cari

de taxele

merită să fie

prezintă

însuşiri

deosebite de coheziune şi solidaritate națio
nală.

Domnii mei, vă: mărturisesc că acest crite
riu
pe noi ne-a speriat aiât diu punctul
de vedere
politic, cât şi din punctul de vedere educa
tiv,

Din experienţă ştim cu toţii, Domnilor
Sena-

tori, că atunci când se acordau premi
i şcolare
elevilor meritoşi, se năşteă în sufle
tele lor, în

loc de emulaţiune, invidie şi ură.

Pentru ca să se pună capăt acestei
stări de
lucruri, care după Cin vă spusei nu
puteă duce

ia rezultatul dorit, miniştrii cu pricepere
şi călăuziţi de bune sentimelite au desfiinţat aceas
tă
clasificaţiune, ca una

ce a dat naştere la intrigi

şi vrăjmăşii ce uneori au persistat până la sfârŞitul vieţii unora.

Dar dacă atunci când eră vorba: numai de. a-

aumite

irunze, de câteva

nenorocite

de:volume,

a îost cu putință ca ele să încolţească în inimi
le

celor de pe băncile şculii, sentimente
urâcioase;
„la ce trebuie să ne aşteptăm când după
un ast-

îel de criteriu, se va decide cine urmează
să fie
scutit de un bir?
Şi atunci altă întrebare: oare această coeziune
socială, această solidaritațe naţională pe care
o
cerem

copiilor, nu va îi ea un. nou mijloc de în-

vrăjbire ?
„
„Nu va dă loc unor clasificări, ce „vor încolți
ura, între copii, cu. atât mai tare, cu cât, Domn
ii

mei,

aci

nu

mai

este

vorba

de coroanele

şi de

.

—

58—

cărţile dela distribuirea de premii,
ci este vorba
de o

taxă anuală de patru sute lei, de un bir
ce

interesează

foarte mult

pe părinții copiilor ?

Nu prezintă oare un pericol
înainte însăşi părinţii elevilor
demine pe copii la ipocrizie, la
Căci se vor găsi părinţi cari

îaptul că de aci
vor căută să îndelaţiune ?
vor îndemnă pe

jiii lor să arate că altul nu are soli
daritate naţicnală, oii că nu are coesiune naţi
onală; un lucru
foar

te

Copiii

periculos

se vor

din punct de vedere educativ.

învăță

mincinoşi. şi invidioşi.

Vor căută să-şi ascuadă sentimențele, pent
ru a putea obţine nota de care au nevoie pent
ru ca să
poată fi dispensaţi de taxe.
Cunosc bunele intenţiuni ale Domnului
Ministru de Culte şi Instrucţiuine Publică.
Ştiu că
are de gând să dea directorului şi diri
gintelui
de clasă o situațiune înaltă, care să le
permită
să fie de aci înainte judecători integ
ri ai acestor

însuşiri. Totuşi mă întreb: corpul
nostru didactic secundar, a ajuns el astăzi
la acel nivel

mora

l, încât să avem absolută siguranţă
precierile lui nu vor fi călăuzite de patimi că apolitice,
ce din nenorocire

sunt atât

de puternic

e,
de când legile permit şi profesotilor să fie aleşi
în

adunările poiitice, ori să ocupe anumite
funcțiuni administrative ?
Mă tem că nu,
Şi atunci mă întreb din nou :
Nu ar îi oare imai bine să înlăturăm acest
al

doilea criteriu? Oare sărăciă nu este suficientă
pentru ca să îndreptăţească scutirea dă taxă
a

unui şcolar? Cine este sărâc și dacă îşi
trece
clasa, nu ar puteă îi scutit înaințea oricărui
a al-

-— 59
tul?

Şi dacă

—

uu, care ar fi soluţiunea?

Evident

că ea va îi greu de găsit altiel, însă cu oarecare

bunăvoință se va puteă găsi şi altele.

Nu mă gândesc să propun vreun amend
ament

la acest articol. Rog însă pe Domnul Minist
ru
să se oprească asupra acestor argumente cari

ne-au călăuzit pe noi. Ele mi se par destul
de
puternice şi destul de întemeiate; de aceea
îl
rog cu insistență să binevoiască să renunț
e el
însuşi !a acel alin.'din art, 16 bis, care pe
noi
ne îngrijorează, şi să ceară e! singur amend
area
articolului.

“De” altfel -bănuesc.

că Domnul

Ministru ar fi

făcut acest lucru. dacă

nu s'ar teme Că încheie-

trecerea

prin

rea lucrărilor parlamentare
legei. din

nou

ar putea îimpiedecă
Camera suroră.

In tot cazul, aștept dela Domnu:

Ministru al

Instrucțiunii Publice să ne dea asigurări,
că acest criteriu al scutirii de taxe şcolare nu
va fi.

în aplicarea lui, nici un moment,
inchizitorial,

un instrument

Domnaii mei, în tot cazul nu pot părăsi
tribuna,
fără să îmi exprim temerea, că această inova(iune are şi o laiure politică primejdioasă.
Mă

tem

că dacă se va menţine redacțiunea art, 16

bis âșă cin a îost votată

îu Cameră,

Douinul

Ministru al Instrucțiunii Publice va procură colegiilui său dela externe. aceleaşi neplăceri pe
cari

în

1904

acţiunea

răposatului

le-a procurat Departamentului

ne,

Spiru

Haret:

Afacerilor străi-

D. Ministru al Instrucțiunii răspunzând, susține
sroectul aşa cuin a iost votat de Cameră şi Senziul îl
adinite..

—
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cărțile dela distribuirea

de premii, ci
de o taxă anuală de patru sute lei, de este vorba
un bir ce
interesează
Nu

foarte mult pe părinţii copiilor
?
prezintă oare un pericol faptul
că de aci

înainte însăşi părinţii elevilor vor căut
ă să îndemne pe copii la ipocrizie, la delaţiun
e ?
Căci se vor găsi părinţi cari vor înde
mnă pe
îiii

lor să arate că altul nu are solidaritate naţi

cnală, ori că nu are coesiune naţională;
un lucru

foarte

periculos

din

punct

de

vedere

educ

ativ.
Copiii se vor învăță mincinoşi. şi invid
ioşi. Vor căută să-şi ascundă sentimentele, pent
ru a putea obţine nota

de care

au nevoie pentru ca

să
poată fi dispensaţi de taxe.
Cunosc bunele intenţiuni ale Domnului
Ministru de Culte şi Instrucțiune Publică.
Ştiu că
are de gând să dea directorului şi dirig
intelui
de clasă o situațiune înaltă, care să le
permită

să fie de aci înainte judecători integ
ri ai acestor însuşiri. Totuşi mă întreb: corpul
nostru didactic secundar, a ajuns el astăzi la
acel nivel

moral,

încât să avem

absolută siguranţă că

precierile [ui nu vor fi călăuzite de patimi poli-a-

tice, ce din nenorocire sunt atât de pute
rnice,
de când legile permii şi profesorilor să fie aleşi

în adunările

poiitice, ori să ocupe anumite

țiuni administrative ?

îunc-

Mă tem că nu.
Şi atunci mă întreb din nou :
Nu ar fi oare mai bine să înlăturăm acest al

doilea criteriu? Oare sărăcia nu esta sufi

cientă
pentru că să îndreptăţească scutirea de taxă
a

unui școlar? Cine este sărâc şi dacă îşi
trece
„Clasa, nu ar puteă îi scutit înaintea oricărui
a al-

—
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tul? Şi dacă nu, care ar îi soluțiunea?
Evident
că ea va fi greu de găsit altfel, însă cu oarec
are

bunăvoință se va puteă găsi şi altele.

Nu mă gândesc să propun vreun amen
dament

la acest articol.

Rog

însă pe Domnul

Ministru

să se oprească asupra acestor argumente
cari
ne-au călăuzit pe noi. Ele mi se par destul
de
puternice şi destul de întemeiate; de aceea.
îl:
TOg& cu insistenţă să binevoiască să renun
ţe el
însuşi !a acel alin.din art. 16 bis, care
pe noi
ne îngrijorează, şi să ceară el singur amend
area
articolului.

"De altiel 'bănuesc

că Domnul

făcut acest lucru, dacă

Ministru ar fi

nu s'ar teine că încheie-

rea lucrărilor parlamentare ar putea împiedecă
trecerea legei din nou prin Camera suroră,
In tot cazul, aştept dela Domnu: Ministru al

Instrucțiunii Publice să ne dea asigurări,
că acest criteriu al scutirii de taxe şcolare
nu va îi.

în aplicarea lui, nici un moment, un instrument
inchizitorial.
„_Domnii miei, în tot cazul nu pot părăsi tribuna,

fără să îmi exprim temerea, că această
inovatiine are şi o lature politică primejdioasă.
Mă

term că dacă se va menţine redacțiunea art,
16

bis aşă cum a îost votată

în Cameră,

Douinul

Ministru al Instrucțiunii Publice va procură co-

legului său dela externe, aceleaşi
cari în 1904 acțiunea răposatului

le-a procurat Departamentului
ne,
|

neplăceri pe
Spiru Haret

Afacerilor străi-

D. Ministru al Instrucțiunii răspunzând, susține
pro-cctul aşa cin a fost votat de Cameră şi Senzaiu
l îi admite.

REFLEXIUNI
.
„Sedinta

ASUPRA INVAȚAMÂN.
TULUI

Cercului de studii al partidului
progresist .

din 24 Mai 1919,

DM.

Theodorian- Carada :

Domnii

mei, se
vorbeşte din nou de reforma înv
ățământului, Ministrui Instrucţiunei Publice
— aşa cel puţiu
“Spun ziarele, cu învoirea
censurei — consulță
pe cei
pe cari îi socoteşte Domnia Sa mai
price
puţi. E bine că s'a chemat la
consfătuirile dela
Ministerul Instrucţiunei şi prof
esorii din teritoriile alipite ia patria mamă. Unif
icarea învăţământului nu se pyate concepe
fără de o reformă
a învăţământului dela noi; ref
orma aceasta o
impun mai cu osebire rezultat
ele puţin satisfăcătoare ce au dat până acum
toate reformele
şcolarece se experimentează ia-n
oi, de un sferţ
de secol,

—
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" Şcoala primară este maşina ce dă vieaţă po-

porului. Învăţământul secundar poate fi
numit,
Domnii mei, atelierul în care se făurește
inima

poporuiui, şi universităţile cel în care
se plămă-

desc creerii lui. Mai de mult, claselor secunda
re
li se zicea

clase

de umanioară,

les humanites.

Clasele astea sunt menite să facă Oameni şi să.

pregătească

pe

cei ce

se :destină

studiilor

înalte. Iri regulă generală, Domnilor,

mai

unul ce a.

absolvit liceul trebue să ştie toate câte
se pretind azi unui om <ult. Universitatea dă cunoş
-.
„tinţe speciale; cultura generală se capătă
, sau

mai exact trebue să se capete în liceu.
Un bacalaureat al Sorbonei e un om dult, ce-

poate ceti o carte latinească d: livre ouvert. A-.

celaş lucru se spune de cei ce au dobândit matura în şcolile din fosta monarhie austro-ungară,
de absolveaţii gimnaziilor din Basarabia. Toţi.

ştiu carte. Nu tot aşă putem zice azi, despr& ab.

solvenţii liceelor noastre.
|
Şi nu putem spune bine de absolvenţii liceelor. noastre pentrucă, aşă cel. puţin cred eu, desii-

ințarea bacalaureatului a scăzut nivelul şcoalei.
În Iunie 1586, am absolvit liceul Carol I din

Craiova

şaptesprezece

Septembrie

nu

am

elevi, şi în sesiunea

luat

bacalaureatul

din

decât

şapte. Pe atunci, liceul acela eră unicul în toată

Oltenia

şi la Craiova

slatinenii. Acum,

veneau

să facă liceul şi

la Severin există încă un liceu

cu bun renuine, iâr cei din Râmnic,

Caracaf şi

Slatiua îşi trimit copiii mai mult la liceul din Pi.

teşti ori în Capitală, Cu toate astea, acum nu-

mai din liceul

din Craiova,

pe fiecare an dau

—
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uăvală la Universitate trei sute de abso

lvenţi, pe
cari nut îi cercetează, nimeni de au
pregătirea ne“cesară pentru a face studii mai
înalte.
Cantitativ suntem incalculabil în
progres, dar
am regresat calitativ. Am avut
ocazia să dau de
licenţiaţi în drept, nu numai inca
pabili de a Tedactă o petiție, dar şi incapabili
de a o copii
îără greşeli
de ortogratie şi de punctuație.
Inainte de răsboi mi-a fost
recomandat, ca
să-mi aranjeze biblioteca, un
student în litere,

secţia istorică, Foarte senin, mi-a
spus că Dna
de Maintenon a fost amanta lui
Ludovic XV.
Dar nu mai insist, căci nu cred să
fie cineva care
să poată tăgădui că reformele la
care a fost suBus învăţământul secundar dela
1894 încoace nu
au dat.
roade

bune,

Până atunci, timp de treizeci de
ani, în liceele
româ

ne s'a predat şapte ani învă
țământul clasic. Cei ce voiau însă să intre
în Universitate,
erau datori să-și capete dela Univ
ersitate si în
iața uni comisiuni de profesori
universitari, titul de bacalaureat în. ştiinţe şi liter
e.
Programul eră încărcat poate, desi
gur că în-doit

ul bacalaureat eră de prisos. E drept
că erau

şi fabrici

de

bacalaureat,

graţie

cărora

cei bogați isbuteau uneori să treacă hopul
mai uşor.
Dar cu toate astea, sub regimul legei
din 1864.
o
mulțime

calaureat,

inai numai

de elemente slabe s'au poticnit la
ba-

şi astfel în Universitate
cei ce dau

au păiruns

nădejdi să poată fi din e-

lita intelectuală a naţiunei.
Corpul didactic eră pe aiunci scandalo
s de
slab retribuit, Unii dascăli, spre a-şi
echilibră

bugetul, dau

”
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lecţii

particulare,

deschideau

pen-

sionate. Nu eră ideal; dar aşa cum erau dascălii
noştri, nu erau infectați de plaga politicianis
mu.

lui. Mai puţin inamovibili decât îi face legea de

la 1864, puşi sub direcţia celor mai distinşi profesori secundari şi supraveghiaţi de inspectori

destoinici, ei se puteau ridică tot mai sus. Foarte
uşor corpul didactic s'ar fi primenit, prin scoa-

terea la pensie a celor mai bătrâni, şi asigurând

ca şcoala normală superioară să corespundă
menirei sale. .
S'au gândit unii la o reformă înțeleaptă, dar
la 1875 şi în 1891, camerile conservatoare n'au
voit să aprobe reformele lui Maiorescu. Came-:
rile liberale nici mau luat în discuție publică reforma lui Dumitru Sturdza. D. Take Ionescu şi
răposatul Haret au fost mai Norocoşi, şi pentru
asta poate învăţământul secundar e mai
nenorocit; căci reformele lor au adus şcoala secun-

dară în halul ăsta. Nu discut intenţiile nimănui,
nu mă îndoesc că amândoi au crezut că fac bine
ceeace fac. Rezultate!e arată însă, că s'au înşelat amar. Programele s'au schimbat nu mai Știu
de câte ori. Profesorii nici nu mai ştiu la ce anume şcoală contează. Biturcaţie şi trifurcaţie,

liceu cut opt clase azi, cu şapte mâine, când
examene anuale, când numai de absolvire, corije
nţs,

repetențe; de toate auzim, de toate cetim, şi bie_

ţii miniştrii nu mai ştiu nici ei -ce soluţii să dea
controverselor pricinuite de atâta harababură.

Se încurcă sărmanii în propriile lor legi şi regu-

laimente, decizii şi piograme, ce se proinulgă,
se
revoacă şi se reînvie spre marea bucurie a
ce-

lor ce se îndeletnicesc cu interven
ţii la: Minister
şi la inspectorate,
.
Senatori şi deputaţi, consilieri
judeţeni ori co-

munali,

prefecţi

sau primari, administ

ratori sau
inspectori, profesorii consideră
catedra ca un:
beneficiu comercial, și iasă elevii
pe mâna unor
<uplinitori, ce uneori plătiţi cu
60 de lei pe lună,
nu
sunt studenţi universitari măca
r,

şi

îi schimbă de câte trei ori pe an, Cunosc,
Domnilor, cazuri precise, şi de aceea nu mă!
mir când un absolvent de liceu îmi spune că Volg
a isvorăşte; din
Pădurea Neagră. şi se varsă: în
Marea Neagră.
Ceeace mă minunează pe mine, este
că nivelul:
- scoalei secundare nu scade şi mai
jos.

Dar tocmai de aceia, mă bucur când

aud că
D. Ministru al Instrucţiunei Publice
e preocupat
de reforma învăţământului, Și nu-l
şicanez. Nu-f

:- întreb dece a desfiinţat învăță
mântul mediu,

ganizat de D. Costică Arion.

decongestionă

-

or.

învățământ ce ar

iiceele, elevii mediocrii

găsi

nd în
acele şcoli atât cât le ajunge; nici
dece nu aplică reformele Domnului Mehedinţi,
un cunos-.
cător al nevoilor şcolare. Noi ne ridi
căm ceva.
“mai Sus cu privirile.

Recimoaştem bunăvoința acelor ce

au Ciopâr-.
” it liceele, şi le acordăm circumst
anţe atenuante. |
Căci ştim că nu au făcut -decât s'au
călăuzit şi
ei de ce se făcea, atunci în Franța şi au
căzuț în .
aceleași greşeli. Se credea că învăţămâ
ntul cla- |
sic e de priscs, Bifurcaţiile şi trif
urcaţiile noastre, nu sunt

decât stângace

copii ale refo

rme"lor franţuzești din vremea când se
credea ha Pa_
Tis Că în organizarea

şcoalei

secundare

germa--

ne, trebue abată taina desvoltărei prodigioase. a
Germaniei.

Azi se vede

unilateralitate -a şcolilor

însă că' tocmai. această

nemţeşti,

lipsa. unui

- ideal Clasic: a .adus pe nemți unde sunt azi. Căci

nicăeri: învăţământul clasic nu e mai înfloritor
ca în Ang! ia.: În. Anglia, autorii latini şi elini se
"citesc în original. Ediţiile cele mai

torilor clasici, apar în Anglia.
cei mai -erudiţi elenişti. .

bune ale âii-

Din Oxford. ieş.

In Franța, niciodată nu a dispănit Cu totul |preAuirea - clasicismului şi mulţi au criticat inova-

fiunile de care „ne plângem. şi noi -acurm,

Ă

* Intr'un- congres al comerțului. şi al industri iei
îranceze, la 1912, marii industriâşi. şi fabr icanti
au votat: o inoţiune cerând a se reintroduce învățământul clasic, în interesul. desvoltărei .industriei și comerţului. Ei.au constatat că. inginerii ce nu aveau decât învățământul zis modern sunt uniliterali,. şi mult inferiori. celor ce
"sunt bacalaureaţi în ştiinţe; ori. în litere. S'a Vor.

bit atunci în presa franceză, de falimentul. învă=
. ământului modern. Căci repet, un adevăr de ne.
tăgădait este,. mi-se pare mie, că în licee trebue

să-capete toate cunoştirițele ce fac un om întreg,
și că numai
cunoştinţe.

învățământul
:

ciasic. dă toate aceste

Lucrul acesta Pau: înțeles alţii: şi în gimnae
ziile“ din: Ardeal,: alături de viitorii. medici, avocaţi şi ingineri, învaţă şi viitorii. preoţi. Numai
după ce.dobândesc matura, unii se duc la drept.
alții-la: inginerie. ori. la şcoa'e de meserii, şi cei.
Cu. vocaţie: preoțească iîn seminare, ofi. la îaculiscarsufi

poti: "ce.

5
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tatea de teologie, după cum vor să devie
preoţi
la sat cri au țeluri mai superioare.
Timpul nu-mi permite să desvolt mai
mult tema aceas

ta, şi nici nu mă gândesc să vă prezi

nt
Soiuţiuni definitive. Câte am spus sunt
deajuns,
ca
să înţelegeți

că nivelul universitar scade din
pricină că în licee elevii nu capătă
instrucţia de
care au nevoie. a
Cauzele pentru

cari

liceele nu mai prod

uc tineri pregătiţi să facă studii mai înalte
, sunt trei:
Intâiu, specializările în licee au distr
us aproape
cu totul clasicismul; al doilea, exam
enul de absolvire a liceului trecut în faţa profe
sorilor cari
au trecut pe elevi dintr'o clasă înte'
alta, duce
fatal la aceea că tuturor li se dă şi
absolvenţa;
al treilea, în fine, este dispoziţia care
cere aceiaş
diplomă atât celor ce vor pătrunde
în Universitate, cât şi celor ce vor să facă
serviciul militar redus.
|
|
Aşa. fiind, trebue să ne întoarcem de
unde am
plec

at.În şapte clase liceale să sa predea

şi geografie, limba latină şi elenă, puţin istnrie
ă filesoe
fie, multă religie, ştiinţele naturale,
cele phisicochimice şi matematice, limba română,
franceză
Şi germană. Absolvenţii acestor şapte
clasa să

jacă serviciul militar cel mai redus. Cei
în Universitate, să: dobândească dela ce intră
Universitate,
în urma

unui

examen,

diploma

de

Bacalaureat în litere sau ştiinţe. Pentru
ca să fie primiţi la aceste examene, absolvenţii
liceelor, toţ
în liceu;

vor trebui să facă un an preparator,

în
are se vor speciăliză în studiile nece
sare spre
a îi bacalaureat în litere sau ştiinţ
e, Aşa. se

—
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poate iace, treabă. Ne trebue. cum zice
zul, chercher midi ă quatorze heures.

"Programe

mei,

france

şi organizaţii nu fac însă, Domnii

nici două parale, dacă

profesorii secundari

mr se întorc la şcoală, ca să-şi vadă de treaba

lor. Pentru aceasta se cere să nu li se
mai acorde concedii în timpul anului, pentru nimic
alţ
decât în caz de boală. Să înceteze directorii
şi

inspectorii ce se schimbă, după cum şi guvernul.
Directoratul liceului trebue să fie o îuncţie. inanovibilă, pe care nimeni nu o poate primi decât
renunțând definitiv la catedră. Înţeleg: să fie mai
bine plătit ea un profesor şi ca să i se dea titlul
onorific de profesor universtiar, Inspectoratul o
carieră deosebită, în care cel ce intră încetează
pentru totdeauna a mai fi profesor,
iese bine plăliţi, se înțelege,

Toţi

trebu-

Şcolile secundare, instalate la țară în vechi
mânăstiri ce nu trebue nici să se ruineze, nici
să rămâe puşcării, cum au. fost transtormate din
nechibzuire; să fie declarate persoane juridice,
capabile să capete averi priu donaţiuni şi testamente. In Grecia, Statul nu cheltueşte o lăscae
cu învăţământul; fiecare şcoală elementară, liceu ori universitate îşi are averea ei, dobândită
dela cei ce au învăţat carte acolo Şi S'au procopsit, ori dela alţi bogătaşi.
In licee se va învăţă cu plată, dar să se acorde

burse

suficiente 'pentru cei. săraci,

meritoşi din sate şi dela oraşe,

de neam

ori.de

să-şi încălzească

lege, să-și

ca astiel cei

fără

deosebire

lumineze. mintea

şi

inima la acelaş foci sacru, toți

fără deosebire. Cu chipul acesta toată elita in-

—
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tâ!ectuală” de mâine va îi şi democratic
ă Şi înt
unire sufletească.
.*
E
În oraşe şcoli'e medii, și în sate şcoli de
gră-

dinărie,

de

agricultură

ori

de “meserii,

în

chip

gratuit ar sta la dispoziţia celor ce fără ca
să
jacă

parte din intelectualita
tea cârmuitoare, vor
să se lumineze mai bine decât în şcolile prima
re:

Aşa

s'ar decongestionă

liceele, fără greutate.

.

_Am zis că liceele trebue să primească pe
toţi,
fără deosebire-de neam ori religie, şi menţi
n că

așa € drept și e bine; Dacă totuși vorfi confe-

siuni cari vor

ţine să-şi întreție şcoli şi licee; “nu:

e nici un rău. Totul e ca proiesorii să fie câpa-

bili “şi învăţământul după aceiaş program.
Bine:
înțeles însă, că “lecţiunile vor îi în parte făcut
e

și în româneşte,

“neapărat

istoria

şi geografia,

limba română şi dreptul constituţional. Cum
ma:
toți cei ce âbsolvesc liceele trec în Unive
rsitate,
elevii 'acestăr 'şcoli vor avea tot interesul
să în-

vețe bine româneşte,
ca' să treacă bacalaureatul.

: Dar măi 6ste ceva: pentru ca profesorii
'se-

cundari:să fie Ja înălțirhea cerută; trebue ca Universitatea
- să fie mai presiis de: orice critică.
Astă: vară, Ja. Senat; am fost preşedinte'e comitetului.- delegaților ce a cercetat modificări
le

"propuse -de 1). Mehediiiţi şi care fuseseră primite. tale qual
de Camer
e_ă. Noi le-am cernuţ şi

cred îmbunătățit. D. Dir. Bardescu, amicul nos-

tru, a propus-ca să nu poată ajunge profe
so; la:
facultatea de medicină, dacă nu are patru
ani de
vechime ca medic ptimar.de spițal. Am
primit

cu toții propunerea; ba am lărgit-o hotărând

ca

la drept.să se ceară:patru ani de avocatură.
sau

—
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în magistratură, Ia litere şi ştiinţe patru ani de
profesor secundar şi ia teologie de seminar. Nu
credeți că eră bine? Noi am mers mai departe,
Dându-ne seama, de abuzul ce.se face cu art.
S1. Pam modificat în aşa-fel încât, cei ce nu au
titluri academice, dar au faimă de oameni învățaţi şi cel puţin trei volume tipărite, pot îi numiţi profesori extraordinari, fără leată, dar bucurându-se de toate drepturi! e profesorilor Uni

versitari şi cu obligaţia de a face cel puţin patru

prelegeri pe an. Facultatea. patru ani mai târziu,
ar îi putut cere crearea prin decret regal: a unei
catedre pentru profesorul extraordinar ce ar îi
meritat-o.
“Legea a rămas în cartoanele Ministerului, deşi
cred că e cea mai bună din toate câte au îost
votate în Parlamentul dela Iaşi, privitor la învățământ, şi regret că nu e destul: “de cunoscută

ca să slujească ce isvor celor ce se gândesc la
reforma învățământului. (Aplauze).
Dar vam ostenit, Domnii mei! Sfârşesc, spunându-vă că nu-mi închipui că am rezolvat eu

astă seară o problemă aşa de gravă. Aducând-o

în discuţie, am voit numai să vă atrag atențiunea
asupra unei chestiuni de a cărei soluțiune depinde viitorul neamului nostru mai mult decât se
„«rede, şi fiindcă ar îi păcat. să fie rezolvată priu
decrete iegi cu măsuri pripite, care mai întotdeâuna sunt şi nechibzuite.
Cel puţin” pe chestii de acestea ar irebui să

fim toți de acord, contribuind fiecare cu cunoştinţele noastre la soluţionarea lor cât mai per-

îectă.

„CE
Sedința

SUNT

PROGRESIŞTII

Comitetului

executiv al partidului Droz
resisi
din 11 Decembrie 1922,

În şedinţa aceasta se prec
onizează fuziunea cu partiduț
Poporului, alții sc gândeau
la ţărănişti ori la partidul
național.
!

D. M. Theodoria

n- Caradă: Domnii mei, dac
ă
aşi îi pesimist, v'aşi spune
că, faptul că fără a se
Îi adresat
şi nouă

, Coroana a readus pe libe
rali
la guveru,şi puţina simpat
ie ce alegătorii ne-au
dovedit în ultime'e trei aleg
eri generale, sunt
semnificative,
De aşi fi optimist,

v'aşi vorbi

de

greutăţile
prin câre trece guvernul şi
de incapacitatea do-

vedită a noilor partide, ca să
vă asigur că îoarte
curând vorm fi chemaţi să
guvernăm.
Nu am însă fericirea de a fi
opti
mist
,
şi
Du
m
nezeu m'a feri

t de beteşugul de a vedea
totul în.
negru. Imi place să brives
c adevărulîn faţă şi
să-l mărturisesc,
ia

=
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Partidul conservator şi-a înscris. numele pe
pagini foarte onorabile din istoria lungei domnii

a lui Carol.În toiul războiuilui balcanic, din care
am eşit cu cinste şi câştig, graţie conducere

lui

Maiorescu, având în îrunte pe junimişti, el a săvârşit o operă glorioașă. .
Cu

toate

astea, cea

mai

îriimoasă

pagină

în

istorie, şi-a asigurat partidul acesta prin atitudinea sa în timpul marelui război. Dacă v'aşi
face o conferință, v'aşi dovedi negru pe alb că
la înfăptuirea idealului naţional şeful nostru,

D. Marghiloman,

cât şi D.
Ca să
-miat. Se
vator, că
Voci:

are cel puţin

tot atâta

merit,

Ionel Brătianu.
|
ducem politica ce am dus, ne-am anepoate spune de partidul istoric consera murit întemeind România Mare,
Partidul

conservator

trăeşte

încă,

D. M. Theodorian-Carada: Veţi: vedea numai
decât cum trăeşte. Partidul istoric conservator
a fost desfiinţat printr'acel act unic în istorie,
care a anulat iucrările unei întregi legislaturi.
Lovitura a fost mortală. De atunci ma mai ră-

mas

viu, decât

mismul.

cecace

In Noembrie

a îost şi este îucă

1915,

cei rămaşi

juni-

în pi=

cioare, ne-am adunat în saloanele Domnului
Ma'ghiloman şi ne-am refăcut. Am întemeiat
partidul progresist, care ca şi cel altădată -nuînit constituţional, nu este decât junimismul.

Doctrină ce cere. cinste şi legalitate în politica

iiternă,

demnitate

și realism

în

politica

exter-

nă, iar în amândouă capacitate.
”
Partidul acesta trăeşte de patru ani,şi parti-

2
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dul acesta, cred eu, are încă un rol de-ijucaţ,!
„De aceea sunt hotărât împotriva

oricărei fu-

Ziuni. Celor ce cred că ar trebui să facem orice

sacrificiu, ca să fuzionăm cu unul: din partidele.

din opoziţie, le voiu aminti un fapt pe care cei

iai mulţi

dintre cei ce sunteţi azi aici, nu-l iu-

noașteţi.
a
i
Sub. ocupaţie, la 1 Februarie 1917, D.. Marghi-

loman ne-a convocat pe cei rămaşi în teritor
iul:
Scupat la o consfătuire, la care a venit
şi Maio-

rescu. Acolo s'a ridicat cineva ca să susție
că
trebue să facem sacrificii personale şi să îuzionăm cu grupul lui Carp. Noi am rămas neclintiţi
în jurul

Domnului

Marghiloman.

De

ascultam

mândri

cu actele
:

siatul acela, partidul conservator murea în urîtă

postură,
noastre,

pe când aşa. ne putem
-

În anul acesta; Domnul Marghiloman şi-a
depus în mâinile rioastre demisia dela şefia partidului. l-am respins-o în unanimitate. Am
fost
ar toții de acord, că partidul nu poate trăi fără
Domnul Marghiloman. Ce s'a petrecut de atunci,

de ani aiuns noi totul, şi D. Marghiloman nimic?

„Ştiu. Diferite partide, mai
no0ui, vor să se întărească

mult

sau mai

puţiia

şi stăruesc să îuzio-

năm cu ele. Asta nu se poate, Domnilor.
Noi a-

vem '9 tradiţie,

tradiţia

junimistă,

şi pe

noi

ne.

conduce bărbatul de Stat ce are încrederea noa-

stră. Să mergem dar. înainte, aşa cum suntem
.

- V'am spus că nu sunt optimist. Nu vă
garantez că mergând înainte, vom fi desigur
şi 6heinati să guvernăm ţara. Noi ne vom fi
făcut în-
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să

datoria

de oameni

cu

minte,

de. oameni

de

caracter.
Căci mă tem că fără noi, nu se va putea face
nimic bun,

nici de stânga,

nici de dreapta.

„la

ai săi a venit, şi ai. săi pe dânsul nu l-a cunoscut”, zice Scriptura. De aproape două mii de

ani, din pricina aceasta, asupra poporului israelit apasă o grea răspundere şi este hulit. Sper

că nu se va zice așa şi de oamenii politici din

zilele noastre.
Ar fi atât mai rău pentru ei. Noi însă vom rămâne gruparea cca mai demnă, cea mai cinstită.

Asta putem face. Asta este mult.
Pentru toate aceste cuvinte, rămân

la părerea

mea, care -văd că e şi a celor mai mulţi dintre
Dumneavoastră. Am zis !
Comitetul decide să rămâe sirâns unit în jurul Domnului Marshilomnă, şi respinge propuncrile de a îuzionă
cu, vreunui din partidele 'din opoziţie.

_ IN PREVEDEREA GREUTAȚILOR
|
E
CE SE VESTESC
"Sedința

D.

Senatului

din

3 Decembrie

1926.

Mariy

Theodorian- Carada : Dom
nii fiiei,
una. din lipsurile Consti
tuţiei din 1923; ce ne
câr_
mueşte astăzi, şi

nu o lipsă din cele mai
nsinsemnate, este aceea că
a păstrat neatinsă acea
dispoziţie a Constituţiei
din 1866,ce lasă Humaj
în sarcina Camerei Deputa
ţil
setului şi votarea creditelo or, cercetarea bur.
"Este regretabil că în
Adunările Constituante
Ii S'a găsit cine

să atragă atențiunea Con
situanților, că acea dispoziţi
e îşi avea rostul ei în
Apglia, acum cinci sute
de ani, când birnicii
Tu erau
rep

rezentaţi decât în Camera
Comunelor, căci
din Camera Lorzilor nu
făceau parte decât acei
pe cari nu-i interesă
bugetul decât din pun
ctul
de vedere al pensiilor şi
recompenselor pe cari
le încasau.
In țările în cari dorneşte
sufragiul universal,

nu

s&

cade

ca

finanțe'e

ţării

să

«tea

numai

sul

controlul unei singure adunări. Exemplul Frauței stă de faţă şi arată că este mai bine dacă bu
getul şi creditele trec prin ambele camere, „căce
ies mai cernute.
;
PD, C.

-D.

G. Dissescu:

Mariu

Aşa

am

cerut

cu în Scuăt.

Theodoriun- Car auda:

Atât

mai bine

pentru 1). Dissescu şi atât mai rău pentru cei
ce nu Pau ascultat. De altmintrelea nu am, relevat această lacunăa Coustituţiei decât ca să fiu
de acord cu acel orator care m'a precedat la această tribună, şi care a observat, cu drept Gu

vânt, că din pricina acestei lipse. discuţia răspunsului la Adresă este umicul prilej pe care-l
are Senatul de a discută pofitica generală a ță-.

rii; şi că prin urmare discuţia la Adresă, cel pu.
țin în Senat. trebuie să fie cât mai largă. cât iai
amănunțită.

Am aplaudat din toată inima, Domnii mei, acel paragraf din Mesajul Tronului în care ni se
amintea necesitatea continuității la guverir. :si
mă bucur că în proiectul de răspuns pe care-E
discutăm se. tevine apăsându-se asupra nevoiei
unei continuităţi constante. Trebuie însă să fac
0, observaţie: Continuitatea constantă cere reci-

procitate, Continuitatea constantă nu e cu pu=
tinţă, când e vorba de legiuiri pripite sau care:
leagă

iâinile

Și când

guveruelor

spun

cord cu partidul

în guvernarea
legea minelor.

aceasta,

următoare,

(Aplauze).

Domnilor,

sunt de a-

liberal, care timp de patru ani,.

sa din

1895-—1$90,

nu a aplicat
ăi

—
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„Şi poate că bine a. făcut.
„Sunt de acord

cu partidul liberal.

care mai

târziu tiu a aplicat legea contenciosul
distrativ, opera Domnului Alexandr ui admiu Bădărău,
pentrucă

sunt

împrejurări

când. ad

imposibilia
Hiemo obligatur,
:
„ Cu aceste rezerve, „Continuitatea este
absolut
m6cesară.
Cred că politica de continuitate poate
fi
apli<ată chiar în chestiunea minorităţilo
- Toţi suntem de acord că: nu se r.
mici cea mai mică ştirbire principiulpoate aduce
ui de Staţ
national şi uniiar al României.
- Voci: Aşa este!

"D.

Mariu

“suntem

iarăşi

-

Theodorian- Carada:
de acord

Cred

că

că în cadrele unui

toţi
Stat

imitar şi naţional, trebuie să acor
dăm minorităilor etnice toate înlesnirile meni
te a le ace să
'se siintă mulţumite la noi în țară,
să le lăsăm
să se cultive în limba lor maternă,
să: le respecăm. credinţele, să le ajutăm să
se cesvolte în
—redinţa lor, să le sprijinim așez
ăinintele confesionale cari trebuesc Supuse cont
rolului Statului

ce le subvenţionează, pentru ca nu

Cumva
vreuna din ele să fie ispitită a 'se
transforină în

euib de iredentism.

(Aplauze).

:-În aceste limite. Domnii

mei, cred că

putință și sper că se va urmă de acum este cu
înainte
iață

de minorităţi o politică de. continuitate
. "Cu chipuţ. acesta, partidele mino
ritare vor
«lispărea sau mai exact, minoritarii
de frunte se

vor risipi, alipindu-se fiecare de acej
partid de

.

_

Ti
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guvernământ e se va potrivi mai bine cu simțimintele şi mentalitatea fiecăruia.
A
De altfel: ini se pare că noi exagerăin - prea.

mult importanţă chestiunilor minoritare. . .
Ele nu au amploarea

trebuie să îngrijească

ce le-o dăm

noi, ele my

pe nimeni...

Să nu pierdem din vedere că toate minokităz
ţie la un loc nu formează decât O şesiime din
pepulația României:
„O
voce:
ritari.

Sunt

12000900, de

români
:

şi- restul

niiug;.

D. Theodorian-Carada: Pe cât Ştiu eu; ani
noritarii -nu trec peste
generală a ţării.

15 la sută

din

D.1..C.:Grădişteanu: Sunt: 0. cincime,
-D..Dr: C: Angelescu: E mult 18 la sută,
ei reprezintă: 16 la-sută..-

D,

populaţia.

eu

cred

ze
că
NI

T heodorian- Car ada: Dar nici 20. la: sută uta

trebuie să ne. înspăimânte. Pentrucă în faţa ior
stau, bloc 80 la sută de români neaoşi. Şi pe când.
românii formează un bloc unitar, minoritățile se. :

deosebesc unele de altele prin limbă, religiune,
rassă şi tradiţiune. Sunt. în minoritate unguri,
nemți, sârbi, bulgari, polonezi, ruşi, ruteni, ar-„meni,. turci şi tătari. Populaţiuni ce nu au nimic
comun: nici limbă, nici religie, nici rassă. sau
tradiţiune, uneori Chiar se duşmănesc. Vedeţi,:
prin urmare, că nu sunt, nu pot fi primejdi Oşi,.
Să-i tratăm dei cu bunăvoință, să căutăm a ni-i

apropiă

sufletește, Aşa

e drept, aşa cere „inta-

i

Tesul superior al Statului,
Să se știe odată pentru totdeauna că: România nu
acordă privilegii
“nici majorităţii, nici minorită
ții, oricare ar Îi aceea. Nu avem cetățeni
de diferite categorii, îi
“tratăm pe toţi pe acelaș pici
or de egalitate: Şi nu
le cerem nimic: alt decât să
fie cetăţeni credin-

«ioşi ai Statului Român.
Si. asa fiind, opoziţia.

“biectivă când vorbește

_

1ni se pare mie, nu e o-

de cartelul

dintre part:“dul poporului şi partidele
minoritare. Se face o
mare nedreptate guvernulu
i
când i se impută
“faptul că la alegerile din
Mai, în oarecari loca-

lităţi, membrii partidului mag
hiar ar fi veniţ la
„Yot având în îruntea lor dra
pelul maghiar. Nu
“Ştiu dacă este exact ce se pret
inde. Ceeace pot

:Să vă asigur eu, este că în
judetul în care m'am
„ales și pe care lam cutreera
t două luni de zile în
ung şi în lat,

hiar

Însă

abuz.

nu am zărit nicăeri drapelul
masau măcar culorile acestui
drapel. Admit
că

aiurea s'a pulut întâmplă un
astfel ce

Dar, fără să vrea

poate, cei ce au comis
“acel abuz, dacă Tau comis,
s'au
hifestâţie ce, în definitiv, numai dedat la o maspre proslăviTea tricolorului român a putu
t sluji.
„Că

ci, atunci Când alegătorii
la. vot cu drapelyl maghiar în maghiari veneau
frunte, ei se obreau în fața localului de
vot deasupra căruia
îâlfâia tricolorul român. Și intr
ând să-şi Gea
Yotul pentru generalul Ave
rescu,
TNicii lui, ategătorii Duneau jos ori pentru a
drapelul ungu:
Tesc, îl închina: flamurii ce
fâlfâia deasupra. Jocalului de vot. Se poate oare o mai
solemnă maiifestarea ade
vărului

ce: strigă că pe meteagu:

—
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“rile românești nu stăpâneşte decât tricolorul re-

mân?

(Aplauze).

Şi apoi, drapel pentru drapel. Eu prefer la alegeri să văd drapelul maghiar închinându-se
drapelului românesc, decât să aud că sub cutela
tricolorului nostru se adună alegători pentru a
li se propovădui regionalismul ori ura împotriva
regăţenilor, cari nu au altă vină decât că au
murit în număr de 800.000 pentru desrobirea

Ardealului. (Aplauze).

Am cerut continuitatea în chestia minorităţi»
lor, mai cer însă în chestia: aceasta şi bună credință. Nu e bine să auzim criticându-se partidul

poporului, pentru faptul că la Arad D. Bela Ba-

rabas s'a ales în carte! cu acest partid, când cu
două luni înainte acelaş domn Bela Barabas se

atessse.în consiliul comunal al Aradului, în car+el cu partidul liberal.
D. Dr. C, Angelescu:

Nn sa ales în cartel cu liberalii,

D. M. Theodorian- Carada: -Nu. insistaţi, căci
e aşa cum Spun: D. Barabas a fost ales în consiliul comunal din Arad în cartel cu liberalii, Nu
se

cade

apoi

să fiă făcut

responsabil

partidul

poporului de nesocotitul discurs al rabinului: Țirelsohn, căci dacă acum în urmă s'a ales senta-

tor în cartel cu partidul poporului, nu e mai pu.

tin adevărat că în 1922 a fost ales în Cameră cu

concursul! liberalilor și pateu ani d= zile a făcut

pârte din majoritatea liberală. care a avut pen-

tru D, Țirelsohn toate amabilităţile, |
D. Dr. C. Angelescu:
singur,

RE

Nu Pau ales liberalii, s'a. ales
!

—
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D, M. Theodorian: Carada..Nu am obiceiul. să

afirm inexactităţi. Voiesc 'să spun adevărul şi.
caut să-l spun în aşa. îel “ca. să-l] poată ascultă

oricine;
Si fiindcă. veri vorba. de D. Tirelsokn. Daţi- -mi

„voie să vorbes: şi de altă minoritate, care fără
a fîio minoritate etniccă, Îace să se. vorbească
prea mult de ea dela o vreme.
- Nam îvst, nu sunt şi nu voiui fi: niciodată an=
tisemit. Consider antisemitismul ca o doctrină

a_uiii, ceva ce nu e nici creştinesc, nici româ-

RESsC. lomânii, i în marea

lor majoritate, nu sunt

antisemiţi, nu admit antisemitismul. Dacă însă
delă -o vreme auzim prea mult.de frecări între

evrei. şi creştini; pricina nu e că antisemiții s'au

înmulţit, sâu că-i ascultă. populaţiunea română.
Nu. Pricina acestor foarte regretabile ciocniri
este că evreii, dela o vreme, fac greşeli peste
greșeli. Nu toți evreii, desigur, dar cei ce tin să
se vorbească; de ei. Vocmai azi, Domnii. mei,
căză în mână o scrisoare deschisă a unui deputaț evreu în Camera din Budapesta, prin care

“zice coreligionari ilor lui că: „atât cât nu fac ei
ereseli, evreii nuj au. de ce să se teamă“. .
- Cunosc foarte mulţi, evreii ce au devenit buni
români, şi "socotesc că asimilarea tuturor e cu

putinţă. -

i,

” „0 voce:. Imposibilă.:

E

Ia

-p. M. Theodorian-Carada:. Eu îi “cred pertect
aSimilabiți. „Mai mult : socotesc că numai "prin
asimilare se poate rezolvă chestia evreiască la

— dl —
noi, ca. pretutindeni. Deaceea trebuiesc. trataţi
ca o minoritate confesională, şi mumai confesională. Cu chipul acesta, eu cred că curentul pen-

tru asimilare va creşte. El ar îace progrese mari,
dacă evreii din România de azi nu sar fi lăsat
stăpâniţi de o psihoză primejdioasă, mai ales
primejdioasă pentru ei. Sionismul le-a furat mințile. Işi închipuesc că au redevenit un popor, uită
că unu există popor fără limbă proprie şi fără pa-

trie. Că nu se învie o limbă moartă de mâi bine
de trei mii de ani şi că sionismu! e o utopie. De
aci greşeli peste gieşeli.
Mi-aduc aminte că în ziua când Rucureştii au
fost mântuiţi de- ocupaţia streină, am ieşit în craş şi mam minunat văzând în strada Lipscani numai drapele albe-albastre. Nu ştiam ce sunt

acele drapele;

şi când am aflat că eră drapelul

palestinian,
am

zis unui

prieten

ce

1nă

însoțea

că, de aş îi prefect de poliţie, aş pune să se ri-

dice numaidecât drape'ele cu pricina. căci: este
iritant ca o populaţie ce reclamă drepturi politice în România să arboreze alt drapel decât cel
românesc. Prefectul de atunci n'a avut prevederea necesară, poporul român s'a simţit jignit şi
massele au reacţionat, în chipul: nenorocit cum
reacționează întotdeauna; pascele, |

VO, ȘI. totul din: pricina” 1
cară 00 cr
:

Discursuri

politice,

bi

„Der Religionsstittet - im
schaft“, în care Domnul
isus

Hristos,

„Scharlatan
drept

Mesia

Lichte der Wissenşi Duninezeul rosiru

cel adevărat,

und Bauernfânger“,

trântoii.

e tratat de

iar preoții lui

:

,

Iată, Domnii mei, unde din greşală în greşa
lă
duce sionismul pe evrei, Merg, din vina
lor, acolo.unde poate nu doreşte nici cel inai
pătimaş
antisemit. Voci: Ruşine,
O. Voce: A sosit timpăl

să luăm

sancțiuni.

D. M. Theodorian-Carada: Vă rog liniştiţi-vă
,
Domnilor. Eu nu mă aprind. Fu sunt recun
oscător lui Hristos-Dumnezeu că s'a dat de
bună

voie morţii pe cruce, ca să ne mântuiin
noi oa-

menii ; dar asta nu mă face să-l admir
pe Iuda,

cel

care

Dumnezeu

L-a

vândut. Domnii

şi poate

face

mei,

minuni

Hristos

oricând.

e

Sunt

cel mai înfocat partizan al reunirii tuturor creş.

tinilor într'o singură biserică. ca să fie o turmă
„Și un păstor, cum a fost la început. Şi vedeţi
,
Domnilor, minunea dumnezeiască: a doita
zi

după ce foiţa din, Cernăuţi a cutezat să trateze

"pe Isus cum vă spusei, a doua zi s'au adunat
la

„an 19€,;$ub președinția Mitropolitului

Nectarie

jenrezentautul . bișe
Pzlepco, rentezenitau
ul, is
D. Aizt. pastorul cotiiuni
tăţii protestante:
că îiitr'un glas să proteste
ze înnp

1 ntrăatăi
insu

Cotlârciuc, prelatul Svâbodă | re
Svphpoda,
ceh
BeriseSUIi, LO
romano- satolice:
. bărititel

otrivâ

alice:

—
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aduse şi să mărturisească împreună credinţa în
divinitatea lui Isi:s. Vedeţi, Domnilor, cum ştie

Chrisios să îacă minuni! Ceeace mau putut în-

_

jăptui atâtea sinoade şi congrese, a isbutit
realizeze nemintosul acela dela Morgenblatt.

să

Dar chiar dacă -unirea vremelnică încolțită în

aşa chip la Cernăuţi va grăbi unirea veşnică a
iuturor creștinilor de pe pământ, articolul acela

va rămâne în veci de veci tot o infamie, ce trebuie înfierată. Mă adresez deci reprezentantului
oficia! al cultului mozaic în Senat și tuturor colegilor noştri de legea veche, şi îi rog să se scco-

boare în mijlocul coreligionarilor lor *cari au
pierdut simţul realităţii şi al proporţiilor. Să-i
<fătuiască la înţelepciune şi modestie. Să le a- .
ducă aminte, dacă au uitat, că cei de legea veche nu au dece să se teamă dacă se feresc de

greşeli. Să-i fezească
în viitor.
Am

făcut

de a'te greşeli, cel puţin
|

o. digresiune,

Domnii

mei, o digre-

siune cam lungă, dar pe care o socotesc necesară. Revin însă la subiect şi constat cu mul-..
tumire că în ce priveşte politica externă, continuitatea a iost respectată de: toate guvernele

„ce s'au succedat dela 1920 încoace. Un oraicr
ce na precedat, a crezut că poate afla abârşia
" Micei !Ințelegeri în acea coaliţie a naţionalităţi- lor din ju ngaria, ce s'au încheiat în Budapesta
pe'a 1894, şi care nu a putut trăi, pentru cuvinte
asupra cărora nu e locul 'să insist. Ceeace este
absolut sigur este, că în 1919 primul delegat al
României la conferințele pentru pace dela Pa-

—
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ris Sa gândit la înighebarta acestei înțeiegeri,
şi dacă nu s'a ficheiat atunci, vina nwe a komâniei,

„Dacă

se putea încheia

de atunci, multe nea-

iunsuri de cari ne p'ângem cu drept cuvânt, ar
fi fost evitate. Oricum, Mica Inţelegere s'a înCheiat sub cel de al doilea minister Averescu.
Ea s'a desvoltat şi a fost prelungită de guvernut

liberal.
Mica Inţelegere, însă, tot pentru cuvinte asu-

pra cărora nu insist, nu poate asigură complet:
pacea. De aceea a fost nevoie de alianţa româ-.
no-po'oneză, de tratatul îranco-român
şi în
sfârşit de cei italo-român. Astiel, printr'o înţeleaptă şi continuă politică externă, sa asigurat
pacea, pe care nimeni depe pământ nu, o doreşte

cu mai multă
(Aplauze).
D. Dr.

sinceritate

C. Angelescu:

Foarte

decât poporul

român.

bine.

D. M, Theodorian-Carada:

Domnilor,

ciueva

"care ma precedat la această tribună, a făcut
oarecari rezerve în ce priveşte tratatul italeromân, şi s'a insinuat că trebuie adăstat ca mai

întâi Italia să ratifice tratatul din Londra privitor !a Basarabia. Să-mi dați voie, Domnii mei,
ca cel puțin în parte să fiu de altă părere. De-.
sigur că Anglia, Franţa şi Italia, ca unele ce de
nevoie şi-au pus iscăliiurile la 1878 pe acel tra“tat din Berlin, care a dat Rusiei drepturi de care
nu aveau cădere să dispue, căci nu le aparțineau
nici lor, nici Rusiei, desigur că aceste trei puteri
se simt obligate să facă amendă onorabilă, sem-.

—
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un act prin care recunosc în chip sotenin

drepturile

României

asupra

Basarabiei.

Nu

mă

îndoesc că mai curând sau mai târziu şi Italia,
ca Şi Franţa şi Anglia, va ratifică tratatul pe
care Pau semnat.

Noi, însă, nu avem nevoie nici

de tratat, nici de ratiiicarea lui. Basarabia geo-

gr aficeşte, istoriceşte, etniceşte şi juridiceşte nu
a încetat o secundă măcar de a îace parte inte-

grantă din Statui Român,
vină. (Ap'auze).
Nu

există

Moldova

nic: un

sau România

act

întocmai ca şi Bucodiplomatic

priu - care

să fi cedai cuiva Basa-

rabia ori Bucovina. Ce a fost acolo o sută şi mai

bine de ani, nu se deosebeşte prea mult de ce a
fost un an şi jumătate cârmuirea
în Bucureşti.

lui Mackensen

Ocenpaţinine, o stare de fapt fără de.nici o bază
de

drept.

Să nu ne preocupăm

rile astea, prea muit.

deci

de ratifică-

Fle vor veni, fiindcă ni se datorează.

nu

avem

nostru

nevoie

Dar noi

de ele. Ele nu constitue

de proprietate,

căci justul ncstru

titiul
titlu fl

avem în afară de tratatul din Londra şi nu am

încetat niciodată să-l avem. (Aplauze).

Sunt partizanul continuității, Domnii mei, dar

mai cred şi aceea că această continuitate nu e
cu putinţă decât prin existenţa a două partice
serioase de alternare ia guvern. Lucrul acesta
l-a înţeles minunat de bine marele nostru ra ge
“Carol. Îndată ce s'a convins că Românii vor să
trăiască sub un regim parlamentar, cu riscul ce
a îi socotit părtinitor nedrept când de unii când

e alţii, el a apărat cu dinţii existenţa celor două

—
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„. Dartide atât de necesare regimului parlamentar.

Aşa a isbutit să îacă în patruzeci şi opt de ani
de-doinnie mai mult decât se făcuse înaintea lui
în.pat

„.

Un

ru sute optzeci.
|
distins gazetar îmi povestea

că acum

doi ani,

unul

într'o

factorii

localitate

noștri

politici

din

|
deunăzi

mai

ctimaterică,
de seamă

i-a

mărturisit că de ar fi ştiut ce are să urmeze. nu
ar fi contribuit la zdrobirea

vator.

|

„Cel
nie

partidului

Conser,

i 4

ce mi-a povestit lucrul e un om de cine-

şi

dacă

reproduc

depe

această

tribună.

ce

s'a zis, este că mărturisirea aceasta face cinste
celui ce a făcut-o.
|
Din

ralii

nenorocire,

îşi făceau

în

iluzii;

toamna

anului

1918 'libe-

îşi inchipuiau -poate- cu.

drept cuvâni, că vor guvernă douăzeci şi
patru
de ani în şir (întreruperi). Lăsaţi întreruperil
e şi
mă ascultați,
|
"DD. Dr.

C, Angelescu:

Poate

să vie şi timpul

acesta ț

D. M. Theodorian-Carada: Din cele ce vă
voiu
„mai Sbune, sper să vă conving că un astfel de
timp nu'o să vină aşa de curând. Cei ce îşi în-chipuiau acum opt ani că partidul liberal poate
fi multă

vreme

la

-- partidul

singurul

şi atotputernicul

partid

de guvernământ, uitau că. în 23 ani — din 1895
1918

liberal

guvernase

18 ani

şi

eră uzat, îşi pierduse. simpatiile. Alegerile din
1919 au dovedit lucrul acesta.
* Partidul liberal a guvernat mult, el a adus:

servicii reale ţării

în guvernările “sale.

riosc cinstit că este aşa, căci

besc cum

şi gândesc.

îmi

place

Recu-

să:vor-

—
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Dar dacă a adus servicii mari tării, a făcut!
Și greșeli mari. Dar nici o greşală, .oricâț de

mare -ar îi, nu este deajuns să explice, epuizarea
partidului liberal, dacă în lunga-i guvernare nu
ar îi produs și inimiciţii, adevărate fobii, cum

zicea ieri

D. Rădulescu-Motru.

sari ireductibili

Aceşti adver-

şi pătiinaşi ai liberalilor,

butit să răspândească

în public opiniuni

le socotesc neînteimeiate : legenda
liberal e egoist, un partid bancar,

gândește la nevoile obşteşti ale ţării.
D.

C.

Wiculescu-Buzeşti:

Credeţi

că

nu

au 1s-

ce eu

că partidul
Care nu se

Ă
e aşa ?

D. M. Theodorian-Carada: Afirm că nu.
D. Dr.

C. Angelescu:

Aveţi

dreptate.

|

“D. M. Theodorian-Carada : Apoi, Dommilor,

sufragiul universal, propovăduit şi înfăptuit de
partidul liberal, nu are simpatie de liberali.
”
In sfârşit, el a pierdut multe din forţele lui.
Numai în anul acesta partidul liberal a încercat -

pierderi dureroase. In Mihail Pherekyde a pier-

dut un
bat de
dejdea
cinstit,

bărbat de
Stat, cu o
partidului,
muncitor

mare cultură, un adevărat băr_
experienţă vastă. Viitorul, năs'a stins cu Mârzescu, ui om
şi posedând o mare -parte din

însuşirile ce se cer unui bărbat de Stat. i
O. voce: Eră chiar.
D. M. Theodoriar- Carada: Chiar moartea lui
Alexandru Constantinescu e o pierdere. Mintea
lui clară, bunul său simţ, făceau din el un minunat sfătuitor. |
|

In condiţiunile acestea, dacă nu mai mult, uu
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fucru e sigur: partidul liberal a pierdut
ceca

ce
în tâctica militară se numeşte iniţi
ativa. Nu mai
este și multă vreme nici nu va mai
fi partidul
dominânt
ce a fost, Rămâne totuş un parti
d necesar pentru alternare. Cu atât
mai necesar, cu
cât nu văd la stânga nici măca
r germenii unui

partid de alternare. De aceea eu spun liber

alilor:
priviți în faţă realitatea. nu vă ascu
ndeţi după
degete. Căutaţi de distrugeţi lege
ndele răuţăcioase
ce s'au

format

în jurul

dumneavoastr

ă.
Căutaţi să vă faceţi legături mai adân
ci în massele
poporului.

Refaceţi-vă.

Fiţi

sinceri

mai

ales. DDaţi-vă seama. că fatalitatea împr
ejurărilor
va

aşezat

la dreapta.

Dr.

Angelescu:

D.

C.

Noi

suntem

partid

democrat !

D.M. Theodorian-Carada: Vorbiţi
ca un partid de dreaptace sunteți, căci viito
rul ce-l aveţi
este
la dreapta.

D. Ermil Pangralii:
la dreapta stau alţii,

Partid

de centru,

ru de dreapta;

D. M. Theodorian-Carada: Aceasta
v'o spune

un om

ce-şi iubeşte ţara şi-i place

crurile pe şleau,
Căci,

când

mă

-

uit la stânga

să spună

lu-

fără microscop,

acolo nu văd decât pe ţărănişti.
Eu vreau să fiu
drept cu toții, şi mărturisesc că nu
văd în partidul naţional-țărănesc un partid
revoluţionar,
nici înstrăinat, imi dau însă seama
că partidul
„acesta

e încă în faza nebuloasă. Dibu
Fuziunea îi permite a-şi pune în îrunteşte încă,
e titlul de
„naţi
onal, dar îi aduce şi ponosul

de regionalist.

“

—

89 —

In cele trei luni de guvernare; în 1919, pusese
în pericol: pacea socială, ordinea. Eu nu voiu
uită cum în ziua când a fost demis cabinetul na-

sional-tărănist,

am

întâlnit

pe Calea

Victoziei

oameni îmbrăţişându-se de bucurie, Cei ce se
îmbrăţişau atunci nu erau nici boieri, nici bogătaşi. După port se vedeau a îi negustori mărunți
şi îuncţionari inferiori, oameui din mica burghezie, democrați prin originea şi situaţia lor.
În cei şase ani de opoziție ce au urmaț de
atunci, stânga a continuat a face demagogie şi

greşeli. Recunosc că la 4 Ianuarie, ţărăniştii s'au

arătat mai patrioţi şi cu mai mult simţ politie
decât şeful cu care au fost hărăziţi de ultima
iuziune. Este foarte cu putință ca cu timpul, eliminându--se une'e elemente, căpătând pe băncile
opoziţiei capacitatea ce-i lipseşte, partidul a-

cesta să poată revendică mai mult decât drep-

tul de a critică din opoziţie actele altora. Va: trebui însă să se lămurească mai bine. Să distrugă
echivocul din jurul său. Nu e cu putință ca şeîul partidului să afirme că s'a renunţat la a doua

expropriere, iar în Cameră un deputat autorizat că D. Suciu să dec'are că a doua expropriere
a rămas în programul partidului. Să nu vă miraţi deci că așa cum

nuesc,

că mai

sunteţi astăzi, unii vă bi-

nimănui

nu inspirați încredere.

(Aplauze).
Aceasta fiind tot ce e la stânga şi dacă ne

dăm.-seama că la 1920, când stânga aceasta punea

în pericol

pacea

socială

şi existenţa. țării,

liberalii erau absolut incapabili să restabilească
ei ordinea, trebue -să vedem ceva providenţial

în

faptul

că

tocinai

în Vremea

când

se dădea
lovitura mortală partidului cons
erva
șee se forină un curent formidab tor, în, tranil ce cerea ge-

„neralului Averescu să ia
frânele grivernului, un
curent ce ridică pe acest
ilustru general mai
presus de toţi bărbaţii noştri
politici.-Un noroc
tot atât de marea fost că
strălucitul ostaş pe

caîlre
înălță

atât de sus opinia gene

rală a ţării, eră şi cărturar, Cunoştea
-istoria neamurilor
Și Ştia câtde periculoase Sunt
pronunciamentele.
şi guvernăr

ce se

ile militare. Eră pătruns de, adev
ărul.

cuprinde

în „cedant

arma

togae“*,

De aCeea, fără să mai aştepte buzdug
anul de mare$al ce i se cuvenea, a descins sâbi
a şi a desbrăcat mond

irui, a luat surtucul pe umer
iagul în mână a pornit la întemeie i şi cu iorea unui nou
partid de ordi

ne şi legalitate. Aşa s'a născut

par.
tidul poporului ce stă azi la
centru, între dreapta

si Stânga, pe care vi le zugrăvii.

Graţie acestei împrejurări ave
m azi la mijlue
un partid democratic fără demago
gie, iubit de

tărani fără a îi țărănist, sprijinitor
a] comertuIni si al industriei fără a fi banc
ar, partid ce
Caută să desvolte producția agri
colă fără să île
agrarian. Un partid monarhic,
mai ales.
|
"Dacă se poate vorbi, Domnii
ei, cu FECUnoştinţă şi legitimă mândrie de împl
inirea a şaizeci
de ani de “monarhie ereditară,

e bine să

cem aminte că monarhia aceasta a fost ne aduînteme.
iată prin sacrificiile vechei drepte
şi a stângei
de altădată. 'ustinctul a soptit înai
ntaşilor nostri că

existenţa și. viitorul României
numai .ino„narhia ereditară le poate asig
ură, Cele ce au ur_

-
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“inat au dovedit că ua se înşe lau, şi din zi în 25
tot mai rauit s'a identificat Pomâtia cu imnonathia ereditară şi parlamentară.
|
Nu mă îndoiesc, Dormnii mei, de patriotismul:
partidelor noastre politice. Sunt sigur că de va
fi vreodată nevoie de concursul! tuturora pentr
menţinerea.

ordiriei

şi a legitimităţii,

vom

îi cu

toţii laolaltă. In orice caz, eu sunt liniştit, pe
mine nu mă preocupă prea muli grija. zilei de,
mâine.
D._Dr. C. Angelescu:

Foarte

bine.

D. M. Theoderian-Caradu: Nădăidiresc că iu-.
bitul nostru Rege se va însănătoşi-și nu va îi
vorba încă multă vremede regență. (Aplauze
prelungite). Dar dacă -va fi, generalul Averescu
- Siugur Sau Cu concursul tuturor, va şti şi va pu-

tea să meunţie

ordinea

şi legitimitatea

față

de.

toţi şi contra oricui. (Aplauze prelungite). lată.
dece eu sunt liniștit, în ce privește ziua de mâine şi iată peutru ce cred că ne putem gândi se- rios la nevoile zilei de azi. Mesajul ne indică,

Domnii mei, un bogat pr ogram de legiuire. Sun-.
term chemaţi

îrtunos

a înfăptui,

scuuinpui

cum

nostru

a sintetizat

președinte,

aşa. de

refacerea |

materială şi morală a ţării.
e
Refacerea materială a ţării nu e cu putinţă; Domnii. mei, decât prin muncă cinstită şi econo=
mie, ieîtenind traiul şi atacând cir mare

precat-.

țiune regimul îiscal, impozitele. lar refacerea
ei morală, nu se poate încercă decât ținând aprinsă îni: suflețul fiecărui locuitor al ţării aces-teia

candela

luminoasă

şi

încălzitoare

a uuti

ideal religios, Pentru apă
rarea acestui ideal, nu
"este iertiă prea costisitoare
. Şi cine ar îndrăsni
“Să împied

ice refacerea morală
“măcar a luptelor confesionale, a ţării cu umbra
comite o crimă
"Pentru care nu poate fi
vorba de iertare. Unul
“ca, acesta va îi blestemat de
urmaşii noştii în
neam și
în neam.

(Aplauze

prelungiic).

”
inorale, trebuie să
-deschidein tot mai larg
porţile scolilor primare
păstorilor sufleteşti ai copi
ilor, ca să le semene
în inimă frica Domnului,
începutul înțelepciunii.
"Să nu reducem orele de
religie din Şcolile se“cundare, ci să le înimulţim. (Ap
lauze prelungite).
"Și dacă e nevoie de desvol
tarea studiului îilosofiei, să int

Tot în vederea

refacerii

roducem în liceu filozofia
creştină,
“prohibind orice sistem filozofi
c materialist, care

„Du produce

Aplauze).

nimic alt decât candidați

la anarhie.

D. P. Zoharescu: Nu anticipaţi
asupra proectului
“tor şi a economici Ini, căci
nu se cunoaste încă,

vii-

„BD. M. Theodorian-Carada :
Nu anticipez, îmi
“spun părerea. Aşa judecând,
Domnii mei şi având

dreptul

să cred că sunt de acord
cu con<epțiunile de om de Stat ale
Domnlui Preşedinte al Consiliului, nu-mi răm
âne decât să votez răspunsul la Adresă. Îl
voiu votă. (Aplauze
prelungite).
.

IN CONTRA

NEDREPTAŢII
!

Sedința

Scnalului

din 16 şi 17 Decembrie

.

1926.

-

.

Printr'o ordonanţă purtând, Nr. 49838, Ministerul Cul-.
telor dispune să apijice parohiilor existente, dispozițiuni:
dintr'o lege ce sa ocupă de parohiile îuființate din nou.
La 13 Decembrie D. M. Theodorian-Carada, anunţă uir-mătoarea interpelare:

Interpeiez
chipului cum

pe D. Ministru
înţelege

al Cuttelor asupra

să interpreteze unele

dis-

pozițiurii din statutul Bisericii Ortodoxe Române.
şi-i rog să îmi răspundă. :
1. Dacă nu crede că acel statut, dispuhând, ca

pe viitor să nu se mai înfiinţeze parohii decât

în oraşele având 400 de familii de credincioşi
de păstorit şi în sate 200 de familii, nu dă ni
meni dreptul să desființeze vreuna din cele existente, tăindu-i subvenţiunea ce-i datorează Statul, sub un pretext sau altul, cum ar fi de exe

plu

moartea

parohului. sau

permutarea

lui ?
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2. Dacă

nu

i se pare

că

tăierea

“datorită tuturor parohiilor azi existentsubvenţiunii
e, va lăsă

milioane de suflete pradă ireli
giozităţii şi va COntribui la desvoltarea sectelor
atât de primejdi"oase nu numai credinței, dar
şi unităţii Statului
român ?

3. Dacă
statutul

nu vede

Bisericii

“ici sau coniesiuni

că intenţiunea

Ortodoxe

Române

de a aplică
altor

bise-

subvenţionate de Stat, este

în absolută contradicţie cu drep
tul natura] şi
mai ales cu dispozitiunile
constituționale ro“mân

e ?

D,

|

V.

Goldiş,

Ministrul

Cultclor

şi Artelor:

Domnule

Preşedinte, sunt informat că D. Senat
or 'Theodorian-Ca-

rada ar dori să-şi desvolte

“mic acum câteva zile,

interpelarea

ce mi-a

adresat

_

„Vă rog, deci, să binevoiţi a dă cuvân
tul mai înainte
Domnului Senator iCarada, pentr
uca auzind această inter

pcdare

"D.

a Domniei

C. M.

Sale,

Mironescu,

“Fhcodorian-Carada

să pot

să-i răspund.

Vice-Preşcdințe:

are - cuvântul.

|

D. Senator

M.

D. 4. Theodorian-Carada: Domnii
mei, cu„Mosc activitatea politică a Domnului
Ministru al Cultelor încă de când eră redactor la
„Tribuna“ “in Arad, şi am toată stima de pers
oana sa. Aşi
ji fost deci îvarte fericit dacă în conv
orbirea ce
„avuserăm acum 0 jumătate de ceas
în camera
te alături, explicațiunile sa!e m'ar îi
satisfăcut,
„Nici nu mai luam cuvântul să-mi desvo
lt interFelar
ea.

Silit sunt, prin urinare, să aduc: chest

ia
În faţa Domniilor Voastre.
|
o
” Dela început ţin să declar, Doimnii
mei, că eu

unul

cred,

că

punându-şi

semnătura

pe

ordo-

—
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nanţă cu Nr. 49383, D. Ministru a fost animat de
bune intenţiuni, că e de bună credință. Atât însă,

din

nenorocire,

nu

ajunge

şi ordonanța,

cu

toate bunele intenţiuni ale Domnului Ministru, nu
are nici un terei legal; ea pune în primejdie existența. sentimentului religios în România.
Întradevăr, Domnii mei, această ordonanță
conţine trci dispoziţiuni: una prin care declară

executabil art. 30 din statutul Bisericii Ortodoxe

Române; prin a doua, toate eparhiile sunt îndatorate să trimită Ministerului tablouri statistice

menite

a permite

la rotunjirea

parohiilor potri-

vit cu art. 30 din statut; și a treia obligă şi pe
celelalte biserici sau confesiuni a se conformă
art. 30 din statutul Bisericii Ortodoxe Române.
Dela început, ordonanța face o ciudată impresiune, De ce să trebuiască o ordonanţă ministe-

rială, pentru ca art. 30 să fie execntat? Statutul

acesta e votat de Parlament,

şi promulgat.. Prin urmare,
reia

articole

toate

trebuesc

sancționat de Rege

este o lege ale cărespectate.

Pentru

respectarea lor nu e nevoie de nici un fel de urdonanţă.
a
,
Statutul este Constituţiunea, ca să zic aşă.a
Bisericii Ortodoxe Române. Prin chipul cum a

îost întocmit, el stabileşte regimul Bisericii Ortodoxe în' România, Şi regimul ei, după cât ină

pricep şi eu în legi şi canoane, este un regim
“duasiconcordatar. Sinodul a întocmit şi votat
statutul, punându-se de acord cu guvernul, care

î-atdătlprintr'o lege puterea legală în Stat, Iar
legdaliitelzâtitică statutul prevede că statutul
>—ăcordul! dintre Statul Român

și Biserica Or-

—
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todoxă — nu va putea fi modiiicat decât
de con-

gresul - naţional

bisericesc,

cu o majoritate

de

două treimi şi în de acord cu Statul.
Va

să zică o adevărată

convenţiune

sinal

agmatică, un contract întocmaica şi conc
ordatele.
Căci convenţiunile se caracterizează după
ceea

ce. sunt în fond, nu după ce formă îmbr
acă ele.
" Statutul deci fiind o convenițiune
între Stat şi
Biserica Ortodoxă,
ei constitue legea părţilor,
care trebue să-l execute sincer şi
cinstit, în litera şi spiritul lui,

Acum, Domnii mei, daţi-mi voie să vă
citesc
ce spune art. 30 al acestui statut :
„Pentru înfiinţarea unei noui parohii se cere

la oraşe

un număr

de cel pulin

400

la sate de cel puţin 200 familii“.

familii,

iar

Acest articol vorbeşte de viitor, de înfii
nțarea
de noui parohii. Nici un cuvânt nu găsiţ
i aci în
ce priveşte cele existente. Şi că este Cum.
spun

eu, reiese şi rai clar, dacă se poate, din art.
29.

în care se zice :

-

„Prefacerea unei filiale în parohie sau înființarea unei parchii noui... o aprobă consiliul epar-

hiaj, iar când pentru susținerea parohiei şi a
personalului ei se cere şi ajutorul Statului, înfii
n-

țarea trebue admisă şi de Ministerul Cultelor“.
Cu alte cuvinte, de acum înainte, Biserica Ortodoxă Română nu mai poate înfiinţă parohii

decât cu cel mai puţin 200 saw 400 familii, după
cum e vorba de sate sau de oraşe,
pata

Acesta e regimul. ce şi-a dat singură Biserica
Ortodoxă, când Sf. Sinod a întocmit statutul.
. ;

De aş fi făcut parte din Parlamentul "pe, dând.

—
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putere de lege statutului, a legat Statul
să-l respecte

şi să

îndeplinească

sarcinile

ce

confo

rin
statutului cad asupra sa, aș fi arăta
t că art. 30
din statu

t nu asigură o pastoraţiune sufic
ientă,
că prin parohii aşa de întinse Vom
ajunge ca o
parte din populaţiunea ortodoxă să
fie lipsită de
îngrijirea sufletească de care are nevoi
e. D. Mi

nistru al Cuitelor a cetit, desigur, inter
esanta iu_
ciare a profesorului Swoboda, asupr
a -pastorației la oraşe, şi a putut vedea dintr'însa
ce pa-

gubă pentru suflete este ca parohul
să-nu poată
a-şi cunoaşte da apreape credincioş
ii, Si dacă

vă gândiţi că în Apus parohii sunt
ajutaţi mult

la păstorire de ordinele şi congregati
unile ce
desvoltă în oraşe o activitate
caritabilă şi de

mare foios, la noi,
instituțiuni, lăsarea
semnează nimic mai
porului de Biserică.

unde nu se găsesc astfel de
în seama parohiilor nu înpuţin decât înstrăinarea poCa să vă ilustrez afirmaţiu-

nea mea, vă pot dă un exemplu, din
care vă veţi
convinge toţi că păstorirea aşa cum
se cere e

cu neputinţă în paroihile cw mai mult
de 400 fa-

milii.

|

Locuesc în parohia Sf. Nicolae Vlădi
ca din
Prund, biserică ridicată numai din
osteneala
mea şi în parte chiar cu banii mei. La
biserica

asta, până âcum patru ani erau
trei popi, iar
peste drum de casele mele se găsea
metohul inâ-

năstirei Samurcăşeşti. Într'o după amiază,
soţia

mea se pomeneşte cu o călugăriță; ce
o vugă să
vie să vadă pe metohăreasă, care
se îmbolnăvise
subit. Dându-și seama de gravitatea cazul
ui, soţia mea a triinis un servitor la medic şi
pe călu-

—
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zăriță după popă. Nu a îost însă cu putință să

aducă la timp pova, și medicul venit cel dintâi
a constatat că metohăreasa murise. Prea Fericitul Patriarh ştie că metohul Saimurcăşeştilor ss
ailă în îaţa casei mele şi că dela mine până la
casa parohială nu sunt nici 50 de metri, doar
două imobile ne desparte. Cu toate astea călu-

găriţa aceea a murit lipsită de ultima mângâiere
a creștinului, şi nu din vina popilor. Am cercetat

și am aflat că unul eră dus la un bolnav, altul
eră el bătrân şi bolnav, iar cel de al treilea la ve-

cernie. Vă puteţi închipui

ce ar îi dacă

am

a-

iunge la parohii cu 800 ori 1000 de familii, adică

cu grija a 5000 de suiiete! Dar ce s'a votat s'a

votat; şi bun, rău, art. 30 trebue respectat, căci
el, ca și întreg statutul, leagă Biserica Ortodoxă
şi pe Stat,

Ordonanţa
cu.atât.

Art.

Ni. 49838

nu se mulţumeşte

2 al ordonanţei

obligă

însă

eparhiile

a

întocmi tablouri statistice ce vor folosi la rotun_
jirea parohiilor, adică la desfiinţarea parohiilor
existente cu mai puţin, de 400 sau de 200 familii.
Aci începe rătăcirea. D. Ministru îşi arogă prin
ordonanța sa, drepturi ce nu-i conferă nici sta-

iutul, nici altă lege. Domnia Sa m'a asigurat că
nu se va atinge de nici o parohie din cele existente, atât cât va avea un paroh, adică cât vor
trăi sau nu vor îi permutaţi parohii în ființă. Işi
închipuie însă că are dreptul să desființeze acele

parohii, sau dacă vreţi să le taie ajutorul dato-

rit de Stat, pe dată ce parohiile acestea voi de-

veni vacante. Deşi îu lege se vorbeşte de parohii
Şi nu de parohi, Domnia Sa crede că drepturile

—
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câştigate privesc pe parohi, nu parohiile, adică
pretinde că e vorba de drepturi ad personam şi

nu ad rem, cum sunt în realitate. Cât o trăi
popa, zice D. Ministru, nu mă ating de el; dar
-de moare,

ori

se mută

aiurea,

nu

voiu

să mai

ştiu de parohia aceea. Îi las pe creştini în plata
Domnului, căci eu nu mai plătesc nimic,
Ştiţi ce însemnează asta? Tocmai ce ar însemnă ca un Ministru de Interne, găsind în legea comunală un paragraf, care ar spune că pe
viitor nu se mai pot întemeiă comune rurale cu
mai puțin de 5000 locuitori, şi-ar închipui că
poate desfiinţă comune
e. existente cu populaţiune mai mică, din ceasui când primarul unei astfel de coraune ar muri ori ar demisionă, ori i-ar
expiră mandatul. O enormitate juridică!
De aceea previn pe D. Ministru că, de va persistă în părerea sa, justiția îi va dă răspunsul

cuvenit. Orice parohie existentă şi subventionată
de Stat, va putea cere dela centencios respecta-

rea dreptului

câştigat.

Dacă

nu mă

crede,

în-

trebs şi pe alţii. Sunt în Senat foşti înalţi magistraţi, care îl pot lămuri.
Desființarea mai curând sau mai târziu a pa-

rohiilor existente mai mici, va aduce o adevărată destrămare a organizaţiunii bisericeşti. Un
distins c:eric ardelean, bun cunoscător al stărilor bisericeşti de peste Carpaţi, mi-a dat o în-

seminare în care arată că dacă se va aplică vreodată principiile ordonanţei ministeriale de care
e vorba, eparhia Sibiului va pierde jumătate din
parohiile de azi.
|. P.

$. Sa Pairiarhul

Miron

Cristea:

Inexact.

——

100—

D. M. Theodorian-Carada:
Vă

rog să mă ascultaţi, căci cel ce mi-a
procurat datele la Cari
mă refer, e un bun statisti
cian. Şi din datele sale
rezultă că într'o astfel de
eventualitaie eparhia.
Aradului rămâne cu o treime
din parohiile exis_
tente. L.a

fel va fi şi în eparhia Car

ansebeşului,
iar noua. eparhie a Clujului
nu va mai rămâne
decât cu două, trei parohii.
Toate eparhiile române-unite vor pierde dou
ă treimi din parohiile:
lor.
IP.

S. S. Patriurhul Miron

Cristea:

Falş.

D. M. Fheodorian-Carada: Prea Feric
itul

Pa.
triarh, spune că nu sunt exac
te datele ce mi s'au
procurat. Eu aş îi dispus să
pun mai mult temeiy
pe afir

maţiunea Fericirii Sale, dar vedeţ
i un lucru: chiar în Vechiul Regat, unde
popu
lați
unea
rurală

e toată românească, jumătate
au mai puţi de două sute
de familii,
plul cuvânt că nu sunt jumătate
din
nGi care să aibă o mie de
locuitori,

din parohii
pentru simsatele del:
adică două.

sute de familii. Şi aci nu mai e vorb
a de calcula
aproximative, în privinţa aceasta
pose
d o broşută ce conține statistica oficială
a Sfântului Si.

nod şi o.ţiu la dispoziţia oricui
voieşte

vingă de adevăr, Statistica e cam vech să se cone, dar împrejurările îac ca datele dintr însa
să fie foarte
apro
ape

de adevăr.

rohiilor, e aproape

In ce priveşte Dcpu'aţia

aceeaş,

IE. P. S. S. Patriarhul Miron
îoarte mult.

Cristea:

D. M. Tkeodorian-Carada:

pa-

Ba s'a schimbat

Mitropolitul

Mol-

——

dovei

După
nod,
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m'a asigurat că s'a schimbat

foarte puţin.

această statistică oficială a Sfântului

în laşi sunt 22 de parohii,

Si-

din cari una ou

525 familii, alta cu 400, iar toate celelalte nu au
decât o sută până la două sute de familii; ba
Bărboiul şi Sf. Nicolae Domnesc au câte 70. In

Râmnicu-Vâlcea sunt două parohii ce amând
ouă
împreună însumează 769 familii, In Roman
a-

vem 5 parohii cu 200 la 365 familii. Buzăul are

tot 5, din

cari

trei cu peste 400, una

cu 320 şi

alta cu 159; Huşii are 5 parohii cu dela 250 la
355 familii; Piteştii 6, cu dela 99 la 160, numai
Si. Ilie are 250; Galaţii are trei parohii cu 400
îamilii şi nouă cu dela 170 la 361. Curtea-de-Argeș are două parohii, însumând împreună 560.
Cum broşura în care se află datele astea oficiale nu are primele foi dela început;

privitor la

Bucureşti, pot servi Prea Fericitului Patriarh o

statistică cu totul proaspătă, întocmită de un
harnic şi priceput fost sub-protoereu. Din
ea re-

zultă că în Bucureşti, din 60 parohii

numai

18

au

mai

muit

de 400

de

ortodoxe,

familii

adică

nici chiar o treime. Cele mai multe au 100 la 200

familii. Douăsprezece au mai puțin de o sută.
Si. Spiridon are 20, Si. Vineri 30, Sî. Gheorghe
Vechiu 50, Sf. Gheorghe Nou 90, Olteni 50, Si.
Nicolae Sârbi 20, Sf. Nicolae Selari 15.
I. P. S. S. Patriarhul Miron
rohii cu averi proprii.

Cristea: Acestea sunt pa-

D. M. Theodorian-Carada:
nu are importanţă

dacă

Nu

toate, şi nici

au venituri de se între=

tin singure, ori sunt subvenţionate de Stat, Căci
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Cunosc

biserici

din Bucureşti

ce

ss întreţinea

re
singure înainte de război şi cari după expr
opriere au perdut veniturile şi au trebuit să obție
sub-

venții dela Stat, Interesant este faptu
l că 42 de
parohii bucureştene din cele 60 au
mai puțin de
400 de familii în parohie, şi dacă
ordonanța
Domnului Ministru ar avea puter
e de lege. în
îcarte scurt timp în Bucureşti nu
ar mai există

decât 18 parohii!

Şi aşa e în toată ţara, vă a-

sigur.
D. Ministru pretinde că primeidia
e mai aparentă, pentrucă un paragrai de
sub art. 30 dim
statut sună astiel:. „Iu cazuri bine
motivate se
pot înființă
-îu mod excepțional parohii şi sub
acest număr de fainilii“. Se înseală
însă, pentrucă aci e vorba de parohii noui, ce
poate înființă
biserica, fără să pretindă
subvenţionarea lor.
Căci art. 29 spune lămurit că nici
chiar filialele
uu pot fi ridicate la rangul de paroh
ii cu drept
de a fi subvenţionate, decât numa
i dacă trans-

formarea filialei în parohie „va fi adini
să
Ministerul Cultelor“. Vedeţi. prin urma şi de
re. ce

precară

devine

existența

parohiilor

prin

ordo-.
nanța Domnului Ministru.
Prin această ordonanță, Domnia Sa îşi
atribuie

cu dela sine putere dreptul de a desfi
ință parohii
existente şi cuj drepturi câştigate,
şi ne cere însă
să nu fim Îngriioraţi, pentrucă Domn
ia Sa, ca

un adevărat țar al Moscului. va binevoi
să le în-

treţie pe toate şi în viitor. Dar atunc
i pentru ce
s'a emis ordonanța? Ca să se lase
numai viitorul parohiilor la discreţia ministrulu
i? Ceeace
încearcă să-şi făurească D,. Ministru
prin ordo-

—
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nanţa sa, e o armă cu două tăișuri, veninoase amândouă.. Cu arma aceasta, un politician fără

scrupule, numai din interese pur electorale, poate aprinde în ţară vrajbă confesională. Un ateu
poate sdrobi orice sentiment religios. Nu uitaţi
că acum aproape o jumătate de veac a fost ministru al Cultelor un ilustru filosof, singurul fi-

losot român cu reputație universală. Vasile Csn_
ta. Ministrul acela se mărturisea ateu şi prin
testament a cerut să i se facă o înmormântare

civilă, fără nici un preoi. Dacă Conta nu a stat
mult la Minister, şi nu a putut legiferă la 1880
în contra sentimentului religios, nimeni
ce va îi posibil în viitor. Să nu pierdeti
dere că nu nuinai filosofii atei au îost la
vrăjmaşi ai religiozităţii. In Franţa, cele
reroase lovituri a dat credinţei un cleric

nat de Biserică, vestitul

Emile Combes.

scosese şi Si. Cruce de pe masa

nu ştie
din veguvern
mai duînstrăi-

cel ce

tribunalelor. Şi

chiar la noi, P. S. Roman Ciorogariu a pretins
despre un demnitar consistorial că: „prin marxismul său dur... a ucis idealul în popor“. Eu nu
cred. asta, dar dacă unui om ce se pretinde religios i se poate atribui aşa ceva, fie-mi permis a

mă teme că dela stânga
la Ministerul Cultelor un
de aceea nu înţeleg dece
bun creştin, ține să facă

de mâine ar putea veni
Combes românesc. Şi
D. Ministru al Cultelor,
din Ministrul Cultelor,

în contra legii, un oberprocuror cu puteri discre-

ționare. Fu îl rog pe D. Ministru să cugete mai
profund

şi să dea singur

înapoi. „Frrare

num est perseverare diabolicum“.
Spun toate astea în folosul Bisericii

hiuina-

majori-

VI

tăţii poporului

român.

Patrus

prezece milioane
de români sunt loviţi
direct prin ordonanța
Ce-riii

dă atâta grijă: căci pri
ntre ei va pătrunde mai
întâiu necredința, dacă
vor fi lăsaţi fără de
preoți, cari să-i împărtăşe
ască cu sfintele taine,
ce sunt singura lor apărar
e împotriva indiieren_
tisinului şi a sectarismulu
i ce-i pândeşte-ca să-i
distrugă.

(Aplauze. îndelungate).

Să nu se zică, Domnii mei
, că poporul trebue
să-şi întreţină singur
biserica. Cunosc Cântec
ul
acesta de mult, Experienţ
a noastră a celor mai
bătrâni ne spune că ast
ea sunt vorbe cari nu
însemnează nimic. Rog, pe
D. Ministru să îşi aducă aminte că, dacă poc
ăiţii şi adventiștii au
spart uşile bisericilor din
Ardeal, cauza este, că
răposatul Meţianu, pe cân
d eră episcop la Arad,
a ceriit poporului

să contribue mai efecti
v la întreținerea bisericilor Şi
şcoalelor româneşti. Sco
bul erâ frumos, dar rez
ultatul dezastruos. Un
riinistru de culie, foarte
bine intenționat. răposatul Tae
tea găsi

Ionescu, şi-a închipuit şi el
că ca PU

mijloace

pentru

plata

clerului, punând
o contribuţie de 4 lei pe an
de fiecare familie de
credinciosi. Impozitul. porecl
it de popor „DOpăritul“, a pus în pericol exi
stența Bisericii, Țăra-

unii murmur

au în contra clerului
cile, priveau cu Simpatie sect , ocoleau biseriele. Ca să împiedice
0 ade
buit

vărată revoluţie religioas
ă, guvernul a tre.
să desființeze popăritul
. Aşa ne vorbeşte

experienţa trecutului şi de
aceea când legiferăm
să ne
ferim de poezie

Î.P.S.

şi de utopie.

£. Mitropolitul Moldovei:

Deprinderea

'DOpo-

—
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rului nostru a fost ca biserica să se întreţie dela sine şi
să nu pună biruri pe popor. Legea popăritului a produs
acum vreo 20 de ani o adevărată ravoluţie.

D. M. Theodorian-Caradt: De aceia nu e nici

o nădeide că se va ajunge curând la dorința ca
poporul să întreţie Biserica. Fiindcă ştiu lucrul
acesta şi-mi dau seama de nevoile Statului, în-

tr'o conferință ce am ţinut înainte de intrarea

României

în acţiune, ara preconizat ca Statut să

întreţie şi să controleze toate cultele, şi în sco-

pul

acesta

am

preconizat

punerea

unei

zecimi,

care să apese pe toţi locuitorii şi ca din produsul ei, să se întreţie toate cultele deopotrivă.
Toate astea le spun spre a învederă că nimeni

nu trebue să-şi facă iluzii: Poporul fuge de impozite

coniesionale

ca dracul

de tămâe.

Singu-

rul mijloc a întreţine vie credinţa în popor, este
să o sprijinească Statul. Nu se poate deci, Dom-

nule

Ministru,

ca Statul

să încerce

măcar

a se

sustrage dela ceiace legali e obligat să dea. Sunt

animat de cele nai bune intenţiuni faţă de Dumneavoasiră, şi vă rog să nu vă încercaţi a iuter-

pretă legea, cum vă închipujţi că puteţi, căci încă odată, interpretarea Dumneavoastră nu e iuridică

şi Casaţia

judecând

sili să subvenţionaţi

(Aplauze).

în contencios

toate parohiile

vă va

-existente.

Retrage, Domnule Ministru, ordonanța. te
conjur. Adu-ţi aminte cam, în 1884, când ua predecesor al Dumitale la Ministerul Cultelor, în
calitate de Ministru de Externe, a iscălit o con-

venţie consuiară cu Germania, ce a stârnit legi
time îngrijorări; în faţa acestor îngrijorări şi

—

ascultând
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pe Primul

trul Siurdza

a retras

Ministru Brătianu,
convențiunea.

Minis-

Faceţi

şi
Dumneavoastră ca Mitiţă Sturdza
şi retrageţivă ordonanța !
Fiindcă nu vă văd dispus să faceţi
gestul. pe
care

vi-l consiliez, trec la a treia parte
a interpelărei; inele. Înir'un paragraf
al ordinului de

care mă plâng, D. Ministru dec'ară
că statutul
Bisericii Ortodoxe Române, interpre
tat aşa Cum
îl inte

rpretează, îl va aplică şi celorlalte
tiserici
şi confesiuni. Aci, Domuii mei,
nu mai e vorba
de legal

itate sau ilegalitate, aci e vorba de
ceva

unic, o inovaţie în dreptul public.
Căci nu e tară:
pe lume în care să se fi gândit
cineva că e poSibil să aplice unei coviesiuui, orica
re ar îi ea,
legea

organică a alteia. Nici chiar Ţaru
l Rusiei.
cât de autocrat se credea el, nu a
cutezat să aplice

altor confesiuni, regulamentul biser
icei ortodexe ruse. D. Ministru mi-a
spus, că fade acest lucru, pentru că circulara
Ministrului Cultelor din 1921 este mai împovărătoar
e pentru acele confesiuni. ÎI rog însă, să obse
rve că e vor-

ba de 1924, când în ţările alipite se
putea legi-

feră

prin

ordonanţe.

Pe

poate

îace

obligatorie

altor

vremea

aceea,

circulara aceea putea îi „dura lex sed
lex“.
Dar nici atunci nu şi-a închipuit
nimeni. că
confesiuni,

organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
Acum am auzit că s'a zis: nu mai plătesc re canon
icii celor.
lalte biserici, pentru că Statutul Biser
icii Ortodoxe

nu cunoaşte canonici. Eu aş între
bă atunci
pe D. Ministru ce va zice marelui rabin
, când
i-ar. cere

subvenţiuni pentru hahârmii ce
taie îin-

—
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prejurşi găinele? Îi va răspunde, că nu poate să
le acorde nici o subvenție, pentrucă în statutul
Bisericii Ortodoxe Române nu se prevăd ha-

hamii şi tăetorii de găini? (Ilaritate).
Dar să lăsăm gluma. Nu se poate aplică unui.
cult altceva decât legea lui proprie. Eu înţeleg.
prea bine, că sunt confesiuni cari prin credințele și orgaiiizaţia lor, nu cer o pastoraţie mai
desvoitată. Aşa e cultul mozaic. Aşa sunt toate
confesiunile protestanie, unde pastorul nu are

altă sarcină, decâi să boteze pe copii şi să ţină
Duminica o predică credincioşilor lor. Pentru
ioţi aceştia nu e prea mult, comunităţi de 4-5.
mii de suflete. La ortodocşii uniţi şi neuniţi, ro-mano-catolicii şi arimenii, cari păstrează, intactă
credinţa în cele şapte taine, grija a 400 familii
este prea mult pentru un preot.

Constituţia vă arată ce aveţi de făcut, pentru
“ca să daţi şi celorialte culte recunoscute un sta-.
tut legal. Traiaţi cu fiecare în parte, şi prin
concordate ori statute rezcivaţi dificultăţile ce
se pot ivi. Nu uitaţi că tuturor Constituţia le asigură „0 deopotrivă protecțiune“ şi vă obligă

să stabiliți prin iege relațiunile dintre Stat şi diferite'e culte. Renunţaţi deci la dispoziţiunile ce
aţi luat prin ordonanțe, intraţi pe calea legală şi
constituțională, unde mă veţi află totdeauna alături de Dumneavoastră. Noi am spus pretutin-.
deni și cu drept cuvânt

că întreţinein toate

cul-

tele pe un picior de egalitate, Nut se poate să lă-.
saţi, ca din textul unei ordonanţe nu destul de
bine studiată, duşmanii noștri să profite, spre:
a ne calomniă. Aştepi dar răspunsul Domnul

—

Ministru
uind

al Cultelor

bine cuvintele
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Şi nădăiduesc

mele,

satisfăcător, (Aplauze).

că, Cuimpă=

îmi va dă un TĂSpuns

Mmistru! face declaraţiuni
de dragoste față de sentimentul religios, eviță
a răspunde Ja chestiun
ea dacă
“se poate aplică parohiil
or existente dispozițiuni
legislaîive privitoare

la patohii

viitoare

şi sfârşeşt

e prin: „Cine
ar putea preamări anal
iabetismul? Şi totuşi lege
a şcoară nu admite îniiința
rea de şcoli decât numai
pentru
un anumit număr de elevi
. Există. parohii unite
cu 82, cu
29, cu 10 suficte,. Credeţi
că se poate duce lucrul
acesta
la absurd? Ar putea cine
va crede că Statul are
Obli
gameniul să menţină parohia
şi după moartea parohulu
i ?*
Un senator cere ca disc
ursul Domnului Goldiş
să fie a“tişat. Se aplaudă, de pe
băncile; celor ce [i se Zice
a „fr;pturişti“.
:
DX. Darvari, Vice-Pre
şedinte: Senatul,. prin
urmare,
“prin aplauzele şi aprobări
le manifestate, încuviin
țează ca,
"discursul Don:nului Mini
stru al Cultelor să fie
publicat
:şi afişat. (Aplauze),
D. Senator Theodorian-C
arada are cuvântul,
Voci

: Mâine!

D.

M.

(Intreruperi).

Theodorian-Carada : Domnul
e

“dinte, vă rog şi cu să
amânaţi

sul meu,

pe mâine

Iu

Preşerăspun-

si

i
D. Darvari, Vice-Preşcdi
nte: D, Carada consimte
ca
“să se amâne răspunsul
Domniei Sale către D.
Ministru
al Culielor
pentru mâine,

*

Orele fiind înaintate, ridic
şedinţa. Şccinţa
znâine Vineri, 17 Dece
mvrie, ora 45.
Şedinţa se ridică la ora
18,30 şi a doua zi:

”
viitoare

—

„__D. Vice Preşedinte
are cuvântul,
D. Christian
regulament.
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Darvari:

Musceleanu:

D.

Cer

Theodorian-Carada.

cuvântul.în chestie de

D.N. Darvari, Vice-Preşedinte: Aveţi cuvântul,
D. Christian Musceleanu: Domnule Preşedinte, art. 24.
din regulament spune: „Nimeni, afară de minişirii şi sub.
sceretarii de Stat, nu poate iua cuvântul inai mult de doă.
ori în aceiaş chestiune decât cu învoirea Senatului, constatată şi enunțată de preşedinte“,
In cezul de faţă, D. Carada a vorbit de două ori şi tu:
mai are dreptul la cuvânt.
Şi nu este nici D. Ministru de faţă.
D.N. Darvari, Vice-Preşedinte: Domnilor, în ar, 93
din regulamentul interior al Senatului se spunc:;
„In ziua fixată pentru desvoltarea interpelării se di
mai întâi cuvântul senatorului interpelator. După răspun_
sul dat de ministru și în urma întâmpinării interpelantu-.
lui, preşedintele consultă Senatul pentru închiderea incidentului“,
Voci: In urma îstâmpinării,
D. Christian Musceleanu: Aveţi în vedere că miiiistrul nu este de faţă. FPrebuie cu învoirea Senatului,
D. W. Darvari, Vice-Preşedinte: Prin urmare, coniorm:
regulamentului, cau cuvâiitul Domnului Theodorian-Ca-rada.

D. M. Theodorian-Carada: Domnii, mei, re-gret că D, Ministru al Cultelor nu a venit, să:
asculte replica

la care

am

gulamentului nostru. Voiam
tarea cu un compliment

bace. Ascultându-l

drept în puterea

re-

să-mi încep cuvâu-

pentru dialectica sa di-

ieri, îmi ziceam că, dacă în

—

loc de a îmbrățişă
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cariera didactică. D. Vasile

Goldiș studiă dreptui şi se dedică baroului, cu
siguranţă ajungea un advocat distins, un adver“sar redutabil mai ales față de reprezentanţii Mi.
nisterului Public, pentrucă are marea abilitate
de a întățişă orice ilegalitate drept un fapt din

cele mai simple. Ştie să dea ilegalităţii culoarea
unei

chestiuni

jitate.
D.

Generai

nevinovate,

Dabija:

Dacă

de

o

perfectă

lega-

e statistica,

D. M. Pheodorian-Carada: Lăsaţi vă rog, nu
mai întrerupeţi, o să vedeţi îndată, că ceeace îi
imput Domnului Ministru este tocmai faptul că

nu a putut infirmă statistica, pe care o am îniățişat eu.
Până atunci recunosc că am aplaudat Şi eu O
parte a discursului său. Aceea, în care a relevat

meritele Bisericei Unite şi când a declarat că-i

poartă

dragostea.

Dragostea

aceasta

t-o constată în ziua când am găsit
goanele tixite, de domnii din Blaj,
adunarea generală a „Astrei“, ca
legerea Domnului Vasile Goldiş

în
ce
să
de

am

putu-

Ardeal vaalergau la
asigure apreședinte

al Astrei,
are a face.

O voce: Ce

D. M. Theodorian-Carada: Eu nu doresc ni-

mic mai muit decât ca această veche dragoste
să continue din amândouă părţile, să î;e sinceră

+5ai ales.
Acestea spuse, constat, Domnii mei, că în răe- .

punsul

său

de

ieri

D.

Ministru

al Cuitelor

sa

—

lu —

1ăsboit cu ceice duc în ziarul „Cuvâiitul“: o cam-

panie

împotrivă-i,

a răspuns

poate interpelării

ce i-a fost adresată în Cameră'de LC. Ceiter, dar

la intrepările mele clare şi precise,

trei la nu-

măr, n'a răspuns nimic. Nu mi-a putut spune ce
cap de lege îi dă dreptul de a desfiinţă parohii
existente. Ca să arate că nu e posibil ca justiţia

să-l oblige a plăti subvenţiunile ce intenţionează
să refuze după moartea

parohi-

sau permutarea

lor în îuncţiune, mi-a cetii art. 21 din legea pentru organizarea Bisericei Ortodoxe Române. Acest articol sună aşa:

„Statul va pune la cerere

prin Ministerul Cultetor, la dispoziţia Bisericei,

“sumele necesare spre a complectă... în armonizare cu salariile funcționarilor publici. venituvile cterului şi plata îuncţionarilor eclesiastici şi

pentru
_o

a acoperi şi alte lipsuri materiale,

constatare

a

necesităţilor,

fată

de

după

veniturile

de cari dispun părţile bisericeşti“, adică eparhiile
şi parohiile

existente.

locmai

cceace

am

spus

eu „și mai lămurit încă. Evident, parohia cu ve-

nituri suficiente nu poate cere subvenție, dar
cea care nu are venit, e în drept să ceară; şi

dacă Ministerul refuză se poate adresă contenciosului, spre a-și căpătă dreptul, tocmai peutrucă în articolul pe care Pa cetit D. Ministru nu
e nici un
hiilor.

cuvâut

priviter la populaţiunea

paro-

D. Sa mi-a mai spus că în Ungaria dreptul acesta de a pretinde subvenţiuni în numele parohiei, eră un drept ad personam. Voiu să-l cred,
deşi persoane tot atât de autorizate Pau întrerupt spre a-i spune că acolo eră, ca' şi la noi, un

—
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drept ad rein. Dar pe mine
nu mă inte

resează deloc ce a fost în Ungaria. Nu
cunosc legile iingureşti
și nici nu țin să le cunosc,

căci

ele nu rezolvă controversa dintre noi.
Dealtmintrelea,
Domnii mei, nu ara auzit pe
cineva, om de legi

fiind, să

susţie că legislaţia ungureasc
ă poate fi
dată cuiva de mode] şi legile ungu
rești nu COnsţi..
tuiesc drepturi în România.
Eu nu discut decât
legile româneşti şi nu cer decâ
t aplicarea lo. D.
Ministru al Cultelor nu a putu
t dovedi cu nici un

text de lege românească,
că drepturile asigurate parohiilor sunt drepturi
ad personam, pen-

trucă nu e cu putință să îacă
cineva dovada

a-

ceasta,

-Cu date statistice luate din isvo
arele cele maj
autentice, am dovedit că prin
dispoziţiunile ordonanţei cu Nr. 49838 se tinde
la desiiințarea a
jumătate din parohiile azi
existente, In loc de
a-ini opune altă statistică, fiin
dcă nu putea face
acest lucr
u,

D.

Ministru

nişte ciire budgetare,

a] Cultelor

a venit

cu

din cari reiese că Bise-

tica Română Ortodoxă este mai
puțin subvenţionată decât celelalte cute. D.
Ministru a ținut să
declare,

că nu asigură perfecta exactita
te a cifrelor pe cari le-a înşirat, Dar
ca să nu lungesc

discuţia, eu le primesc aşa cum le-a
dat Domnia
Sa. Din acele ciîre, pe cari azi nu
le contest, reiese că Biserica Ortodoxă Română
, în raport cu
numărul
credincioşi'or ei, primeşte dela
Stat
cu 23—25 la sută mai puţin decât
Biserica Română Unită, tot atât de național
ă.

O voce: Tot atât de naţională ?

—
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"D..M. Fheodorian-Carada: Aşa stă scris în.
Constituţiune,
Tot D. Ministru al Cultelor a şi tălmăcit această deosebire. Ne-a spus că provine din faptul
că majoritatea preoților ortodocşi nu au cualiii.
caţiuni academice şi de aceia sunt mai slab plătiţi decât preoţii uniţi, cari au toți diplome academice, Desigur, prin urmare. că atunci când și preoţii ortodocşi vor avea aceleaşi titluri uni-

versitare, ţinând seamă că Sunt mai numeroşi,
deosebirea aceasta trecătoare se va răsturnă cu
mult în favorul Bisericii Ortodoxe Române, cum
e firesc să fie, ţinând seamă de proporționalitate.
7. P.

S. Mitropolitul

scurt

deosebirea

preoți

titrați acadeimici,

Moldovei:

aceasta

va

D. M. Theodorian- Carada:
Toemai :de aceea,

Şi în timpul cel

dispare, când

Aşa

nici nu pricep

vom

mai
avea

_

e de dorit.

destul

de bine

pentru ce au adus ciirele acelea în fața Senatului. Pare că s'a încercat a se spune că îiindcă.
D. Ministru al Cultelor nu poate ori nu vrea să “idice Biserica Ortodoxă Română la gradul de:
prosperitate pe care i-o dorim toți, răstălmăcind

legile, caută să stabileaseă pentru biserici egalitatea în: mizerie. Ei bine, Domnii mei; eu unul
doresc egalitatea cultelor în bună stare şi propăşire,

sunt adversarul

oricărei egalităţi

în mi-

zerie.
D,

General Gh. Dabija: A spus. conteariul.

D.. M. Theodorian-Carada:
zerie.nu e bună
Discursuri puliţice.

Egalitatea în mi-

şi nu această egalitate poate; îi
-

8

—

ll4

—

„dorită de cei ce țin la conserva
rea sentimentului

religios în sufletul locuitoriior țării
.
D. Ministru al Cultelor nu mi-a
răspuns
inic nici la ultima mea întrebare.
D.

Generat Gh.

Dabija:

A

dovedit

ni-

tot,

D. M. Theodorian-Carada: A trec
ut peste obServațiunea

mea, că pretenţiunea de a impu
ne
unui Cult, oricare ar fi el, disp
oziţiuni din legea
organică a altui cult, constitu
e O inovaţiune necunoscută încă în dreptul publ
ic european.

S'a mulţumit

H:cru, apoi

să declare

nu-! face

decât

Că, dacă face acest

din bunăvoință

pentru acele culte, ale căror relaţiuni
cu Statul nu
sunt încă stabilite prin lege. Domnia
Sa a pretins
ieri că dispoziţiunile din statut sunt
mai favora-

bile decât cele din circulara Mini
strului

de Culie
Goga din 1921. Am cetit-o asea
ră și vă declar
că D. Ministru. se înşelă. Circular
a Domnului
Coga
cere

pentru

parohiile

noui

o mie

de suîlete, adică 200 de familii şi 300 de
suflete adică

60 de familii pentru parohiile
existente, pe când
ordonanța sa cere pentru toat
e 200 ori 400, du-

Bă cum

Sunt parohiile rurale ori urbane.

D. W. N. Popp: Legea

-D.

M.

cere aceasta.

Theodorian-Carada:

Ordo
D. W. N. Popp: Şi ordonatița reproduce nanţa.
legea.

|

D. M. Theodorian-Carada: Nu. D. Min

istru.
Statului, prin ordonanță, un înţel
es pe Care nu-]
are, şi pretinde că-l aplică” şi alto
r confesiuni,

pentru-că e.mai binevoitor decâ
t circulara Dom.

nului Goga,. ceiace este inexact,

.

.

_:.

dă.”

—
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„Şi apoi, Domnii mei, dacă circulara Domnului

“Goga e mai dulce ca ordonanța, se poate explică prin faptul că în 1921 erau cari susțineau că.

Constituțiunea din 1866 nu are putere în țările
alipite, şi că acolo se putea legiui prin ordonanţe
sau circulări. Azi nimeni nu contestă că dispozi-

țiunile Constituţiei din 1923 se aplică în tot cuprinsol Yomâniei. Constituţia ce ne cârmueşte

azi pe toţi, obligă pe D. Ministru al Cultelor să
stabilească relațiunile dintre Stat şi fiecare cult
în parte prin legi speciale, nu prin ordonanţe mi-

nisteriale.
„D. Ministru ai Cultelor nu a răspuns nimic la
toate aceste obiecţiuni ale mele. Cu toate astea :
cu nu sunt cu totul nemulţumit cu răspunsul său.
lau act de declaraţia sa, că în bugetul anului

1927, a menţinut subvenţiuni pentru toate paro-

hiile existente,
D.
nează

Gh. Pop:
mizeria,

Suprimarea

aivtorului

de Stat,

îusem:

D. M. Theodorian-Carada: Asta mă linişteşte.
-căci sper că, în cursul anului ce se apropie, D.
Goldiș

şi amicii

săi

se vor

contopi

în partidul

poporului, iar D. Ministru de Culte îşi va însuşi
Şi va aplică la departamentul pe care-l conduce
programul acestui partid, care cere legalitate

dela toţi şi îaţă de toate şi care tinde a face din
toate confesiunile prieteni buni şi devotați Statului.
Din ceasul acela, ordonanța -Nr. 49838
mai fi decât un episod trist, un vis rău.

|
nu va

Domnilor Senatori, oricum o îi mâine, eu ră-
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mân Cu 0 mângâiere: Cel ce va

scrie mai târziu
istoria zilelor pe cari le trăi
m noi, va însemnă
că attinci când un Ministru
de Culte a încercat
„Să inaugureze o politică bise
ricească inenită să
distrugă sentimentul religios din

ţara întreagă,
cel ce s'a ridicat întru apărar
ea tuturor cultelor
iără excepție, dela

cei mai majoritar Până la
cei
mai infim, cel ce le-a sprijini
t dela această tiibună, a fost umilul Dumneavoa
stră servitor,
-Am zis. (Aplauze).
Discursul Doninului Goldiş
ma mai fost afişat, ci. la
2 Ianuarie apărea în Monitoru
l Oficial o nouă ordonanţă,
care anulă tot ce conţinea
cea cu Nr. 49838.

LA SUMAR
- Şedinţă

Senatului din

27 Februarie

D. General Coandă, Preşedinte: D.
rada are. cuvâniul asupra sumarului.

1927,

Thcodorian-Ca-

D. M. Theodorian- Carada: Doninule Preşedinte, în şedinţa dela 18 Fevruarie, în timpul
când vorbea D. General Moşoiu, eu eram într'o
conversaţiune

particulară cu vecinul meu,

deodată am văzut pe D. General

când

Moşoiu că în

chip intempestiv a intervenit în această convorbire particulară şi cu un ton pe care riu-| înţeleg.

Doresc să ştiu dacă Domnia Sa a înţeles să mă
atace personal pe mine, sau partidul din care

am făcut parte, căci atunci sunt gata să răspund

și cer cuvântul în Chestie personală. Dacă însă
D. General Moşoiu declară
că a fost numai un
lapsus linguae, atunci nu insist.
|
E
D. General

T. Moșoiu:

Ii urma

lămuriritor date de

—
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D. Senator M. Theodorian- Cara
da, şi dacă

lucrurile Stau
aşa, declar că man vizat
persoana Doinniei Sale:
i
Eu am vorbiţ în general do
trădare: când va îi vorta,
de trădare, atunci.

D. M. Theodorian. Carada:

zați:

aţi făcut orinmaţi

la- persoana mea ?

Ei?

Rog

preci-

făcut aluzie la mine

sau

D. General 7. Moșoiu: Nici
la una, nici la alta, ci la
bersoana care rii-ar spune
mie um astfel de cuvânt.

LEGEA
Şedinta

CHIRIILOR

Scnaluiui

din

1 Aprilie

1927.

-D. M. Theodorian-Carada: Dowmhnii mei, deurăzi, unul din colegii ncştri îmi zicea că problema chiriilor e o problemă insolubilă. Desigur,
din punct de vedere al ştiinţei pure, în starea anormală de azi, probiema e insolubilă. Intrucât
însă e vorba de o problemă socială, pentrucă la
tezolvarea ei se cere
cuvântul legiuitorului,
chestia chiriilor va rămâne necontenit: o problemă susceptibilă de soluţiuni tranzitorii și tran- zacţionale.
Da
- Mie unuia mi-a fost destul să ascult delega-

(iunile ce s'au înfăţişat înaintea comisiunii judiciare, mi-a fost mai mult decât suficient să stau
de

vorbă

cu

proprietarii

şi chiriașii,

cari

două

zile dearândul au invadat în curte la inine. ca
să îmi dau seama cât de greu va îi de găsit îoi“mula transacţională care să mulțumească pe

—
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toţi. Cu toate astea, înc
ă odată, o forinulă tra
n- sitorie şi transazţiona
lă se cere şi se va cer
e înca este 0 consecinţă
a marelui război. De
crize
de locuințe s'au resimţ
it numaidecât toate
Statele europene, chi

ar cele neutre
:
Aşa, de pildă, Olanda, din ,
pricina asta a fost
siiită, în 1920, să

prelungea
închiriere şi a luat dispoziți scă Cconțractele de
uni să se clădească
200.000 de
locuinţe,

dispoziție

tat foarte iute după aceea,

ce sa

|

In Franţa,

şi execu-

îenomenul sau boala ace
asta e cu
„atât mai gravă, cu cât,
pe lângă, cauzele generale ce au provocat-o aiu
rea, s'au adăogat: disirugerea regiunilor inv
adate de inamic Şi exo
dul populaţiunii rurale în
spr
ceput deci Franţa a prelun e oraşe. Dela îngit închirierile până
ia 1926 şi anul

trecut s'a dat

o nouă prelungire
până la 1931. Francezii nu
S'a
u
mulțumit cu atât,ei au refăcut regiunile
dev
ast
ate şi au dat
mare
sprijin. construcţianilor

de

locuinţe noui.
Numai prefectura Seinei -'Minicipalitatea Pa_
risuiui — a clălit în împrej
urimi 12 Oraşe-gră-

dini, cu câte patru mii de
apartamente fiecare.
În Bel

gia s'au prelungit îuchirier
ile dela 1921
câte o sută milioane de
franci pe au
la dispoziţia Societăţii Naţ
ionale de locuinţe. Pe
'ângă această mare Societ
ate, s'a mai întemeiat
încă 150 de societăţi pen
tru încurajarea construirej de locuinţe,
Pa
Nu am de gând să vă înşir
tot ce au făcut ţările ce au trecut şi trec prin
astie! de: criză. Mă .
Și au pus

—Bl=
mulţumesc să spira că în Serbia, cu demobilizaţii

s'au construit toate localuri'e necesare autorităților şi că ministerul Pasici a oprit prin Jege vân-

zarea imobilelor, până când se va ajunge la norma!. Un iucru e sigur, pretutindenissau prelungit pe termene lungi închirierile şi s'au luat mă-

suri

serioase

pentru

a se intensifică

constrire-

țiunile.
„la noi, Domnilor, deşi criză de locuințe” estemaj puterni că, soluţiunile pentru vindecarea ei

au fost slabe. *

Pe lângă lipsa de construcțiuni noui, generală
în Europa. şi pe lingă cauzele cari au agravat
criza în Franţa, la noi au intervenit încă trei

cauze pentru a face criza atât de dureroasă: În-

ii, Bucureştii, capitala unei
oane de locuitori, a devenit

ţări cu şapte milicapitala României

Mari, ţară -cu peste 17.000.000 de locuitori;

al'

“doilea, prin exproprierea moșiilor, o mulțime de
oameni ce trăiau la ţară, proprietari, arendaşi.

contabili, maşinişti, au trebuit săi se inute la o-

raş:; a venit în sfârşit şi nenorocirea că. în ţările vecine au fost turburări: cari au silit pe mulți
din locuitorii acelor ţări să se expatrieze: din iunanitate şi spre a ne conformă cu dreptul gin-

tilor, a trebuit să adăpostim pe ruşii îugăriti de
Do'şevici, pe armeni, greci şi alte neamuri isgoniți din Asia Minoră ori emigraţi de groaza
măcelurilor de acolo; în sfârşit, pe evreii persecutați în alie părţi; o sumedenie de neamuri,

_mai mult sau mai puțin dorite, au invadat la noi
și şi-au aflat adăpost în oraşele noastre.
Bucureştii, cari în 1914 aveau 370.000 de lo-

-

—
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cuitori şi în care casele cu mai mult
de trei ca-

Here nu erau decât 22490, au devenit
capitala
unei țări mari, un oraş cu peste un inilio
n de.loCuitori. De construit însă s'a construit tot
mai
Puțin, căci deşi la noi criza de locuinţe
e mai

mare ca oriunde, dintr'un concurs
de împrejurări asupra cărora nu insist, s'au luat
doar măsuri. paleative. Legea pentru încur
ajarea con-

strucţiunilor, pe care D. T rancu-laşi
a obținut-o

în 1921, a fost abrogată, fiscalitat
ea a stânjenit
construcțiunile. in ce priveşte
ecntractele de închiriere, legile pline de poezie roman
tică şi pro-

ză mercantilă ale predecesorului
răposatului
Mârzescu w'au vindecat Bimic, dar
au încurcat
multe. Mârzescu a căutat, e drept,
să dea o solhrţie
mai sănătoasă chestiunii, dar pe
cât se

prin trecerea unuj artist prin Palatul Minis vede
teru-

lui de Justiţie s'a risipit în zidurile acele
a atâta

poezie, încât şi bieiul Mârzescu

zia Că vor ajunge

şi-a făcuț ilu-

trei ani pentru ca criza de lo-

cuinţe să înceteze. Aceşti trei ani au
trecut, dar
iluziile nu au dispărut nici azi,
Eu, Domnii

mei, mam

dar realitatea mă

fost niciodată

opreşte

pesimist,

dela orice iluzie

zadarnică. Sunt convins că criza de locui
nțe
va
mai dură

încă, şi de aceea zic că bine a făcut
D. Ministru al Justiţiei că a preze
ntat o lege
care
opreşte libera tranzacţie ; e încă
neces

ar ca
legi tranzacţionale să toarne balsa
m pe rană.
Căci e o rană, Ascultând atât dolea
nţele pro"prietarilor, cât şi cele ale chiriaşilor,
mi-am dat
seama cât de grea e suferința şi,
dintr'o parte şi
din cealaltă. Am găsii în ambel
e tabere atâta

—
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erervare, încât ţin să -vă declar că acest CQII-flict nur se poate tranșă decât cu multă precauțiune şi bilândeţe.

Le-am spus proprietarilor de case, că atunci.
când moşii strămoşeşti s'au expropriat, în con=
diţiunile cunoscute, ei mau cuvânt să; fie prea

exigenţi şi că sunt datori să-şi împartă locuința
cu cei ce din împrejurări ce nu depind de dânşii

nu au unde să se adăpostească şi cari altfe] ar

sămâne pe drumuri.

Un lucru însă, Domnii mei, trebue făcut în îo.
losul proprietarilor, şi după cum văd. comiteiut
delegaților a dat în parte dreptate proprietarilor-

de care voiu să vă vorbesc. În proiectul aşa cum

a fost adus se spunea:

Funcţionarul-proprietar-

evacuează pe funcţionarul-chiriaş.
Eu aş zice că, tot proprietarul care Prin Muu--

ca lui, cu osârdie şi economie şi-a clădit un că-

min pentru odihna sa, e în drept să evacueze pe

chiriaşul care m'a avut această prevedere.

o nedreptate

strigătoare

fste

la cer ca cel ce-şi are-

casa lui, să rămâe în drum, să nu aibă, uitde se

adăposti

de frig şi de ploaie, pe când

în casa lui

se desfată un chiriaş impus. E drept, prin urmare, ca acei ce şi-au construit ori cumpărat.
casă, să fie autorizaţi să intre într'insele spre a
le locui, nu a !e speculă. Proprietarul a două-trei
camere de locuit, să fie lăsat a-şi odihni bătrâ-

neţele

și să-şi sfârșească zilele

sub acoperişul

său. Felicit comitetul delegaților că a isbutit să
introducă în proectul de lege un amendament:
ce se apropie de această omenească şi creştinească concepțiute.

— ladă —
Domnii mei, oricât vom prelungi noi
închirie-

“ile, Ja normal nu vom ajun
ge
“construi tot ce lipseşte.
„De

aceea, preocuparea

buie să fie intensificarea

până

nu se. va
a

noastră de seamă tre-

coistruc

„această ordine de idei să sper ţiunilor, si în
„care o votarăm zilele trecute ăm că legea pe
va Îi întradevăr
=de folos.
a
Ra

Dar oricât de bună o fi legea
Domnului T'rancu-Îaşi, eu asigur pe vechiul
meu prieten de pe
băncile universității că Ministrul
Muncii nu va
„butea face iminunea ca într
'un an şi jumătate să
„bună capăt crize

i de locuințe, oricât ar intensiiică consirucţiunile.
|
o
Asigur pe

"va

D. Ministru a] Justiţiei că dacă
ni

prelungi

acum

contractele,

forţa împrejură„rilor îl va sil să facă lucrul aces
Fu îi urez numai să fie şi la toamnăta la toamvă.
pe banca aceea, ca îinpreiină cu noi să
brelungim închiriere în așa fel, ca chiriaşii
să poată face reparaţiunile
bă

pe cari sunt datori, iar capitaliştii
să aia-

vreme

construi pentru cei nevoiaşi.
Până
. “atunci, noi-ori alţii, nu Ştiu, dar.
ştiu că legea va
mai dă o prelungire aîară de ceea
ce se propune
azi.
Nu-m

i place să fac Proorocii,
nu voiu să
trec drept o casandră, dar vă asig
ur că este abSOlut imposibil ca în doi ani
să se ajungă la
normal.
Chiriaşii.

Domnii

NICI,

oasiră,

că asta

un se

nu

se

mulțumesc - cu
„asta, ei ar dori să se menţină chiri
Alârzescu. Le-am spus lor şi vă ile din legea
repet şi Duimneav
“scumpit,

vieaţa

poate.

a devenit. mult

mai

Toate
grea

|

sau

ca

a-

— 125—
Cum, trei ani, nu se poate ca Chiriaşul să. plăiea-

scă chiria de atunci.
|
O ridicare rațională a chiriei mi se pare dreap-.

tă, însă când o stabilim trebue să ne ferim de
orice exagerare, să ţinem seama de echitate, să.

nu

pierdem

din

vedere

realitatea:

monetaiă..

Când e vorba de leg: transacţionale, mai ales,
să nu uităni că nu e îngăduit legiuitorului să îacă pe unii fericiţi, năpăstuind pe alții. Să fina
drepți cu toţii şi îngăduitori. Împrejurările au:
făcut ca în conflictul dintre proprietari şi chiriaşi, eu să nu am absolut nici un interes all,
decât cel obştesc: Chiriaş nu sunt, pentrucă

stau în casele mele, nici proprietar în sensul le
gei pe care o discutăin nu sunt, pentrucă nu iau

dela nimeni

chirie;

sunt însă

proprietar

dinu

neam în neam, în mine e viu simţul proprietăţii.
dar tat atât de viu şi cel-al echităţii. Zic dar
proprietarilor cari au chiriaşi: Nu mai vorbiţi
de transacţia liberă, nu e posiibilă acum şi încă
multă vreme va fi cu neputinţă. De transacţie |i-

beră

se putea

vorbi

altădată, azi însă şi în îa-.

vorul specuiatorilor de ivcuinţe, nu se poate! admite. Cei ce speculează locuinţele, dreptul 'a
locuit, nu pot pretinde

să fie altfel trataţi decât

și cei ce. vând pâine, carne, zahăr, lemne, tot:
de ce are absolută nevoie omul ca să trăiască. -

„Utendi et abutendi“ din dreptul roman a încctat de a mai fi o axiomă a dreptului contimpo-=-

ran.
De altiel nici vechii romani nu înțelegeau. principiul acesta în chip absolut, şi ei aveau legi.

în contra cămătarilor şi a speculatoritor. - -

De proprietatea noastră putem uză, dar nu â=.

“vem dreptul a abuză de nimic, Eu
unul am regretat văzând pe ultimul constitu
ani ştergând
„din Constituţie - dispoziţia ce declară.
proprietatea sacră şi inviolabilă. Îmi place să
sper că va

veni ziua când acest sfânt principiu se
va Teîu-

scrie

în Constituţie;

până

atunci

şi. întotdea

una
fiecare să ţie în minte şi în inimă
Corivicțiunea

Că, dacă proprietatea e sacră şi invio
laiilă, acea
“sta nu e cu putinţă decât în marg
inile actualei

Concepţiuni a dreptului de proprietate,
adică

atât cât proprietatea nu serveşte
la specularea
nimănui şi cât este în cinstitul inter
es al “fiecăsruia,
Libertatea transacţiunii, ca şi libertatea
comerţului, pot îi, Domnii mei, în stare
a normală,
două articole ale uneia şi aceleiaş legi
econo-

“mice; noi, azi, însă, nu trăim într'
o vreme nor-mală.
Pentrucă a cunoscut acest adevăr
şi nu s'a
lăsat ademenit de vorbe, preceden
tul
cabinet

Averescu a înfrânat specula comercială
şi a ief.
“tenit traiul. Guvernul ce i-a succedat,
crezând
că libertatea conierţului poate fi îngă
duită oricând
,

a scumpit

vieaţa.

Să nu uităm niciun minut adevărul
acesta,
Domnilor. Fiindcă simt şi îmi dau seam
a cât de
prite
rnic e adevărul acesta, ţinui să-l mai
pui o-

dată în evidenţă.
Dacă voios voiu votă în considerațiu
nea
gei,

este

tocmai

pentrucă

nu

admite

'e-

transacţia

liberă. Şi mai voios. voiu votă orice
amendament, menit fie să permită proprietaril
or fără a-

dăpost să intre în locuinţa lor, spre a o locu
i,

—
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fie spre a îndulci cota Chirii, ce mi se pare prea
grea.
a
Domnii mei, nu mi-am permis niciodată ilu-

zia de a crede că prin cuvâutarea unui cin, ori-

cât de talentat, ori de genial ar fi acela, se pct
schimbă convingerile făcute, ori judecata cuiva.
D.

Xiculescu-Buzeşti:

Convingerile

voturile nu le schimbă. (Maritate).

le

schimbă,

dar

D. M. Theodorian-Carada: Ar îi trist să fie
așa, pentrucă votul fiecăruia trebue să îie în acord cu convingerea pe care o are.

Oricurmn o îi, eu sunt încredințat că precum picătura de apă limpede căzând necontenit pe
Diatră, străpunge stânciie și' stărâmă granitul,
tot aşa adevărul curat şi desinteresat Spus fără
sfială, distruge preconcepţiile. sfărâmă preju-

decăţile şi risipeşte întunericul. Asta am

căutat

să fac prin cuvântarea mea şi să îmi țiu făgăduiaia făcută proprietarilor şi chiriaşilor, că voiu

vorbi ca un om
Legea
50

negre.

drept. (Aplauze).

a iost votată de Senat cu 83 bile albe contra *
-

E

IMPROPRIETARIREA CELOR DECO.
RAȚI CU CRUCEA Lu
- MIHAL VITEAZUL
Şedinţa

Senatului

din

9 Aprilie

-D. N. Durvari, Vice-Preşedinte:
este. «deschisă.

vântul,
D.

D,

Marin

1927 .

Discuţiunca

Senator . Theodorian-Carada

Theodorian-Carada.:

Domnii

generală
are

cu-

mei,

de când s'a depus la biuroul Senatului acest preiect de lege, eu sunt pe gânduri. Niciodată
gân“durile nu m'au frământat mai mult în faţa unei

legi, decât la Iaşi, în 1918, când se depusese pe
biuroul Senatului o moţiune ce cerea ca toți senatorii să aprobe actul Camerii Deputaţilor, prin
care se dădea în judecată miniştnii ce cârauuiseră ţara în prima perioadă a războiului,
In vremea aceea, în capul guvernului şi şei

—
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al partidului din care făceam parte, eră uri băr-

bat de care mă legă o caldă şi sinceră afecție.

Ştiam că el ţinea foarte mult ca toți amicii iui
să se solidarizeze cu dânsul în chestia aceia.
“Cu toate acestea, Domnii mei, eu am

cercetaț

moţiunea cu ochii minţii mele, am ascultat glasul inimii mele şi n'am suit la tribună ca să

spun că nu admit peniru miniștrii ce au comis

greşeli politice, o altă pedeapsă decât îndepărtarea lor depe banca ministerială; că, atunci
când este vorba de delicte de drept Comun, nu

pot să aprob trimiterea în faţa justiţiei a oamenilor de cari sunt convins că sunt incapabili de
fapte incorecte;

Am avut în ziua aceea mulțumirea să văd pe
șeful guvernului venind la mine ca să-mi strâuză inâna şi să-mi spue că mă înţelege, deşi nu

este de acord

cu mine,

Mai târziu am avut nenorocirea sau fericirea
să-l aud recunoscând că eu avusesem dreptate.
De aceea, Domnii mei, acum când vine în dis-

cuţie acest proect

de lege,

prin care

se dau a-

vantagii unei clase de ofițeri, să-mi daţi voie,
când: vorbesc, să nu ascult altceva decât lumina
minţii mele şi glasul conştiinţei. Rog şi pe D. Mi.
nistru de Război” să nu-mi ia - în nume de rău;
dacă voiu fâce rezerve şi voiu ridică obiecțiunile ce-mi sugerează cetirea: proectului său,
Doinnii mei, crucea lui Mihai Viteazul: a fest
înfiinţată în toiul războiului celui mare. Această

cruce străluceşte pe pieptul unor ofiţeri, cari de-

sigur au înfăptuit: acte de vitejie. Eu unul nu
vreâu să cercetez; nici măcar să ascult pe cei
Discursuri politice.

—
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cari încearcă să reducă valoarea ofițerilor
cari
poartă această cruce. Ei au presurnţia
legală
de a fi nişte viteji şi nici <u, nici nimeni altul
nu
trebue să le conteste vitejia. Și atunci,
Doinnii
mei, vă veţi întrebă şi Dumneavoastră.
cum
m'a întrebat şi eu: De ce generalii cari
au comandat corpuri de armată în războiul mondi
al

şi cari poartă ei înşişi această cruce
pe piept, aci

la Senat i-am auzit făcând rezervele lor?
Chiar
la biuroul Senatului mai în fiecare zi se
depun

petițiuni împotriva acestei legi. In sfârşit o
mulțime de ofiţeri, cari nu poartă aceas
tă cruce,

sunt hotăriîţi în contra proectului ce discutăm,
Doinnilor, explicaţiunea este naturală, Decorația „Mihai Viteazul“ s'a întemeiat în
anul
1917. Noi avein, fondată de regele Carol,
încă
din 1873, o altă distincție militară: Virtutea
Miiitară. Această cruce; stă încă pe pieptul
acelor

veterani

cari, pe câmpiile

Bulgariei,

au

cucerit

independenţa României. Fa împodobeşte pieptuvile ofiţerilor cari în 1913 au trecut Balcanii
şi
cari din disciplină, dragoste şi umanitate s'au
oprit la porţile Sotiei, ca să dea dovada vecin
ilor noştri că noi, dacă suntem viteji, suntem
şi

generoşi. Aceştia toţi se simt jigniți în
amorul
lor propriu. Nu trebue uitat nici faptul că în
tim-

pul războiului s'a împărțit pe lângă crucea
Mihai Viteazul şi Virtutea Militară.
S'a mai dat la viteji şi Steaua României
cu
spade şi Coroana Româneii cu panglică roşie.
Toate aceste distincțiuni s'au dat pentru vitejii. Este deci foarte firesc ca toți aceștia
să se
simtă oarecum jigniţi când se face o deos
ebire

—
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între unii şi alţii. Evident, şi am spus dela înce-

aut, cei mai viteji sunt cei ce poartă „Crucea
lui. Mihaiu Viteazul“: dar nu e mai puţin adevărat că aceste distincțiuni sau daţ tuturor după rapoartele comandanților lor direcţi. Si
nu

este imposibil ca un act vitejesc sub condeiul u_
nui Comandant, rece şi sobru în expresiuni, să
pară
mai neînsemnat, deşi eră egal cu acela în-

făptuit de un ofiţer de sub ordinele unui coman=
lant cu pana înflorită şi cu imaginaţiune vie.

Dar, Domnilor, nu voiu să mă opresc asupra
acestui punct. Norocul şi nenorocul sunt în lu-

me.

Dacă

unii au avut

norocul

să aibă Coman-

danţi care să-i recomande mai călduros, nimeni
nu trebue să se plângă de asta. Dreptatea absolută nu există

pe pământ.

Un lucru rămâne sigur: cei cu Crucea lui Mi-

haiu Viteazul pe piept sunt dintre cei mai viteji

Şi nu se cade să-i mai discutăm,
Dar mi-a spus unul dintre colegii noştri, unul
diutre cei mai autorizaţi de a vorbi de armata
din timpul războiului, unul care poartă Crucea
lui Mihaiu Viteazul pe piept, mi-a zis că această: răsplătire bănească va demoraliză armata
şi la un război viitor, dacă se dau răsplătiri băneşti, comandamentul va îi silit sau să demonetizeze Crucea, sau să nu o mai dea deloc.
D. Dr. Aurel Metzulescu: Generalul acesta a primit
ceva din partea Siatului? 1 s'a dat sau nu Domniei Sale
2 recompensă naţională?

D). Mariu Theodorian-Carada: Nu ştiu la cine

faceţi

aluziune.

Fu

mi-am

însuşit raționamentul
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sănătosal unui. ofiţer general, dar n'am.
primit
mandat să vorbesc în numele cuiva. .
...
i Domnii. mei, noi avem 0 datorie de
recunoştinţă către toți acei viteji cari au, făurit Româ
nia Mare.
Da

„. Această datorie

de recunoştinţă.

o avem.

primul rând către cei ce au făcut România Mareîn

Cu prețul vieţii lor. Pentru

aceştia nu avem

alt-

ceva de făcut decât într'o anumită zi să ne 1u-

găm

pentru

odihna

suiletelor

lor şi să. îngrijim

de văduvele şi de copiii lor.
|
Această Românie Mare a fost pecetluită

cu

sânge:e invalizilor; şi către aceştia avem dato-

ria de recunoştinţă

de a-i sprijini, pentru ca su-

ierințele din război să le îie cât mai puţin
dure-

roase. (Aplauze).
." “Avein

-Gatorie «le

pe cari gioanţele

ploaia de gloante
' Pentru aceștia,

recunoștință

şi către

vitejii

i-au cruțat şi care astte] sub

au făcut acte de vitejie.
în' toate țările din lume

sunt

semns de distincţiune. Şi din acest punct de ve.

dere mă închin cu respect şi recunoştinţă în
faţa
tuturor purtătorilor Crucai lui Mihai Viteaz
ul...
Dar vedeţi, Domnii niei, ni se propune
să-t
răsplătim materia!mente. .
D. Mihail Negruzzi:

Nu

aceasta

este

_D. Marin Theodoriaân-Carada:
vă-rog, nu.mă întrerupeţi,
D. Mihail Negruzzi:

Am

îmbătrânit

scopul

legii.

Daţi-mi

voie,
N

şi vorbesc Singur,

- D. Mariu Theodorian-Carada: E rău t Domnii ei, e vorba de 300 de ctiţeri purtători-ai a-
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cestei Cruci. Mi s'a spus de ini că ar fi 372:
de
alții: 265.
2
DIE
ia
tai
DD, General Anton Gherescu-Lebiez: Sunt 377, - D. Mariu Theodorian-Carada: Fu admit.
media de 300. .. .
m

Și atunci îmi îac socoteală că această TeCu-.
moștinţă către 300 ce cfițeri, cărorali sa dă câte

ad ce pogzvane,

iace

15.000 de pogoane:

înmul-.

tite cu 30.000 de ii pogonul, fac 450 de, mmilioane, Dacă la aceasta se adaogă cele
500. metri
.

pătrați pentru casă, dacă se adaugă dreptul de
călătorie liberă pe căile ferate, veţi vedea-că se

face un-dar de peste o jumătatede miliard. : ::
Ca. om

nu: mă

care

arunc

am

obiceiul să fac, socoteli,

care

la cheltueli mari în viaţă 'şi care

mă las a fi călăuzit de acest principiu şi în tre-

burile: publice, vă mărturisesc că pe vremea aceasta de criză, de inipozite grele, de viața
scumpă; când avem asignate pentru încă zecs
miliarde, căci biletul nostru de bancă este astăzi
im îel

de

asignat,

pe mine

mă

apucă

o groază

de darul acesta de peste o jumătate de miliard.
Dar dacă ar î: numai atât! Eu m'am bucurat,
Domnii mei, când Constituanta a creiat Consiliul Legislativ şi nu mi-a părut rău când Cons'liul Legislativ, în dorinţa de a apără Constituţia, a mers prea departe, până când lam văzut:
susținând că nici măcar amendamente nu se pot
votă de Corpurile Legiuitoare, fără b'agoslovenia lui. De aceea cu atât mai mult m'am mirat
că înaintea acestei legi, Consiliul Legislativ nu
a deschis: Constituţia, nu a deschis codul civil,
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nu a deschis legea agrară. Fiindcă, Domnii inei,

roprietatea ce se dă prin acest proect de lege:
tiu este

o proprietate

quiritară,

nu

este o pro-

prietate din cele pe cari le legiferează codul ci-

vil, ci este dimpotrivă,
prchibite

de dreptul

o proprietate

modern,

feudală.
:; Se creiază, Domnilor.

din cele

este o proprietate:

un fidei-comis,

numește acest fel de proprietate

aşa se

în limbajul

ju-

ridic. Or, fidei comisele sunt interzise de ccdul
civil, sunt oprite de Constituţie.
- Iată, Domnii

mei,o obiecţiune sericasă,

care:

pe mine, ca om de drept, mă înspăimântă,
AL doilea, această împroprietărire violează le-

gea. agrară,

care este.o lege constituțională.

: Prin legea agrară s'au expropriat proprietă
țile ce!e mari, s'au expropriat' moştenirile descendenţilor acelora. cari căpătaseră. moşii lup
tându-se vitejeşte, pe vremea când: se răsplătea
vitejia cu mceşii.
i
Nu

am

avut nimic

de

zis și nu am

nu

şi-a pus

nimic. de:

zis. Îmi pare foarte rău că nu văd aci pe banca:
ininisterială pe D. Ministru al Justiţiei, căci aşi

voi

să-l întreb,

dacă

Diumnealui

a-

ceastă întrebare, Dumnealui care este încă mare:

proprietar rural, — eu nu mai sunt de mult, —

a trebuit, cred, să se întrebe dacă pe mi teren.
exprontiat printr'o lege constituţională, în anu=rhite condițiuni şi întrun anumit scop, se insta=

lează o persoană, nu din acelea pentru care s'a
făcut

exproprierea,

tostul

proprietar

nu este

în.

drept, — eu cred că ca, — să ceară dela justiție să i se redea pământul. înapoi; căci luii. sa:
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luat pământ pentru ţărani, pentru muncitorii de

pământ (aplauze), nu de dat răsplată pentru alte

foarte frumoase şi meritoase sacrificii, dar cari
nu sunt scrise în lege. Dura lex, sed lex.
Nu este numai atât, Domnii mei, şi de aceea
încă odată mă minunează - miopia . în această
chestiune a Cosisiliului Legislativ. Cum de nu a
deschis art. 10 din Constituţie, care spune ca-.
tegoric şi mult mai precis decât Constituţia din.
1866, că privilegiile de orişice natură sunt înterzise în Țara Româneascăl. Or, ce poate îi mai

mult. privilegiu, decât faptul de a dă unei

anu-.

mite clase dreptul de a avea pământ din terenul
expropriat,

şi aceasta

în

coutra

dispozițiunilor

legii? Ce poate îi mai mult. privilegiu decât obligaţiunea impusă comunelor ca să dea locuri
de. casă unor anumite persoane?
Vedeţi, Domnilor, aceste trei. obiecţiani sunt

foarte. serioase. Aceste trei obiecţiuni re mine

mă îngrijorează. Aceste trei obiecţiuni m'a făcut să mă sui azi la această tribună. Un ccleg
al nostru îmi zicea ieri, aici în Senat,

că o ast- .

fel: de lege nu trebuia să fie adusă, dar dacă a
fost .adusă, trebue votată.
Să-mi daţi voie să vă spun că eu am altă părere.: Eu am cultul, aş putea zice supeistiţia legalității şi constituţionalismului. Nu mă pot dar
învoi' cu nici un fel de tranzacţie cu legea.
|
Nu se poate spune, Doimnii mei, că este aci.
vorba de obiceiul. strămoşese, căci acel obiceiu'
strămoşesc de. care vă vorbeam adineauri eră
un oObiceiu care eră în uzul tuturor Crailor şi
Voevozilor dela Canalul Mânecii până la Bos-
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for şi dela Gibraltar până la Wladivosto
k.

un Obiceiu depe vremea când ostaşii erau Erâ
răsplătiţ

i; în Apus cu înobilare şi feude, iar în
Răsărit cu moşii şi caftane boereşti.
-

Acest obiceiu a murit dela 1789. A încercat

Napoleon o reînviere a lui. Dar Napoleon
eră. pe
tângă un mare geniu militar şi un juris
consult:
eminent; el şi-a dat seama, când a încer
cat reînfiinţarea unei nobleţe militare, că nu
se poata
îace âceasta decât dându-le pensiuni
și onoruri. .
l-a făcut
prinți şi duci, le-a dat pensiuni

înscri-

se cu aşa zisul: „Le grand livre“, Pământ
nu a
îndrăsnit să dăruiască nici unui ostas. A
dăruit.
titluri, le-a creiat venituri din bugetul Statu
lui.

Atâtaşi nimic mai mult,

|

|

|
“După Napoleon, nimeni nu a îndrăsnit
să inai:
încerce aşa ceva. Şi cu toate acestea, Domn
ii
mei, întorcându-mă la ideiă destul: de
inteli-

gentă, în tot cazul

oportunistă

a colegului

nos-

tru, deşi nu mă unesc cu dânsul, recunosc şi
eu

că atunci când această chestiune a fost pusă
pe

tapet, ea trebue să aibă o soluţiune.
Şi pentru că:
nu mă
împac cu legea aceasta, propun Domnului

Ministru o soluțiune care nu violează Const
ituţia şi legile, care ar mulţumi pe toată lumea
, afară de acei cari poate au interese perso
nale în:
joc,
i
In Austria monarhică şi feudală, eră o
decorațiune care se dădea numai militarilor:
„Maria
Thereza“, acel Ordin care nu avea mai mul
de”

patruzeci de cavaleri. după cât ştiu, iar. înainte!

de război rămăseseră numai

trei,

Sa

—
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P. $. $. Roman Ciorogariu, Episcopul Orădici
- Mari:
Unul singur, Fehervary. m
:
i

D. Mariu Theodorian-Carada.: Ordinul acesta
.
a fost 'creiat în secolul XVIII, când idejle
filo-;
sofice încep să lumineze minţile; şi Maria 7 he-

reza

l'a creiat în aşa chip,

încât

şi astăzi,

în

vremea noastră de democratism şi liberalism
,
poate îi vorba de așa ceva. :
Maria Thereza a dăruit Ordinului mari 1moşii, ale cărer venituri se împărțeau între acei
cari purtau Crucea Maria Thereza. De
ce nu
S'a gândit oare

Ministrul

de Război

la un pro-

iect, prin care dând formă mai legală Ordin
ului

Mihaiu Viteazul, încorporând într'însul şi pe a-

cei purtători ai „Virtuţii Militare“ ce s'au
distins în războaieie dela 1877 şi 11913, să dărui
ască din moşiile Statului, din cele dinainte
de expropriere, o cantitate de pământ, al cărui
venit
să servească la uşurarea sarcinelor celor
ce
poartă crucea lui Mihaiu Viteazul, cea mai însemnată şi onorabilă dintre distincţiunile mili-

tare, pe cari le avem. (Aplauze).

Vedeţi, nu am venit să critic legea, nici să
mă
fac purtătorul unui cuvânt de ură şi desbinare.
Am venit să arăt cum se poate face acelaş lucru,
fără să spargem zăgazuri, fără să! lovim.în legi
şi în Constituţie, şi mai ales fără să ne ridicăm
contra tradiţiei moderne. Atât aveam de spus.

(Aplauze).

În urmă, Ministrul de Interne Goga ia cuvânt
ul spre
a susține proiectul aşa cum e înfățişat şi Generalul
Mir.
cescu, Ministrul de Război declară că ia adus
din oiciuul
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Regelui. Această declaraţia face pe D. Marin
co vorbise şi e! în contra, proectului, ssă se.
să Spue că va votă legea. Iau parte la vot
Legea -se votează, dar se găsesc. în urnă pe
albe şi 27 ncgre

e

mm Dem
a em

Dumitrescu,
retracteze și
121 senatori.
IAngă. 94 bile

m

TIMBRUL AVOCAȚILOR, .
Şedinţa

La discuţia
mentară, pentru

Grgaizare

Senatului din 20 Maiu

niodiiicarea

unor

a Corpului Avocaţilor,

paragtâiul ce zice:
„Uniunea

1927,

unui -proect. de lege diu imțiativă

o

advocaţilor

[

articole

din

paria,

legea

de

la 'cetirea art. 71, la

|

din România. este autorizată

să.

emită timbre de pledoarii de 2; 5, 10 şi 20 Iei, cari se
vor:
distrib
ui pri
- baoutri
n

şi se vor anulă de instanţele jude.

cătoreşti advocaţilor, cu ocaziunea pledării acţiuni
lor, a-.
pelurilor şi recursurilor, precum şi introducerii”
actetor”
autentice“,
n
-

D. Mariu Theodorian-Carada.: Domnilor Se-.
natori, Ja sfârşitul acestui articol s'a introdus
de

către propunători

mai

nuulte

aliniate,

prin

care

se prevede că barourile vor conțribu
cu i o cotă,
anuală pentruca astiel Uniunea să întreție
Casa:
de. ajutor a--advocaţilorşi această casă să
ser-—
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"vească pensiuni advocaţilor nevoiaşi ori urmașilor lor. În acest scop se creiază un timbru de
ajutor special.
i
Domnii mei, scopul acestor aliniate este de a
alimentă

Casa

de ajutor

a .advocaţilor,

care

e-

xistă, înfiinţată prin art. 60 al legii, pe care nu-l
„modifică nimeni,
Desigur că toți înţelegem nevoia ca advozaţii,

ca orice profesionişti să se îngrijească de soarta lor. Ca unul ce mi-am petrecut primii 20 de
„ani ai vieţii mele în barou, doresc mai mult
ca

oricare altul să li se asigure o pensiune la bătrânețe, sau copiilor şi văduvelor după moartea

lor. Acest lucru,

cum

spusei, sa

art. 60 al legei în fiinţă, pe care
nimeni,
-

Mai

prevăzuţ în

nu-l

modifică

mult, prin art. 108 al regulamentului

în

ființă, se spune că barourile, pentru susținerea
acestor case de ajutor, sunt în drept a încasă de

fiecare advocat o taxă anuală variind între 600
şi 2000 lei anual, dacă nu mă înşel. Se pare că
aceste contribuţiuni nu sunt suficiente, şi desiSur că nimeni nu are nimic de zis dacă barouiile, întru; îel sau altul, îşi vor mări veniturile ,
necesare pentru asigurarea acelor cari au nevoie de aiutorare, pentrucă Corpul avocaţilor

este unul din
contribuit mai
simțimântului
pe cari, după
al Justiţiei, le
“tății,

corporaţiunile româneşti cari au
mult la desvoltarea culturii şi a
naţional, pe lângă serviciile reale
cum foarte bine a zis D. Ministru
aduce zilnic la „distribuirea drep-:
!

„

-S'a găsit însă de cuviinţă ca, pentru satisface.
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rea acestei nevoi să se introducă nişte timbre,.
cari se vor pune pe acţiunile introduse
în' in=
Stanţă.
..i
aaa

Domnilor, în comisiunea judiciară. unul din:
ioştii înalţi magistrați, senatori.de drept, a ridicat şi cu drept cuvânt obiecţiunea că acest

mod

de a se mări veniturile Casei de ajutor nu

este în contormitate cu prevederile Constituţiunii, lucru pe care Pa spus şi onoratul nostru -co-

leg, D. Suciu.
Şi eu cred, că aşa cum

este redactată

”
acea--

stă parte a art. 71, nu prea este în concordanţ
ă
cu Constituţiunea, pentrucă în Constituţiune se:
spune că nu se pot pune impozite decâtde că-

tre Stat şi numai în interes obştesc.

Dar se observă că nu este aci vorba de un im-

pozit propriu zis, ci de un timbru, pe care-l plă-

tesc anumiţi

profesionişti pentru ajutorarea

Ca-

sei lor de ajutor, după cum există şi timbruf
muncitorilor; Dar partea dificilă a lucrului estecă,„pe când muncitorii şi ceilalţi profesionişti a.

plică timbrele pe

carnetele

lor de identitate,

a-

cum este vorba să se aplice timbrele pe petițiu-.
nile justiţiabililor şi pe pledoarii, Lunga expe-rienţă pe care o am dobândit în barou, mă în-

dritueşte să vă asigur că aceste timbre le vor

plăti justiţiabilii. Să nu spună nimeni Că. se vor
lua măsuri pentru pedepsirea advocaţilor care
vor abuză în felul acesta, pentrucă va fi foarte:
greu să -se poată ocupă consiliile de disciplină
cu investigaţiuni de felul acesta şi va fi greu a
se dovedi dacă advocatul cutare a pus timbrut
cu banii săi ori cu dela clienţi.
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În ce priveşte chestiunea constituiţionalităţii,
„mai ales dacăse va stabili un regulament:de
către Ministerul Muncii în înţelegere cu Ministerul Justiţiei, se poate zice că această dispoziţie în pură teorie nu este în contradicţie îlagta:
tă cui Constituţiunea. .
o
In fapt, însă, acest impozit va cădea pe spinarea justiţiabililor. Şi pe lângă multele şi desi.gur justele impuneri, ce am fost siliți să votăim,
ținând seama de nevoile Staiuliui,. această nouă
impunere

ini se pare

de prisos.

Şi cu atât

mai

mult de prisos, cu cât cred că pentru alimentaiea Casei de ajutor a advocaţilor, acest mijlce

ur este nici cel inai eficace, nici cel mai indicat
Şi desigur nici măcar în folosul tuturor advoea-

țitor, a celor pledarţi mai ales. Am îost zece ani
şi mai bine advocat la Creditul Funciar şi în tot

acest timp nu am semnat petiţiuni, toate lucrările se făceau direct de Credit, Eră unul din colegi, îost ministru şi senator, care nici măcar

nu pledă. Iscălea numai

rapoarte. Acela desigur

că de ar fi existat pe atunci timbrul propus. deşi

a îost şi decan al baroului, nici cu doi lei pe an
mu ar fi contributi la Casa de ajutor.
D. E. Hofinceanu:

Şi nu ar îi căpătat

D. M. Theodorian-Curada:

pensiune.

„

Ba, dacă sărăcea

ori dacă îşi lăsă soţia sau copiii în mizerie, nu i
se putea refuză aiutorul.
|
Mai mult, Domnii mei, şi astăzi sunt în barou

o parie foarte mare

de advocaţi

ce nu pledea-

ză, cari trăesc din consultaţiuni juridice, din sfa- turi, din negocieri, din care nu iese nici act'au-

—
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aici pled

oarie şi nici acţiune în faţa
tribunalelor. Aceia vor îi de fapt
dispensaţi de oBligaţia de a contribui la mărirea
fondului de a.
Juto
r,

Eu, Domnii mei, cred că cel mai
bun mijloc de
a alimentă Casa de ajutor, ar îi
ca Uniunea advocaţilor,

bazându-se

pe dreptul

pe

care

i-l dă
art. 60 din lege şi conform art. 108
din regulament

, să

oblige pe toţi membrii baroului să cos
tribuie la întreţinerea Casei de ajutor
a advoca.
tilor
cu o cotă parte în raport Cu. ceeace

fiscul
constată că esie venitul lor prof
esional. Această .
formulă este şi constituţională,
şi juridică, şi
practică, ea nu atinge decât pe
aceia cari se vor
bucură de avantajele acestei
case. Pentru aceste
motive, am propus un amenda
ment prin care am
cerut să se şteargă ultimele alin
iate ale artico-

ului,
Vă rog să admiteți dar amendamen
tul
al cărui cuprins este următorul :

meu,

Amendament,

La art. 71 propunem a se şterge toate
aliniatele dela sfârşitul art. 71, începând
cu „Uniunea advocaţilor este autorizată a emite
timbre, etc.“,

(ss) M. Theodorian-Carada, D. Bădărău,
St. Zeletin,
N. P. Romanescu, Scariat C. Arion, C.
R. Manolescu,
Victor Romniceanu, Dr. E. Gvarias, A.
Kiriacescu.

Ministrul Justiţiei Cudalbu, cere să se
prevadă clar
că dările se percep din veniiul personal
al avocatului, iar
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Raportorul V. Tretinescu citeşte un alt amendament, în
care se spune că „taxele se-plătesc de avocaţi. din venitul
lorşi sub sancţiuni disciplinare“, D. Tretinescu crede că
prin acest amendament teinerile Domnului Carada sunt
înlăturate,
.
Senatul admite acest din urmă amendament şi res
pinze amendameintul Dorinului Cârada.
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