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CUVÂNT ÎNAINTE 

Generaţia, care se .râdică, priveşte uimită la 

viaţa politică a, acestei ţări, viaţă pătată de un 
şir de ani de cele mai ruşinoase evenimente: mi- 

tropoliţi învinuiți şi dovediţi de cele mai urâcioase . 

păcate, miniştri şi oameni de îrunte.ar statului 

acuzaţi de hoţii, profesori universitari dându-se în 

spectacol “e'o lipsă de demnitate. şi” de caracter 

cu adevărat. surprinzătoare la, aceşti pontiii ai în- 

: vățământului. - e Da 

__ Nu-e-deci de mirare, că o bună parte din ti- 

neretul de astăzi urmează, în -politică, pildele ce 

i se arată de sus şi dă cu piciorul în toţi idolii, pe 

cari îi adorase. Ne mai având cui să se închine, 

ne mai având un ideal, -care să le polarizeze paşii 

şovăitori, interesele: materiale în forma lor cea mai 

de rând iau, în sufletul acestor tineri, locul înaltelor 

“avânturi de alțădâtă. Astfel vedem înaintând subt 

ochii. noştri, ca o oştire biruitoare, un tineret cu-. 

prius de frigurile unui arivism feroce şi care, în- 

tru atingerea țintei sale, nu stă pe gânduri, când 

e 'să-şi aleagă drumul. i e a 

E prin urmare o. nevoie absolută a face o mai 

bună. educaţie politică generaţiei actuale. Şi aceasta 

nu numai pentru desfăşurarea politicei însăşi. Sun- 

tem dintre aceia, cari au credinţa, neclintiță, că 

4 
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activitatea politică a, unei societăţi este în nedes- 
" părţită, legătură cu moralitatea, şi patriotismul. A 

da, deci o îndrumare sănătoasă, în politică, înseamnă, 
a da în acelaş-timp o îndrumare spre o mai adâncă 
„moralitate şi spre un patriotism mai ferbinte. 

" Taiă de ce am socotit trebuitor, în aceste vremi 
turburi, 'să ne îndreptăm privirile spre acei puţini 
fruntaşi ai ţărei — ce fericire, că mai există şi de 
aceştia! — cari ne oferă, priveliştea armonioasă şi 
“încurajatoare a unei vieţi curate şi drepte, a unui 
cuget neîntinat de nicio brefăcătorie, a unei acti- 
vităţi pururi cinstite şi dezinteresate, pusti în ser- 

- viciul ţărei. 
__ „Printre aceşti magi ai țărei' noastre şi ai vieţei 
„ei politice stă, la, loc de deosebită cinste, d-l Ni- 
colae Filipescu. In deosebire însă de ceilalţi frun- 
taşi “politici, al căror. cuvânt stă la îndămâna tu- 
turor, deoarece ideile şi activitatea ce au desfăşurat 
sunt consemnate în discursurile lor, unele. publi- 
cate, iar altele în curs.de publicaţiune, d-l Nicolae . 

“Filipescu era încă, în mare parte, inedit. Dintrun 
simţimânt de excesivă modestie, d-sa. a refuzat 

„totdeauna îmbierile. prietenilor politici, cari îl ru- 
gau să puie la îndămâna publicului şi îndeosebi - 
a tineretului cuvânţările sale. In aceste cuvântări 

“însă se. cuprinde o bună parte din istoria politică, 
„a ţărei : noastre, de un sfert; de veac încoace. O 

- comoară de cunoştinţi de tot soiul, de idei alese 
şi de înalte simţimânte era, închisă în ele. Pentruca 
această comoară să nu mai stea deci îngropată, 
am cerut : voie d-lui Filipescu să publicăm noi aceste 
cuvântări. . | 
Am cules-aşa, "dar discursurile d-lui Filipescu, 

„atât cele rostite în parlament, cât şi cele rostite ' 
„în întruniri publice, deoarece d-sa face parte dintre . 
acei puţini oameni politici, cari înaintea mulţimii
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vorbesc cu aceiaşi convingere şi cu acelaşi respect 
de adevăr ca şi înaintea parlamentului. Aceste 
discursuri-.vor forma, pentru moment, trei volume. 

- Cel dintâi porneşte dela debutul. d-sale: în viaţa 
„politică, în anul 1888 şi merge pânăla acea mare 
tragedie politică, . care a fost retragerea cabine- 

- tului Caip, în ziua, de 12 februarie 1901. Al-doilea, 
dela 1901 până-la marea tragedie socială din 1907, 

- iar. al treilea îmbrăţişează anii din urmă, pânăla i 

"o dată, pe care evenimentele încă, n'au fixat-o. 
Am socotit apoi de trebuinţă să lămurim fap- . 

tele, în mijlocul cărora sau din- pricina cărora au 
fost rostite aceste: cuvântări. Pentru aceea am în-, 
soţit fiecare discurs de o scurtă notiţă, în care 
am arătat. împrejurările politice, cari au premers : 

- şi adesea au prilejit nu numai evenimentul adus, 
în discuţie, ci şi discuţia însăşi. Am: căutat, ca 
aceste notițe să fie cât mai nepărtinitoare şi mai 

_ obiective cu putinţă, deoarece ţinta noastră este, 
"în primul rând, cum am spus-o din capul locului, 
_să facem educaţie. In al doilea, ştiinţă, întrucât o 

parte însemnată din istoria, contimporană a ţărei - 

noastre este înregistrată aici. Şi dacă pentru edu- 

caţie e nevoe de căldura şi entuziasmul, ce însuilă 

orice ideal, pentru ştiinţă trebuie nepărtinire şi. 

seninătate. Oratorul a întrunit în cuvântările sale 

.— întrun grad superior — amândouă aceste în- 

'suşiri; nădăjduim că şi adnotatorul a întrunit — 

aşa cum i se cerea — pe aceasta din urmă. 

10 martie. 1912, | , - _ | N. P ANDELE A, -- 

Piatra-Neamţ. o - _
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Zilnica, cetire a gazetelor aruncă repede în umbră, 
"chiar şi trecutul cel mai apropiat. - Bătrânii- răs- 

foiau de zeci de ori aceiaşi carte şi stăruiau vreme 

îndelungată împrejurul aceluiaş gând. Dinpotrivă,: 

privirea, contimporanilor lunecă uşor peste sute şi 

mii de fapte eterogene şi, de aceea, unele împreju- 

ări caracteristice trec neluate în seamă, firul logic 

_al judecăților despre oameni şi-evonimente se zupe, 

- iar legende lipsite de orişice temeiu ajung să stă- 

„ pâniască, opinia publică. * . ai IE 

_Ceeace a săvârşit bunăoară întreaga pătură mai 

cultă 'a ţărilor româneşti în. răstimpul de mare 

avânt naţional din vremea lui Bălcescu şi până 

la Eminescu, se socoteşte azi de anume _ scriitori 

- ca isprava, unei singure grupări p oliţice. Cei ce au 

primejduit mari interese ale ţării pentru calcule de 

-populazitate personală san. de partid trec drept băr-, 

«baţi de stat, faţă de cari critica chiar cea mai 

' cumpătată e. privită că o. injurie.. Cei ce au pus 

_mtopiile internaţionale mai presus de vieaţa .nea- 

_mului românesă sunt acum ărătăţi tii bronz ca pilde 

vrednice” de urmat, pe când cel mai deplin Român 

al veacului al XIX-lea, Eminescu, e întăţişat ca 

un scriitor fără autoritate penţru îndrumarea con- 

ştiinţei publice. iii Sa
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De sigur, pentru astfel de greşeli o de vină în : 
_mare parte lipsă. de. memorie istorică şi foşnetul 
neadormit al gazetelor. A venit. însă vremea să, 
luăm. şi unele măsuri de îndreptare. 

Din respect pentru adevăr trebue să punem sub 
ochii cititorilor, pe cât .este cu putinţă, şirul în- 
treg al evenimentelor, arătându-le sub culoarea 
lor reală: Iar mijlocul cel mai potrivit e publi-: 
carea corespondenţei, discursurilor şi altor docu- 
mente din viaţa oaienilor politici mai de seamă. 

- In această, privire, scrierile politice ale lui” Ko-: 
gălniceanu trebuesc neapărat scoase la iveală în ... 
toată, întregimea lor. Unde a sămănat el cu mâna 

plină, alţii, + mai mărunți, an secerat din belşug, fără !: 
să-şi aducă -aminte de străduinţele sămănătorului. i 
De asemeneu, articolele şi. studiile lui Eminescu ; 
ar trebui din.uou citite şi răscitite de toţi acei ce 
vor Să urmăriască mai de aproape reacţiunea ele: 
mentului autohton contra înrâuririlor străine. Şi 

tot astfel trebuesc desmormântate din anălele par- 
lamentare cuvântările mai însemnâte ale celor ce au 
avut mari răspunderi în stat şi puse la îndemâna 
«tuturor celor ce voesc să se informeze exact asu- 
_pra luptelor noastre politice. — Oricare ar fi par- 

tea de lumină sau de.umbră a fiecăruia, adevăru 
istoric trebue: cunoscut întreg. .- - 

Aceasta e cu atât mai necesar cu cât politica, 
tinde şi ea să ajungă o specialitate. Campanii! şi 
alte manevre de .partid vor putea pune la cale 
încă” mulţi. Indrumări reale nu vor mai putea. daa 
pe viitor decât aceia cari, pe lângă caracter şi o] 
cultură superioară, vor mai avea şi cunoştinţe pre-- 
cise despre desfăşurarea vieţei. publice. - 

Iată, dece am socotit nimerit: să punem. publi-: 

e
 
a
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cului la îndămână discursurile câtorva bărbaţi cu 

un rost mai vădit în trebile statului. : 

In paginile ce urmează, cititorul va putea ur: . 

mări pas cu pas cugetarea politică a d-lui Nicolae. 

Filipescu. e 

Fostul ministru de războiu are, în mijlocul ge- 

neraţiei: sale, un loc deosebit. Sa 

Mai întâi, între toţi cei ce se ocupă de politică, 

“e aproape singurul om de studii în senzul propriu 

al cuvântului. Vrei să cunoşti cele din urmă preo- 

cupări de agricultură, ştiinţifică în Rusia, Statele- 

Unite sau alte ţări asemănătoare cu a noastră, în-. 

“treabă-l. Doreşti să afli cari sunt cele din urmă 

proecte de legislaţie asupra meseriaşilor în Anglia, 

Franţa sau Germania? - Aceiaşi adresă. Ai nevoie 

să, ştii ce au spussau ce nau spus oamenii noştri 

olitici în cutare sau cutare chestie? 'Tot acolo vei 

afla îndată răspunsul. Dacă. nu mă înşel, e sin- 

“gurul cititor metodic al Monitorului Oficial. 

Spre deosebire de atâţi somnoroşi, cari încep 

ziua, la amiazi, N. Filipescu. face pazte din cate- 

goria acelor puţini. orăşeni, cari: pornesc la lucru 

cu noaptea în cap. Cu toată. sila, sa, instinctivă 

faţă de cei ce trăesc cu fărâmituri- din cărţile al- 

tora, pomenind la fiecare pas formule de împrumut, 

ca «lupta pentru 6xistenţă» şi alte generalităţi to- 

cite, el urmăreşte cu. sârguiaţă toată mişcarea de idei 

în- cultura contimporână. Ceva din tradiţia de căr- 

turax a strămoşului său, cronicarul Constantin Fi- 

lipescu Căpitanul, pare a fi stăruit Şi în apucă- 

j 

“ tarile urmaşului. De aceea, sfera citirilor sale trece . 

“cu: mult, peste marginile literaturei politice.— Când 

a ţinut Rostand discursul de intrare în Academia 

franceză, poetul lui Cyrano de bună seamă n'a avut? . 

-
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în cele cinci continente un admirator mai entuziast 
decât N. Filipescu: | a 

Alături de omul de studii, dar cu un relief fără 
asămănare mai pronunţat, stă bărbatul politic. 

„ Convingerile sale s'au format pe încetul. In co- 
pilărie a avut înaintea ochilor serioasa democraţie 
elveţiană, saturată, de spiritul 'conservator-al unor 
puternice tradiţii naţionale. După republicanii mân- 
dri de “Wilhelm Tell, tânărul cunoscu apoi la Paris 
alt soiu de republicani, cari suferiau- de pe urmele 
demagogici din 1870, caracterizată, toemai pri ne- 
garea tradiţiilor naţionale. e A 
_Cu aceste impresii, sosi. în ţară spre sfârşitul 
regimului Brătianu, când viaţa: noastră publică era 
stăpânită de o democraţie. sui generis, ridiculizată, 
cu un talent superior de crudul umorist Caragiale. 
ŞI fiindcă abuzurile 'acelei democraţii, mărturisite 
chiar şi în parlament, erau înfăţişate cu o încon- 

- stientă, naivitate ca o răsplată pentru războiu şi 
„ declarărea independenţei regatului, orientarea” po- 

+ ditică a tânărului abia, întors dela, studii nu putea îi 
„- decât în contra-partidului. liberal. | 

Citind articolele lui Iiminescu, cari atrăgeau lua» 
rea aminte asupra legendei ce se croia, N. Filipescu 
simţi nevoia de:a lămuri mai: de aproape procesul. 
dintre partide, pornind dela cercetarea trecutului, 
cum făcuse Taine în opera'sa «Les origines de Ia, 
France contemporaine». In acest scop, deşi n'avea 
decât 24 de ani, fundă ziarul «Epoca» şi: dezgropă 
din analele parlamentare tot ce era; caracteristic 
pentru a explica evoluţia partidelor noastre. Trei ! 
ani dearândul tânărul, doritor de a-şi verifica păre- 
rile, urmări. pas cu.pas din tribuna ziariştilor dez: 
baterile Camerii (lucrul a fost îndată relevat; în par-
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lament de d-l 'Tache Ionescu). Astfel, întemeiat pe 

fapte şi documente autentice, el demonstră, limpede 

că regenerarea politică a României nu e opera unuiz | 

partid, ci a.unei întregi generaţii. Mulţi atlară abia 

atunci; ca un lucru nou, că dela, 1831 până la 1857, 

“Obşteasca Adunare fusese alcătuită nu din democrați 

crescuţi între carbonari, ci din 8 episcopi, 16 “boeri 

de întâia treaptă în Moldova (20 în Muntenia) şi * 

“din deputaţi provinciali, cari erau de asemenea boeri. 

Abia atunci au prias unii a se dezmetici şi a-vedea 

„că, dela 1853 până la; 1864 fusese o epocă de ridi- . 

care naţională pornită de sus în jos; că împro- 

prietărivea ţăranilor 'e opera comună a unei întregi 

“generaţii *) iar nu. & unui „om său a unei grupări po- 

litice . şi că la, 18710 neatârnărea “țărei ajunsese de 

fapt deplină, prin.convenţiile încheiate cu guver- 

rele străine. i - 
Cei de bună credinţă şi-au putut asttel da seama 

că deosebirea în partide e la noi un fenomen re- 

lativ nou, care se ivi în momentul când unii şi-au 

luat rolul de a fi mai mult «iniţiatorii inovaţiuni- 

lor -experimentate aiurea», iar alţii au socotit că e 

mai cu minte să rămână «credincioşi dezvoltării îs- 

terice şi să întipăriască un caracter mai naţional 

vieţei noastre -publice». In numeroase articole, dis- 

cursuri -şi cuvântări ocazionale, tânărul conservator 

se făcu'campionul acestei credinţe. IPEE 

In sfârşit «Opinii, de răspândit» şi «Cătră un nou -.. 

ideal», apărute în 1898, întăţişară, pe N. Filipescu 

ca, cel'mai activ-purtător de cuvânt al doctrinci 

- conservatoare. E Do 

“Cecace a dat însă un relief şi mai vădit noului 

fruntaş al partidului conservator a fost armonia: 
4 - ” 

_ 5 Insuşi 0. A. Rosetti a trebuit să mărturisiască public, că «atât 

_ conservatorii, cât şi liberalii consimţiseră la împroprietărire».
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dintre idei şi fapte, semnul adevăratei vocaţiuni. 
Pe când cei din sfera-democraţiei interesate priviau 
politica în perspectiva nulă a clipei mereu trecă- 
toare, iar unii intelectuali sceptici o vedeau în zarea 
infinitului, unde realitatea. şi iluzia se confundă, 
N. Filipescu s'a arătat dela început un realist ro: 

„bust, trăind prezentul de drâgul viitorului, pe care 
" îl pregăteşte nu numai cu vorbe, ci şi prin fapte. 

Cu douăzeci de ani înainte de turburările agrare. 
din 1907, dându-şi seamă de partea falşă a, vieţei 

„noastre agricole, proprietarul Filipescu arendă mo- 
şia sa deadreptul ţăranilor, renunţând-la câştigul 
mai mare ce-i oteriau arendaşii. (Pilda aceasta a 

-tost relevată, în Cameră chiar de adversari, întrun 
discurs din Februarie 1888). Mai târziu, ca primar - 
al Capitalei, a dat; de asemenea cea dintâi pildă de 
bună, gospodărie, prin lucrările pentru aducerea 
apei, pentru mărginirea razei oraşului şi alte mă- 
-suri de edilitate. Iar ca ministru: în 1900 prezintă, 
cea, dintâi lege pentru bresle, o lucrare originală 
rezemată pe o vastă cercetare asupra breslelor de 
odinioară şi: asupra stării de azi a meseriaşilor. La : 
idee s'a adăogat fapta; vorbei i-a urmat acţiunea. 

Astfel pătrunse în toate cercurile convingerea 
că o personalitate deosebită s'a ridicat din rându- 

„rile partidului conservator, nu numai în manifes- . 
tavea rece a teoriei, ci şi în forma concretă a, 

faptelor. Afară de ăceasta,. răsturnarea regimului . * 
»“ liberal, care se atinsese de'chestia. naţională, era o 

dovadă pipăită că fruntaşul conservator 'era nu 
numai un om de partid, ci şi un patriot în care: 
tradiţia vorbeşte cu toată, greutatea ei “istorică... 

E. IE. A Da 
In adevăr, mai presus decât omul politic, în firea, : 

lui N. Filipescu se vede Românul şi omul curagios,. 
=
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gata să se întoarcă în orice clipă cu faţa spre ad- 
versar.. . Sa ” 

Pe unii dintre oamenii: noştri politici, cam ete- 

rogeni prin educaţie — iar alţii şi prin sânge — ni-i 
putem uşor închipui în alte ţări: în Austria, Franţa; 
“Grecia, şi chiar în republicele americane. 

Pe N. Filipescu e cu neputinţă să ni-l înfăţişăm 
în afară de cadrul vieţei poporului românesc. 
„ Pe pragul copilăriei. încă (avea abia 15 ani) a 
cerut să ia parte la războiul din 1877. De-ar fi 
trăit pe vremea, lui Drăghia din Mărgineni; stră- - 
moşul său din timpul lui_Neagoe Basarab, s'ar fi 

“ ilustrat de sigur prin vitejie în războiu. Sub Caragea 
. u ge: . 

ar îi urmat de bună seamă pilda vornicesei Tar- AL 
siţa, Filipescu, care, în ciuda poruucei Hospodărului, 
eşia pe Podul-Mogoşoaiei îmbrăcată în haine albe, 
oprite. de capriţiul fanariotului. De ar fi luat parte 
la divanul ad-hoc, ar Ti vorbif cătră puterile suve- 

„vane, după cum a vorbit moşul său Costache Fili- 
pescu şi s'ar îi sălăşluit, ca şi dânsul, la Snagov. 

"Se ştie că:în 1888, când cu grozavă învălmăşală, 

din dealul Mitropoliei,.pe când alţi deputaţi tăgă- 
duiau împotrivirea, deputatul Brăilei a iost singurul 

care a mărturisit că s'a apărat cu arma în mână. 

E o'absurditate a împrejurărilor, că n'a fost pri- 
mit sub steag în 1877 şi că n'a intrat în cariera 

militară. Dar dacă am trăi în vremurile, când soarta 

războaielor se putea hotări trimițând doi inşi. să 

"se lupte în faţa oştirilor, nu e nicio îndoeală că 

N. Filipescu ar avea. încrederea, tuturor contim-. 

poranilor, prieteni cât şi adversari. A | 

"-De aceea n'a fost pentru nimeni o mirare, că, la 

formarea guvernului în Decemvrie 1910, a primit 

tocmai . portofoliul războiului. De atunci a lucrat 

şi lucrează cu toată însufleţirea, pentru pregătirea 

oştirei, încât numele său va rămânea totdeauna 
- . Pi
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pomenit în legtitură « cu or ganizarea armatei noastre. 
Legea pentru neştirbirea,. stocului de, războiu, 

împlinirea armamentului; sporirea cadrelor şi selec- 
ţiunea mai riguroasă a comandanților, precum Şi. 
crearea la mâmăstireă Dealului a unei şcoli de cedu- 
caţie naţională», â îndrumat armata română spre 

o fază, care aminteşte epoca de intensă pregătire 
din vremea generalului Florescu 1). 

, 

Se înţelege, e greu să judeci cum se cade viaţa 
“publică a cuiva, : “Chiar când o priveşti în pers- 
pectiva îndepărtată a timpului istoric. Să vorbeşti 
însă de contimporani, e neasăimănat mai greu: '0 
minte îngustă, ar putea găsi micimi chir ŞI în 
mareă personalitate a aceluia, pe care obştească 
judecată a noroduiui românesc l-a.numit <«Siânt 
şi Mare». Un suflet cuprinzător de artist, Dela- 
vrancea, ni l-a arătat însă dinpotrivă în lumina, . 
de apotooză, a unui frumos « Apus de soare». 
Rămâne deci biografului viitor să arăte cu deamă- 

nuntul şi partea de lumină a carierei lui N. Fili- 
pescu, precuni şi partea de umbră, inevitabilă din - 
viaţa fiecărui om. Tinându-se departe atât de sim- . 
patie, cât şi de antipatie, el'va drămui judecăţile. 
sale până la desăvârşita cumpănire a balanței. 
Până atunci, cu fiveasca, îndoeală dacă în această 
prea sumară schiţă am nimerit sau nu măcar liniile 

    

1) Din 465 de companii, 115, adică un sfert, aveau la 1 ianuarie 1011 
numai câte 30 de soldaţi. Azi ofectivul e normal. In cele 15 reg. de arti-. 

„lerio numai 4 din 6 baterii erau complete. Azi avem 20 de regimente 
de artilerie, iar la predarea completă a tunurilor vom avea 634 guri 
de foc, în loc de 408 (en-60 mai puţin decât Bulgarii) cum aveam 

acum 1 an şi jumătate. 

Escadroanele diviziei active au fost completate, iar trupele de re- 

zervă încadrate şi deplin echipate, încât, să poată sta alături de ar- 
mata activă.
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mari ale adevărului, lăsăm cititorului sarcina de 

a-şi face şi singur o părere despre acest bărbat. 
politie, citind în paginile ce urmează cugetul său 
exprimat «cu propriile sale cuvinte. - - 

Cât; priveşte zugrăvirea omului, fiindcă arta e . 

totdeauna .mai adevărată şi decât - natura, ni se. - 

pare nimerit a încheia, această scurtă caracterizare 

cu vorbele artistului: mai sus pomenit: | 

«Dacă veţi face o secţiune ideală în lung sau 

în curmezişul ţării... nu puteţi tăia nimic în cu- 

„prinsul neamului românesc, fără să se producă o 

comoţiune erculeană, în cel mai bine zidit dintre 

toţi Românii vremurilor noastre, Nicolae Filipescu». 

_ , UN BĂTRÂN CONSERVATOR



E A 

ALEGERILE DE DEPUTAȚI DIN 1888 

In 19 decemvrie 1887 Camera deputaţilor este „dizolvată, de 
oarece so implinise cei patru ani ai legislaturei sale, Noile alegeri 
au loc pela, sfârşitul lui ianuarie 1888 şi anume colegiul L în ziua 
de 23 ianuarie, colegiul II la 24, iar colegiul III la 25 ianuarie. 
Alegerile cele noi trimit de astă dată în Cameră un număr de îi 
de deputaţi opoziţionişti. de toate nuanțele. Convocati pe ziua de 
1 fovruaric, noua Cameră purcede numaidecât la verificârea ale- 
gerilor, căutând si invahdeze po deputaţii: opoziţionişti, mijlocul 
col mai îndemânatic spre a so scăpă. de dânşii. In şedinţa dela 18 
fovruarie vine deci în discuţio şi alegerea dela colepiul III de 

" Brăila. unde fuseso proclamat ales d-l Nicolaie Filipescu. Deputatul 
„Iu Sachelarie citeşte raportul asupra alegerci, după care dă citire 
unui protest, înaintat de mai mulţi alegători ai colegiului TII, prin 
caro d-l Nicolae Filipescu este învinuit c'a dat alegătorilor bani şi 
băutură. Dupăco vorbeşte în contra: validărei deputatul C. Stoi- 
cescu, iar d-l Tache Ionescu pentru validare, aceasta so pune la 
vot şi rezultatul este urmiitorul : - . 

Votanţi ... . 142 - 
Aajoritate absolută 72 
“Bile negre: . . . 50 

FN i» albe... , .. 92 

Ca urmare a acestui vot, d-l N. Filipescu este suspendat din 
calitatea d-sale de. deputat şi rimâne ca âlegerea dela colegiul III 
de Brăila să so cerceteze la urmă. o Pe 

D-sa însă; potrivit. unui articol din regulamentul Camerei, lua 

totdeauna parte la vot, ceace stârneşte violente protestări din par- 

a deputaţilor din majoritate. o | 

oa e P bunitoari, incidentul stârnit pe acest. motiv în şedinţa dela 
20 .£ arie: - 2 DOR „a. DD Tetuntscu : Domnule preşedinte, cer dela imparţialitatea 
d-voastră să,se constate cum că onor, nostru coleg d- N. Filipescu, - 

| | , 
- .. ț
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deşi ştie că alosorea d-sale a „fost, suspondată de onor. Adunare c cu 
două treimi... 
„Voci : Nu esto exact. N'au fost două. treimi. 
D- B. Ievunescu: Fie, dar a fost suspendată şi totuşi d-sa a 

„luat parte la vot. Cer a se face. această constatare, pentruca pe 
viitor: să nu se mai întâmple asemenea erori regretabile. 

La această observaţie, d-l Nicolae Filipescu răspunde urmitoarele : 
Domnul lepurescu a zis că eu am fost contestat cu două treimi: 

lucru absolut 'inexact şi.tocmai pentrucă n'am fost contestat cu 
două treimi şi fiindcă Constituţiunea prevede că nu se pot ridica 
drepturile unui deputat decât cu o majoritate de două treimi, tocmai 

__de acea, oricând veţi pune vreo chestiune la vot, eu am să mă duc 
sau să votez în fapt — când îmi va fi posibil — sau să protestez, în 

„cazul când, prin violenţa d-voastră nu-mi va fi cu u putinţă să-mi dau 
“votul meu. - , 

Pentru starea spiritelor de atunci; caşi pentru situaţia poli- 
tică, sunt interesante două întreruperi ale domnului Nic. Filipescu. . 
Cea dintâi are loc în ziua de 18 fevruarie, în aceiaşi şedinţă în 
care a fost la urmă suspendat. Vorbia bătrânul 'răzăş dela Golăşei, . 
Lascar Catargi, care constată că, rezultatul ultimelor alegeri fusese . 
dezastros pentru guvern, 

- «Aşi dori — zicea 'L. Catargi — să-ni spus d-l 7. Brătianu în ce 
staro-este astăzi ţara, după 11 sau 12 ani de guvernământ al d-sale». 

La care.d | Nicolae Filipescu răspunde cu această întrerupere:: 
— Un hot de ceasor nice pe banca îninisterială 1), 

Mai tarziu, la 10 martie, vorbia Ion Brătianu; rtspuozănă unor 
atacuri personale ale lui N. Blaremberg. '- 

«Dar d-ta — spunea primul ministru — nu m'ai atacat personal ? 
Şi nu numai personal, ci încă mai mult. N'ai zis c'am trădat inte- 
resele țării 2 Cine oşti d- ta, ca să vii să” mi spui acestea ?.. 

In tăcerea de-o clipă se auzi risunână glasul d-lui N. Filipescu : :- 
— „Suntem cel puţin oameni cinstiţi. i 

Alegerea d-lui N. Filipescu “este insă la, urnă validată. Curând 
“după aceasta: d-sa adresează guvernului 'o interpelare asupra inge- 
rinţelor săvârşite do.administraţie la Brăila. Această interpelare o 

formulează în şedinţa .dela 4 martie 1888 şi are următorul cuprins: 

Am onoare a interpela pe a-l niinistru de interne asupra inge- 
rințelor săvârşite de agenţii administraţiei din judeţul Briiila, 

. 
7 

1) Acesta eră generalul Radu Mihaiu, fostul ministru de interne. 

=
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în ultimele alegeri legislative, pe cari d-l loan Brătianu, preşedinte 
al consiliului şi ministru de riizboiu, cenzor la Banca Naţională şi 
membru în consiliul de administraţie al Creditului funciar rural, 
le-a proclamat uh model pentru generaţiile viitoare. 

Această interpelare este dezvoltati în Cameri o săptămână nai 
târziu şi a făcuto adâncă impresie prin arătarea unor acte oliciale, 
din cari reeşia „amestecul fi i al administraţiei în alegeri. 

DISCURS ROSTIT IN ŞEDINŢA CAMEREI 
DELA 12 MARTIE 1888. 

Domnilor Deputaţi, 

Interpelarea ce am avut onoarea să adresez d-lui ministru 

de inteme coprinde două cestiuni. a îi 
Mai întâi, o chestiune personală, deoarece este “vorba mai * 

ales de ingerinţele săvârşite, cu ocazia alegerilor trecute, la 

colegiurile din Brăila, şi apoi este o cestiune - de politică 
generală. - ă 

Imi veti da voe să “sfârşese mai ! întâi şi numai în . două 

cuvinte: cestiunea personală. - 

D-lor, vă aduceţi aminte că atunci când d-l preşedinte al 

consiliului: de miniştri s'a reîntors pe acele bănci,. răspun-, 

zând d-lui F leva, d-sa a, făcut aluziune la un oarecare act 

de înaltă înţelepciune politică, la un act de generozitate şi 

de clemenţă ce măjoritatea acestei Adunări ar fi săvârşit 

în zina când a retras toate . contestaţiunile ridicate, cu oca- 

ziunea validărei. titlurilor, în “contra unora dintre noi dir 

minoritate. | o 

D. preşedinte al consiliului prin acele cuvinte a voit ne-' 

greşit să. însinueze că unii dintre noi datorim prezenta noa- 

stră acilea complezenţei d-voastră. .* 

La o calomnie d-l preşedinte al consiliului a voit să adauge 

6 insultă : dupăce s'a; "afirmat, - că nu suntem aleşii - ţării, 

d-sa a voit Ji d deă să se înţeleagă, că am fi aleşi ai d- -sale: 
7 id
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ori că am fi 'toleraţi de d-voastră (aplauze .din partea mi- 
norităţii.) i Ma 

Şi fiindcă, această situaţiune nu ne convine câtuşi de 
puţin, de aceea tocmai noi, cari credeaţi d-voastră că am 

asistat cu bucurie la îngroparea. acelor contestaţiuni, cu cari 

ne ameninţaţi, tociăai noi, zic, suntem aâcci Cari venim azi 

'să reînviem acele contestaţiuni. i 

D-lor deputaţi, vă aduceţi aminte, că d-voastră cu ocaziunea 

validărilor aţi hotărit ca o comisiune de e anchetă parlamentară 

să se numiască şi să meargă în județul Brăila, să cerceteze 
oarecari fapte de ingerinţă, ce sar Şi făcut cu ocaziunea a ale- 

gerilor din urmă. ai 

Pe urmă, acâst act pe care d-voastră l-aţi calificat de_act 

de înaltă moralitate politică şi a. cărui retragere aţi ”deco- 

rat-o cu calificativul de act de_înaltă: înţelepciune politică, 
po urmă, zic, Vaţi. grăbit să-l i-l retrageţi. o 
“Numai, în loc ca să a aveti O anchetă parlamentară, am avut 

o anchetă administrativă la Brăila. Şi nu numai că toată admi- 
distraţiunea, Brăilei s'a pus în. mişcare spre a dovedi, prin 

tot felul de mijloace, actele noastre de conrupţiune, dar chiar 

s'a schimbat. adhoc admoinistraţiunea a judeţului Brăila: multe 
persoane . s'au pus “în funcţinne n numai pentru a săvârşi a- 
ceastă operă (aplauze din partea ' opoziţiunei). | 

Astiel, între alţii d-l N. Teodorescu, ruda d-lui Giani, ca- 

pul colectiviştilor: din Brăila, s'a numit ajutor de _subprefec- 
“tură la subprefectura _Vădeni, cu misiune specială de a do- 

vedi: actele noastre de ingerinţe ce pretindeţi că le-am exer- 

citat cu : ocaziunea alegerilor. generale. Apoi el, împreună 

încă cu alţi funcţionari, au început să cutreere judeţul, mer- 

gând din comună în comună. _Si silind pe L locuitori să facă 

declaraţiuni că noi am fi făcut acte de presiuni în această 

alegere. Unul din aceşti “funcţionari, ajungând într'o comună 
şi începând. a face. diferite vexaţiuni ţăranilor, aceştia, mai bine 
decât să sufere. "vexaţianile Şi să-i iai îngroaşe şi dosarul, 
au preferit s să-i ia dosarul din mâini şi acest dosar mi l-au 
dat mie (aplauze din' partea opoziţitnci). ff o 

A , N
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Prin interpelar ea mea, d- le ministru, vin să vă, i fac 0 resti- 

tuţiune publică a acestui dosar (aplaaze- din partea opo- 

ziţiunei.) ” | 

Acum, fără a fade niciun fel de deosebire între_ancheta 

administrativă şi cea parlamentară ce d-voastră “aţi fi fă- 

„cut-o, voiu procede la cercetarea dosarului. 

O perfectă concordanţă există între tot „ce spună d- A Stoi 

fapte, pe cari le “găsiin “reproduse întocmai în actele. din 

acest dosar, prin urmare -sunt în drept să presupun « o _co- 

mună înţelegere între leaderul majorităţei şi administra- 

„țiune. Iată, d- lor, primul! act.- Dar. mai înainte de a vi-l citi, 

vreau să constat un lucru, că sistemul guvernului actual este 

_de a cerceta delictele_ electorale prin. autoritatea administra- 

tivă. Iată acum procesul verbal scris în _întregimea lui de 

d-l Nicolue 'Teodorescu: - 

GITAŢIE 

Noi, Nicu 'Peodorescu, ajutorul subprefecturei Vădenii, din 

judeţul Brăila, luând informaţiuni că”voturile alegătorilor di- 

"„recţi din 'comuna Filipeşti,. anume Costache Petrescu, Tă- 

nase Boiangiu. . .'au fost cumpărate ete. 
“Am supus. cercetărei pe Costache Petrescu, alegător î în co- 

legiul III, major, domiciliat în comuna Filipeşti şi ne-a de-: 

olarat: “Sunt locuitor în această comună; în ziua de 10 ia- 

_nuarie a. c. m'am prezentat şi eu la primărie a vota pe de- 

legaţi ; aci am fost oprit de d. Costache Voinescu, spunân-. 

du-mi că eu să votez direct la” Brăila, așa că nu am mai! 

votat. In ziua de 24 ianuaric,- ajunul alegerei deputatului 

am pornit împreună cu toţi la gara Făurei ; aci D. Ilie Belu. 

ne-au plătii şi scos biletele de tren ca să mergeră la” Brăila 

şi să votăm -ca deparât Ja Solegil 11 pe d. N. y. Filipesen. 
2 AD ae e ar n a 

Prin urmare, tot ce se constati prin acest proces verbal 

e, că un alegător-direct a sfătuit pe un alt alegător direct



. 

6: 7 ÎNIOOLAE. FILIPESCU . 

să nu voteze la alegerea delegăţilor, ci să-și păstreze intact 
votul lui direct peritrn alegerea deputatului, iar un alt ale- 
gător direct a oferit unui alegător biletul de -drum,. fără. 
de care poate acel cetăţean - nu şi- -ar îi putut indeplini dato- | 
ia. sa de cetăţean. i : 

Iată un alt act isvorât: tot: de la ajatorii subprefecturei, 
şi adresat prefectului. . 

Este un model. de protest scris as mâna ajutorului : "sub 
prefecturei și menit a fi: iscălit de alegători. . 

Iată actul în cestiune : FI e 

Ia CIIAȚI | 
: Penitr u'd- I Iaca Tonescu, prefeciul Brăilei... 

x 

"leşii deleg aţi ai colegiului: III ca şi în alţi ani, iar unii 
“ae: drept chemaţi a vota, am rămas nu surprinşi” ci sdrun- 
_cinaţi până la suflet când 'am văzut că funcţionarii « d. voastră 
„din: judeţ nu sunt. "decât nişte. îr trădători, nişte laşi. ] Indig-. 
"marea ne-a pătruns până la inimă, “când am văzut că aceşti 
funcţionari vin şi aruncă cu noroi: în marele cetăţean al 
partidului liberal, Ioan Brătianu, care şi-a sacrificat tinereţele 

„pentru noi. ati = - 
„Ne-a dat toate libertățile, ne-a desrobit de sub biciul săl- 

_batic. al -eiocoilor, care ne' ducea cu bătăi la muncele: lor, 
ne-a  împropr: oprietărit la; i 1864, ete. -. . 

Da Panu zicsă la + o întruni a opoziţiunei, că d- 1 Brătianu 
se susţine: numai prin legende ; vedeţi acum şi în ce mod 
se creează legendele d-lui Brătianu. a 

O voce: Sustracţiune de ăcte publice. 
D-l. N. Branexpena: e e care Sustrago corpul delietului ni 

e pedepsit (ilarițate). 
D-I N. Fnuescu: Im orice cas, dacă actele au luat, inter. |. 

pelarea de faţă nu e decât o restituţiune publică a acelor: acte, 
D- B. ÎRPURESCU : Aceasta nu face decât a atenua furtul, 

- dar fartul există, | 
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D- N. Frumesov: Am aci, d-lor, o înşirare de vre-o î9 
primari, meniţi a fi revocaţi, cu câte o mică însemnare pe 

lângă -fiecare nume: aceştia sunt funcţionarii bănuiţi, cari 
în urmă ar fi fost suspendaţi. | 

- Să citez câte-va exemple : | .- - 

Primarul comunei Romanul, cu însemnarea făcută cu mâna 

ajutorului subprefecturei : «care-a ales delegat pe d-. C. 
Apostol, ruda d-lui Fleva».. a 

Primarul comunei Suteşti, «care a A dat: 10 voturi opoziţiei». 

"Primarul comunei Filipești, «care a ales pe “d-nii Blarem-: 

verg şi Fleva delegaţi»: Si IE 

Mai adaug, d-lor, că toţi aceşti primari au şi fost sus- 

pendaţi. i - . , 

D-l ministru de. interne cerea deunăzi d-lui Fleva fapte | 

precise ; ei bine, iată fapte precise: . 

La alegerea delegaților pentru colegiul ai „de. Brăila, î în 

coniuna Viziru, primarul n'a lăsat să se întroducă în urnă 

de cât. “acele bilete ale administraţiunei, cari erau scrise de. 

mâna notarului și ajutorului de primar şi! cari purtau nu-. 

mele candidaţilor administraţiunei; ăceste buletine, scrise “chiar * 

de mâna, lor, le am aci.. Cred că faptul acesta e destul de 

precis. Până azi însă, deși faptul a fost mai:-de mult de- 

nunţat, nici primarul nici notarul n'au fost suspendaţi, iar 

ceilalţi primari notaţi de administraţiune au fost suspendaţi 

toţi. : 

Acum, d- lor, intră în scenă un alt agent: a administra 

ţiunei : : Orăiescu, subprefectul plăşei Vădeni: Ajutorul subpre 

„fectului era poate, foarte devotat guveriului şi administraţiu 

instracţii şi chiar c 
nei, dar. nu avea atâta experienţă, şi d-l subprefect i-a dat 

oncepte, ca să ştie” cum „să facă procesele 

verbale. Şi. iată, unul. din acele concepte, scris de mâna sub- 

prefectului Și pentru + uzul ajutorului subgretecturei: ! 

. 

«Noi, ajutorul! subprefectarei plăşei Vdeni, din judeţul 

Brăila, astăzi, trecând în afaceri > de. serviciu prin comuna - 

„din această plasă, am luat - informaţiuni indirecte că 

” pf a Da
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q-1l.... locuitor în această comună, delegat al colegiului 
[Il electoral, cu ocaziunea prezentărei sale la biuroul central 

"din oraşul "Brăila, - -pentru a alege pe deputatul « cerut de acest 
colegiu, în. înţelegere cu d-l X. Filipescu, candidatul opozi- 

"țiunei <olegiului III, a dai bani în Scopul de a-l iolă, ete.» 

Vedeţi că nu cunoştea 1 nici comuna 'nici pe locuitori, dar 
răspunsul îl cunoştea (ilaritate, aplauze din minoritate). 
Nu vedeţi oare, d-lor, o asemănare între acest concept şi 
conceptul pe care-l voi citi și care: circulă în toate. comu- 

„nele rurale? (citeşte). . 

 Majestăţei Sale. Regelui ; a 
Luând cunoştinţă de demisia cabinetului d-lui 1. C. Bră- 

ianu, cel care timp. de:12 ani a condus destinele ţărei pe 
cale de fericire şi prosperitate, noi, l6cauiturii comunei. ... 
venim cu profund respect, Sire, a vă ruga să binevoiţi a 

-a nu accepta această demisiune, ete, 

Iată acum una tot a subpretectului : 
4 

“ “Domnule Prefect, 

„Din cercetările directe” şi indirecte, ce am putat face până 
în present printre diferitele persoane din comunele ce am 
-onoare a nota pe anexata listă, am constatat într'un mod 
palpabil, că parte din funcţionarii comunali au lucrat î în ale- 
gerea_ deputatului cert: de colegiul III în contra interesului 

” adminisirațiunei. 

Să vă pun acum în vedere un act “foarte important al 
ajutorului subprefecturei, . la care mă reîntore, căci îl titasem 
și are interes” „pentru noi. f 

: Iată ce scrie ajutorul subprefecțului, cu. însăşi mâna. sa 
(citeşte). - 

+ 

  

e
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ROMANIA. 

IN „AJUTORUL SUBPREFECTUREI PLAȘEI VADENI. 

Domnule prefect, PI - 

In urma însăreinărei ce mi-aţi dat de a vă descoperi : pe 

toţi acei funcţionari trădători, făcând serupuloase cercetări | 

atât direct: cât şi indirect, am constatat că funcţionarii: din 

această plasă, notaţi pe contra pagină, nu numai că au lucrat 

contra administraţiunei, dar au fost şi uneltele opoziţiunei 

în alegerea deputatului Filipescu şi ' astfel merită, d-le 

„prefect, pedeapsă, căci dacă d-voastră aţi lăsă nepedepsiţi - 

pe aceşti trădători, nu numai că s'ar încuraja trădările, dar 

la timp opoziţiunea za aveă din administrațiunea noastră - 

comunală. o armă puternică a- lucră contra guvernului, 

căci toţi acești funcţionari au fost şi sunt, după cum am." 

„zis, uneltele oposiţiunei. - - Di i 

Pentru aceste motive bine constatate de noi, am onoarea 

în» interesul : . .a vă ruga- să binevoiţi a decide cele 

convenite. pentium depărtarea lor, etc. | 
- 

„Ca să vedeţi, d-lor, că tvate acestea nu sunt excese de 

zel ale unor funcţionari subaiterni, iată ordinul prefectului: 

, 

„- + PREFECTURA JUDEȚULUI “BRĂILA 

Orâin deschis către primarii comunelor din plasa Vădeni 

Sunteţi invitaţi a da d-lui Neagu "Teodorescu, ajutorul - 

subprefecturei plăşei Vădeni, tot concursul de care va avea. 

“nevoie în urmăririle ce este însăremat a face. - - 

Prefect Brăila, L. IONESCU o e , 

No. 581. „1888, februarie 5. 
. 

” p.



"10 | „ SICOLAn” Patieasct . 

D- lor, negreşit: -că toate aceste acte ar avea prin ele înşile 
o valoare destulțde însemnată.. Când î însă avem declaraţiunea 
d-lui Brătianu că aceste alegeri sunt un model, pentru genera- 
ţiunile viitoare, aceste fapte iau. o importanţă, incomparabil 
mai mare şi dobândesc toată însemnătatea unui progrăm al 

„d-lui Brătianu în” materie electorală. D-lor, la alegerea dele- 
gaţilor colegiului. “ia, precum. V'a spus eri d-l Fleva, a fost 
o adevărată. teroare : fel de fel de violenţe s'au întrebuințat ; 
pentruca să vă dovedesc că. toate acele declaraţiuni pe cari : 
vi le-am - citit sunt făcute prin silă, am să vă citesc câte-va 
declaraţiuni toemaijale acelor oameni pe cari d-l. ajutor. de 

* subprefect Și. d-l: subprefect . credeau nemerit; a-i luă ca 
martori . contra noastră şi „pe depunerile cărora voiau să pue 
“temeiu. DS : - 

“lată o declaraţie către procurorul general, din Galaţi: 

* D-lui procuror general, ae 

Astăzi am fost ridicaţi şi_ arestaţi de către prefectul ju- 
deţului şi procurorul însoţiţi de 30 gardişti, bătuţi şi per- 
chisiţionaţi fără intervenirea d-lui judecător de instrucţie, 
smulgându-ni- se iscăliturile „pentru: nişte deelaraţiuni „ce nu 
I9- -am. făcut. Ta 
Vă rugăm binevoiţi anchetați faptele şi daţi pe calpabili 
jndecăţei, 

(55) P. N. SitisanăBAsu, Guntă N. SirarRăricAsU. | 

„Altă declaraţie din partea a doi alegători votanţi directi, 
din colegiul ŢII: .. 

ÎI 

RR | Domnule Procuror,. 

„In seara de 23 spre 24, veaină aci un copist dela sub- 
prefectură cu doi călăraşi să ne ducă la subprefectiură să 
iscălimm cu deasilă un proces făcut de d-l pomoşriie, presu- 

- pus că noi:am fi „at bani: deja d-l Filipescu, ceeace. noi nu



procnsori voor o E! 

| L] E N 

ştim ; şi în lipsa de acasă 'am găsit nevestelă şi copiii. plân- 
"gând: că ne duce la puşcărie, - , 

Vă rog, d-le procuror, a ordonă asigurarea caselor i. fa . 

miliilor noastre. | 

Cu stimă, 1. PETRESCU, TAsAsE BOrAsG1u. 

Procurorul, căruia sunt adresate aceste plângeri, este-ar acela 

care -a scos armata pe _stradele Brăilei ş şi în. contra - căruia 

s'a făcut un_raport de către d-l TOCUrOr_g general, dar care 

' a fost menţinut, tocmai ca să săvârşiască iaprele- ce vă.de- 
lui 

  

e a 

„nunţ_aci. - 

V'am spus că sau revocat o mmolţirae; de primari ; voiu să 

citesc o reclamaţiune a unuia din primarii -care. şi-a dat de- 
misiunea. Acest primar este dela moşiă mea Filipesti - 

lată ce zice reclamantăl : i ! . . . 

In seara de 17 "fovruarie curent, la ora s, a venit Neagu . 

„Teodorescu, „ajutorul subprefecturei Vădeni din judeţul Brăila 
în comuna. noastră. Filipeşti, adresându-se către mine, ca 

- primar al acestei comune, cu aceste cuvinte :- d-le Mocanu, 

sunt însărcinat de către '4-l prefect prin “ordinul No. 381, 
spre acercetă pe' alegătorii direcţi d'aci, căci au luat bani 

- dela” Filipescu la alegerea Sa ca deputat “şi că, chiar dacă 
aceşti alegători” ar tăgădui. şi "par -voi să iscălească; d-ta să 

subserii procesalverbal împreună 'cu mine şi -doi asistenţi 

prieteni. ai d-tale, cari să mărturisească că „au: auzit -dela 

dânşii că au primit bani dela Filipescu, căci ai să fii primar 

-pe viaţă, iar de. nu, vei fi dat afară. . Da 

Eu am răspuns că nu pot face! aceasta şi să „subscriu acte 

“mincinoase, 

- După terminarea mincinoasei instrucțiuni încheiată de nu- 

mitul pomoşnio, m'am găsit cu d-nii Costache Petrescu şi 

“Tănase Boiangiu, cari mi-au declaraţ că 'au fost ameninţaţi - 

că-i va trimite cu dorobanţi la puşcărie şi că le va închide 

cârciumile, dacă nu vor declară că au luat, cel dintâi 600: 

franci şi cel dealdoilea 300 franci dela” d Filipescn, că au 
„d a : 

. . ,
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votat pentru d-sa ŞI că să iscălească procesulverbal pe care-l 
“a încheia ete. - 

„Iscălit Th. Mocanu. 

Mă opresc aci cu: citirea acestui act. 
- D-lor deputaţi, aşi vreă să "vă mai citesc un fapt, fiindcă d-l 

Stoicescu când a contestat alegerea mea, a articulat două fapte 

„precise: unul, cum că eu aşi fi dat bani şi celalt, cum că ale- 
gerea delegaților din” cortina, arică: nu sar fi ficat i în regulă. 

„La prima acuzare nu vr6au' să mai răspund, fiindcă numai 

„precisă nu e acea acuzare şi, dealtmintrelea, toate actele, 

pe cari vi le-am citit, dovedese cât de fantastică era acea 
„acuzaţiune. Dar cea ce este precis, este faptul alegerei de- 
legaţilor de la Ianca. Când: vorbea, a-l Stoicescu, eu în'a- 

devăr nu .puteam să'mi dau seama despre ce este vorba, dar 

uitându-mă pe urmă în dosar, am văzut. o' legătură perfectă 

între cea ce zicea d. Stoicescu Şi între cea. ce se plămădia 

de adininistraţia locală. 

„S'a zis, d-lor, că în comuna Tanea, primarul; care presida 

biuroul electoral pentru alegerea delegaților, la un moment dat 

a suspendat votarea şi că în timpul..acelei suspensiuni s'a 
umplut urnele cu buletine de-ale- opoziţiunei. Am văzut în 

adevăr în dosar că unul din „secretarii  biuroului denunța 

prefectului cum, că la un. moment dat. s'a suspendat vota- 
mr 

rea şi că dânsul imediat şi-a dat “S6ama de fra frauda care s'a de irauda, 
făcut, umplându-se urnele cu buletine de-ale „opoziţiunei. 
Prefectul hotărăşte să se cerceteze faptul. i 
„Asupra acestui punct, d- lor, este un lucru . interesant și 

"acest lucru interesant este data a denunţărei acelui __secretar. 
- Am văzut în dosul acestui act data de 14 _ februarie, Ale- 
„gerea delegaților sa făcut la 10 _ianuarie, aşa că' toemai 
“după. '0 lună şi patru zile, când delictăl era prescris, — dacă 

- delict era — toemai atunci secretarul | s'a deșteptat şia denun- 
țat faptul acesta, pe care d, “Stoicescu îl aducea înaintea 
„d-voastră. ' Insă, pentruca, :să s6 —dvedeasză cele_ce > spunea 

_d-l Stoicescu, era absolută necesitate de v un lucra : : ca să dis- 
E ao Bai » 
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pară un dosar. Dosarul care trebuia să dispară este acesta 

(aplauze din minoritate). e 
Căci, d-lor, în urma, alegerei, ca la toate alegerile, s'a fă- 

„cut un "procesverbal, prin care membrii biuroului declară că, 

toate s'au făcut în perfectă ordine conform cu legea.. Ne- . 
greşit, dacă acel secretar al biuroului, care a denunţat acea 

neregularitate, ar fi „subscris: procesnlverbal că sau făcut 

toate conform legei, n'ar îi mai putut avea nici un fel de 
valoare destăinuirile d-lui Stoicescu. Şi în adevăr acel se-. 
cretar-al biuroului era iscălit şi este iscălitura lui, aci ; (aplauze 

'din minoritate) nn se poate dar da o. valoare celui de al 
doilea act de cât sustrăgând pe cel dintâiu. 

D-l P.P. Canr: Este interesantă, istoria modernă ! (aplauze 

şi ilaritate din minoritate): aa 

D-l N. Frumescu: Atunci d. subprefect... (aceasta o Vă 

nuesc, căci n'aşi putea s'o dovedesc), a sustras dosarul şi a-. 

cest dosar, care trebuia să se găsească la arhiva primăriei 

se găseşte printre actele subprefecturei cari se află - în po. 

_sesiunea' mea (aplauze din minoritate). 

D-l N. Fueva: Vezi, aceasta este. sustragere de dosare. 

-D-I N. Fiupescu: D-lor deputaţi, cred de prisos a adăoga 

- orice fel de comentar; voiesc numai să vă spun un. lucru 

este că actele pe cari vi le am citit, ingerinţele care vi 

le-am arătat, sunt o mică parte din ingerinţele săvârşite cu. 

_ocaziunea alegerei colegiului al 3-lea din Brăila și că ceace s'a.. 

petrecut la “colegiul al 3-lea s'a făcut cu ocaziunea, alegeri- 

lor tuturor colegiilor, din Brăila, şi dacă voiţi d-voastră să 

generalizaţi şi să întindeţi acuzaţiunea, — pe “care eu cu probe 

am formulat-o în contra administraţiunei în ceea ce priveşte 

judeţul Brăila — şi la toate celelalte judeţe, vă veţi putea da 

seamă. dacă aceste alegeri sunt în adevăr un model pentru 

generaţiunile viitoare (aplauze din „partea ea opoziţiunei). , 

La această interpelare răspunde ministrul de interne d. Q. _Nacu, 

ale cărui cuvinte stârnesc, din partea interpelatorului, un şir de; 

vii riposte, caracteristice pentru moravurile de atunci: 

z
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D-l C. Nacu : Domnilor deputaţi, cu ocazia alegerilor dela Brăila, 
aşi putcă zice cu ocazia alegarilor din toată ţara, la ministerul de 
interne nu avem nici o reclamaţiune. „ 
"D-IN. Fiuipescu: Fiindcă nu ne dim osteneala să mai facem re- 
clamaţiuni în zadar. -. . - : 

D-1 C. Nacu: Nu aşi puteă dar să controlez adevărul celor ce : 
„ni S'au'relatat, dacă nu. mi se vor pune la dispoziţie actele, pe 

» cari S'a bazat această interpelare. 
D-l N. Fnupescu: Nu lo dau. | | , | 
D-l C. Nacu: Vasăzică nu_veiţi să se constate nimic. 
D-l N. Fiueescu: Mă due cu dânsele unde voiţi, dar nu mă des- 

part de cle.. | ME Pe 
D-l C. Nacu: Aşi înţelege pentruce nu voiţi cercetarea la. fața 

locului... . e - | e 
„D- N. Frurpescu: Vreau, cum nu. Mă :duc cu actele la orice 
cercetare, dar nu -vi le dau, nu:mă despart de ele. 

D-l C. Nacu: Vă duceţi?... Dar dacă nu-mi daţi actele ? 
D-l N. Fiaeescu: Vi le prezint. - - 
D-l C. Nacu: Dacă îmi prezentaţi acolo acte, figăduiesc că de 

mâne chiar trimit. o anchetă la faţa . locului,. compusă din persoa- nele cele mai nebănuite şi vă.asigur că oricine se va descoperi 
- vinoțat îl voiu da judecății. ; - ! i 

7 .
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„ÎNFIINTAREA CREDITULUI AGRICOL. - 

. 
, a - , bai , 

In ziua do 12 maiu 1892 vine în discuţia Camerei proectul de 
lego, prezentat de Menelas Ghormani, ministrul de finanţe, proect 
de lege prin care se înfiinţează un Ciedit Agricol, menit a acordă 
sătenilor împrumuturi pentru Cuiipăirăre-d5 vite, unelte agricole şi 

„ sămânță.  Dupăce raportorul” legei, d-l QC. C. Arion, dădu citire . 
proectului. de loge, d-l N. Filipescu luă cuvântul în chestiune prea- - 

_ labilă. D-sa, care cunoştea aşa de bine lucrurile şi obiceiurile dela - 
“ţară, arată că ideia, de-a face pe Stat creditorul micilor agricultori, 

esto. greşitii, că această Sarcină” trebue lăsată întreprinderei private 
şi anume biincilor populare, cazi tOcinâi începuseră să se înfiripeze cun - 
an înainte. (Cea dintâi bancă populără” se intemeiasă “din. iniţiativă - 
privati, în 1891..]a_Urziceni, în : Ialomiţa). Aceste bănci zice d-INic. 
Filipescu, : c'un admirabil Siriţ do prevedere — în ţara noastră a 
fost cel dintâi om politie, care a propovăduit înfiinţarea şi încu- 

-e rajarea biincilor populare — ar trebui sprijinite şi organizate, după 

“sistemul băncilor populare germane. Câtă dreptate a avut d-sa 

atunci, se vede atât din avântul uriaş ce au luat băncile populare -.- 

(ajunse astăzi la un număr de 17.200;-cu-un-ecapital-de peste 100 

de milioane) cât şi din faptul că acest Credit Agricol; devenit acuma 

de prisos — locul lui fiind luat. de băncile populare —a -fost de 

curând desfiinţat, prin legea depusă de d-l P. P. Carp, ministru 

_- de finanţe, în ziua do 8 februarie 1912. “ 

   
   

  

DISCURS ROSTIT IN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 12 MÂIU 1912. | 
1   

“Domnilor. Deputaţi, ae 

Sunt mai bine de 50 de ani de când se cauti în Franţa, 

dar se-caută în zadar, soluţiunea creditelor agricole. Şi cână 

în anii din urmă d. Leon Say aadă5 în Parlament proiectul 

- d-sale pentru organizarea acestor credite, Senatul a crezut 

„că face operă înțeleaptă înapoind acel proiect în studiul une;
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coinisiuni. Ministrul de finanţe nu s'a simţit atins. prin a- 

ecastă măsură de precauţiune, care n'a micşorat întru nimic 

meritele d-lui Leon Say, care , rămâne şi astăzi unul din 

economiştii cei mai eminenţi ai timpului. * 1 

Cred că şi ministrul nostru de finanţe nu-va vedeă nici 

un act de ostilitate “în propunerea formulată de un membru 
al inajorităţei, ca proectul ce ni s'a prezintat să se amâie 

„pentru un timp oricât de scurt, întru cât i s'ar dovedi că 
acest proiect e insuficient studiat, conţine numeroase lacune 

şi proclamă nişte principii periculoase. 
Dealtmintrelea, sar puteă reduce: această cerere de amâ- 

nare şi la mai puţin. 
Recunosc că proiectul guvernului conţine câtevă inovaţi- 

'uni 'fsricite, cari sar putea întroduce de îndată în lege pe 

cale de modificare a legei actuale a creditelor agricole. 
Printre aceste inovaţiuni aş puteă cită punerea în concoră. 

danţă a legei vânzărei moşiilor Statului cu legea creditelor 
agricole, prelangirea termenelor împrumuturilor, 'simplifi- 

carea formalităţilor pentru facerea împrumutului şi alte mo- 
dificări a căror necesitate a fost dovedită prin experienţă şi 

contra cărora cred că' nimeni, din nici o parte a acestei 

“Adunări, n'ar ridică obiecţiuni. 

Ceeace însă ni se cere de guvern este să văstuiriiăm cu 

desăvârşire organizaţiunea creditului nostra agricol, să-l aşe- 
'zăm pe nişte baze noi şi, cutez a zice, greşite, să procla- 

_măm câtevă principii foarte contestabile şi cari pot deveni 

periculoase din cauza lipsei de îngrădire puse în lege şi “din 
'cauza multor lacune ce există în proiectul ce ni s'a prezintat. 

“Aşi voi să demonstrez aceste lipsuri, să vă “arăt. aceste 

„lacune şi consecinţele rele_ce ar puteă decurge din ele. 
Da r pentr u aceasta, sunt obligat să intru în câtevă argu- 

“mente de foni şi o voiu face, dacă Camera îmi vă acordă, 

câtevă momente - de ascultare, în schimbul figăduelei ce îi 

fac, că voiu fi foarte scurt şi că. vă voiu scuti de orice inter- - 

venţie din 'parte-mi, fie în discuţiunea generală, fie în dis- 

cuţiunea. pe articole, 

+
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D- lor deputaţi, dacă voim să așezăm creditul: agricol pe 
nişte baze sănătoase, trebuie mai întâi_să recunoaștem un 

adevăr şi anume, că creditul agricol trebue să aibă origina 

şi: "destinaţiunea lui în economie. Zic că creditul trebue să, 

aibă origina lui în economie, adică că economia trebue. să 

preceadă. creditul, cum se zice în limbegiul economie, . Le 

pargne 'doit pr ccâder le: credit. 

Ei. bine, îndrăznesc a zice că la noi: se face foarte. mult 

pentru credit şi foarte puţin. pentru economie ; creditul îl 

dăm sub toate forinele. Prin legea! toemelilor - agricole, ță- 

xanii noştri dobândesc creditul proprietarilor, e cari din cauza. 

unor garanţii ce li se, dau pot face de cu “iarna avansuri 

ţăranilor în 'contul muncei ce. vor face în vara viitoare ; 

prin Creditul Agricol se "dă săteanului nostru creditul Statu- 

lui. Creditul dar se dă sub” toate. formele, însă niinic vu se 

face pentru a încurajă economia şi aceasta "6ste. că atât mai 

rău într'o ţară “unde populăţiunea . „rurală este” înzestrată cu 

multe calităţi, dar.îi lipseşte” simţul şi deprinderea econo- 

AAN miei. Acestea nu le spun pentru a refuză ţăianilor un credit 

i ce le-ar putea fi necesar; acestea le spun din "punctul de 

vedere numai al interesului săteanului. Căci cred că este 

mult mai bună 'situaţiunea, acelor ţărani cari: au _un_mic_ ca- . 

pital acumulat decât situa iunea unei i populaţiuni i varale care 

e apăsată de e datorii. ȘI, i tr eşte. numai_s scontând viitorul. Şi 

chiar. în raporturile populaţiunei” Turale cu. a, proprietarul este 

mai bună situaţiunea ţăranului, care are_un_ mic capital adu- 

mat; căci poate să nu. _primească -orice > condițiuni: i-ar im- 

- pune proprietar ul, “decât “situaţiunea u unor "sătenii c cari, avi ând 

„ deja, datorii faţă cu proprietarul, cu care vor: "avea să "con- 

tracteze” munci- agricole, sunt-siliţi & ] â. primi “orice „condițiuni 

li sar impune. | Dr ae 

Dacă am făcut: această lungă digresitne este pentru a 

ajunge la această coneluziune, că “tocmai fiindcă la noi €co-. 

" nomia nu ă. precedat. creditul, trebue cel. puţin ca a creditul 

agricol să aibi<destinațiunea sa_În ecop economie. Şi pretutindeni 

„n alte ţări se caută Ca DUEZitUl agricol să, conducă la eco; 

o . f e o ela Dnrziteră 

- Ă Ei o i ” 7    
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: nomie, silindu-se sătenii cari fac împramuturi să-şi întrebuin- 

ţeze banii în cumpărare de obiecte. ce pot spori avuţia lor. 

Este dovedit din experienţă că nu orice împrumut făcut de 
„creditul agricol poate să fie folositor ţăranului. Experienţa 
altor ţări ne arată că unele împrumuturi sunt . periculoase. 

“De aceea se condamnă cu desăvârşire” împrumutarile de 
consumaţiune şi împrumuturile i _improductive, Se încurajază 
din contră împrumutările” cari servesc la cumpărare de ins- 
trumente agricole, la cumpărare de vite, de seminţe şi, în 

fine, la tot. de. poate da înflorii€ unei exploataţiani agricole. 
“Ei bine, această «preocupare sii o are proiectul de lege ce 

ni s'a prezintat ; în alte ţări grija de, căpetenie a creditelor 
agricole este “supravegherea, întrebuinţărei. banilor împrumu- 

taţi. Aşă, de exemplu, în Italia, prin le legea” dela 1988, se 

„.enumără pe larg cari sunt împruzmiatarile menite a îmbu- 

nătăţi culturile şi se declară prin lege că orice _Âmprumaut, 

  

dela beneficiul: legei. In i Guta în “sistemul băncilor ce. 

se . cheamă "<Dătlehenskass», administratorii aceştor case 

- sant în drept să cerceteze dacă împramutarile ce li se cer - 

sunt utile sau nu celui ce vreă să. “se in] îinprumute. Dacă 

| imprumutul este util, se acordă; « dacă nu estă util,.se refuză ; 

. şi când se acordă, se controlează întrebuinţarea banilor şi se 

dau banii pe măsură ce ei au fost- întrebuințaţi la destinaţia 

„lor. Sunt cazuri şi mai. caracţeristice. Aşa, în unele cantoane . 

ale “Elveţiei, sunt bănci cari nu împrumută bani decât pen- 

tra cumpărare de vite şi un controlor al creditului agricol 

însoţeşte pe împrumutat la târg chiar şi asistă la cumpărătoare. 

"La noi însă, prin-proiectul de faţă, nu se. prevede nimic, .. 

"absolut nimic din toate acestea ; constat dar această _Primă 

lacună. Şi consecinţa acestei lacune este că proiectul ce ce ni 
s'a. prezintat accentuiază şi mai mult un rău existent, prin 

faptul că împinge lu împrumuturi de consumaţiune. Dovadă 
că 'azi se. practică pe 0 seară întinsă împrumuturile de con- 
sumaţiune, este e_că. marea majoritate a . împrumuturilor” nu 

"întrece suma de 100 lei. Dacă din această sumă se. scad. 
_ 
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cheltuclile de drum. şi. de „de _formalităţi, -rămân ţăranului 85 - 

lei, şi nu veţi zice că cu 85 de | lei se îmbunătăţeşte g cultura Fă 

mai de grabă veţi Zice că aceşti bani se cheltuese pentru 

traiul d6 toate zilele şi adeseori. chiar. la cârciumă. - 
. Dar veţi obiectă că Statul nu. este apt pentru, a controlă 

“întrebuinţarea banilor împrumutaţi. 

Recunosc aceasta, dar tocmai aceasta este un- argument; 

” pentruca creditul agricol să nu fie făcut de Stat. Şi dacă 

"Statul nu este apt să facă această operăţiune, cea mai simplă 
din toate cele ce e menit a face creditul agricol, adică îm- 

„prumutul pe amanet, cum credeţi că “prin Stat veţi putea 
înfiinţă creditul” Î personal pe care voiţi să-l creaţi prin pre- po Asa ie cela e 
zenta. lege, intenţiune pentru care vă. felicit. 

In adevăr, d-lor, Gacă, în. ceeace: „priveşte creditul real, 

Statul nu este capabil de a face această mică operaţiune- -de 

control a întrebuinţărei banilor împrumutaţi, cum credeţi că 

el o să poată face operaţiunea mai delicată, pe care o pre-. 

supune creditul personal, . aceea de a cercetă” solvabilitatea 

celor ce vor să se împrumute ? ice 

. Pentru creditul personal, Stâtul va. trebui să preţuească 

“solvabilitatea unor oameni cari nu au. nimic, nici măcar un 

obiect mobilier de, aimanetat. In acest caz, în ce-'constă sol. 

vabilitatea . acestor oameni ?- In condiţiunile lor morale. Tre: 

bue dar să se cerceteze dacă acel care împrumută este mun 

citor, harnic, 'sobru, om' de. -euvânt. i i : 

Iată o „mulţime de împrejurări, pe cari. nu le pot cunoaşte 

"decât acei -cari trăesc în contact zilnic cu țăranii. : 

_De acesa, acest: soin de credit personal se practică în alte 

ţări prin intermediul * băncilor populare locale. D-voastră 

voiţi să faceţi această operaţie) a 6reditiiliii agricol în modul 

următor : cel care nu are nimic de amanetat; țrebue să pre-. . 

"zinte' garanţia a două persoane, s solvabilc. Ei” bine, rezultatul 

va fi cel următor : Ori un'om “căre > merită toată solicitudinea 

“ 
Dv ii ă 

nu va găsi două persoane . cari fără nici un folos. să se ân- 
  

gajeze solidariceşte” ai plăti. eventual “datoria 
— şi atunci nu 

va beneficiă as legea d-voastră — ori, găsind două cauţiuni, 

e e , 
1 

7
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” aceşti garanţi. vor fi nişte cimătari, cari degeaba nu-i vor 
da iscăliturile lor, -. 

In acest din urmă caz Creditul Agricol va împr umută în 
realitate nu cu 10 la sută, ci cu 20, 30 şi 40 la sută, ţi- 
nându:se seamă 'de ceeace. se va da acelor cămătari. 

” D-lor, criticând modul cum s'a organizat creditul personal 
prin proiectul de faţă, încă odată zic că nu critic ideea fe- 
ricită 'ce-a avut: -0- d-l ministru de Finanţe, de-a înfiinţa cre- 
ditul personal, ' : i 

Insă “ered că ar trebui” să se facă în alte condițiuni și 
“cred că dacă sar studiă, chestiunea am „putea să ajungem 
-la.0 soluţiune, mai fericită: 

Şi waşi propune chiar 6u aci în aria ă o: soluțiang;: am 
puteă să facem — — pe lângă operaţiunile pe cari, după proiectul 
de faţă, trebue să le facă Creditul al Agricol — să se adaoge şi 
următoarea operaţiune : Creditul” agricol să împrumute as0- 
ciosiunile cari s'ar fondă pe baza Solidarităţii” şi a mutuali- 
tăţii. S ar “putea face "ceeace 'se "face în Germania, însă în 

- sens invers. In' Gerinahia 3 s'ă fondat mai întâi acele mii de 
case Raitfeisen, cari au. dăt atâta prosperitate” popula țiune 
rurale şi, dupăce S'au creiat aceste case Raiffeisen,” s 'a fon- 
dat nişte case centrale, cari aveau de: scop să , serviască de 
intermediar: între casele populare. 

Aceste case centrale, pe cari. Raiffeisen le chemă pieţe de 
egalizare a banilor, sunt chemate a fi un regulator al băn- 
cilor populare şi. fac următoarele două. operaţiuni : pe de o 
parte primesc în depozit şi fac să fructifice prisosul de bani . 
care este în unele case, pe de altă parte aceşti bani îi în- 
prumută” caselor care nu au capital suficient, pentruca aceşti 
bani să fie împărţiţi membrilor asociaţiunei |. ce au nevoe 
de credit. . . | 

Ei bine, eu cred că această din urmă operaţiune ar puteă 
s'o facă la: noi Creditul agricol. 

Ca şi casele centrale din Germania, . Oreditul agricol. ar 
„putea face împrumuturi asociaţiunilor cari s'ar'. fondă pe 

- baza solidarităţii şi a a mutvălităţii, Ă 

Si ; | 7 Ei “i iz - 
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D-l Negrutzi mă întrerupe zicându-mi că pentru aceasta 

trebue altă cultură decât la noi. i aaa 

Eu cred că nu. Penirii a" întemeiă asemenea asociaţiiuni 

nu trebue nici capital, nici cultură. | | a 

Solidaritatea ţine locul capitalului şi e o garanţie tot atâţ 

de mare ca şi capitalul. Cât pentru cultură, nu 'stiu pentru 

ce cultura noastră nu ne-ar permite. să avem bănci populare; 

când în Rusia sunt vreo 1200 de asemenea bănci. 

Dar chiar la noi există câtevă rare specime de asemenea. 

natură : aşa, există donă societăţi de credit -mutual în- co- 

mana Silistraru din judeţul Brăila. 

Asemenea mi s'a spus că există şi în judeţul Neamţ şi 

a-l Dobrescu vedeţi că-spune că există şi în Prahova. . 

Ei bine, d-lor, nu'credeţi că s'ar cuveni să ne dăm oste- 

neala. să studiem aceste începuturi de credit ? Ar trebui să 

facem o anchetă în această privinţă, apoi să regulamentăm 

asociaţiunile ce sar fondă pe baza mutualităţii şi solidari-: 

tăţii şi, pentru a încurajă crearea acestor asociaţiuni, ar trebui 

ca creditul agricol pe lângă celelalte, operaţiuni ce - fa e, să 

- împrumute -pe aceste bănci populare, cari ele apoi vor prac: 

tică între membrii lor şi în cunoştinţă de cauză creditul 

personal. e a 

Dar 'd-voastră nu vă preocupaţi de toate acestea. ecu- - 

nose că proiectul pe care ni-l prezentaţi are un merit: acela 

al simplicităţii. Cestiunea grea şi. complicată a creditelor 

agricole—care a dat loc pe aiurea la atâtea discuţiuni, la atâtea 

- anchete, la atâtea congrese şi care până azi n'a găsit solu- 

  

  

ţiunea ei definitivă — d-voastră o rezolvaţi în două cuvinte: 

Statul dă, ţăranul ia şi creditul agricol. e fondat. E fondat, 

în adevăr, d-lor; dar 6 fondat pe nişte principii, -pe cari însuşi 

q-l ministru de finanţe şi d-l raportor, între patru ochi, re- 

cunosc, că nu sunt “principiile adevărate cari trebue.să ne 

călăuzeăscă în aseinenea materie. D-lor recunosc că Statul 

nu trebuie să aibă în materie _de circulaţiune de bani rolul 

pe care i-l daţi azi, dar fiindcă e o necesitate — şi necesitatea nu 

) jurii cu uşurinţă principiile şi 
se împacă cu principiile — se î 
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se organizează creditele “agricole. pe nişte baze greşite, fă- 
cându-se Statul bancher şi, ce e mai. grav, bancher agricol. 
„Nu s'ar cuveni dar să se studieze din nou cestiunea până 

ce se va găsi o soluţiune, care să împace şi principiile şi ne- . 
cesităţile de cari. trebue să: ţinem seamă? 

Dealtminteri s'au propus soluţiuni,. cari 'n'au fost încă: ex- 
„_perimentate la noi şi cari "ar. merita să fie Imaţe în băgare 

de seamă... :. 7 Si 
Aşa, în anul 1886, când S'a, discutat ultima modificare a | 

creditelor agricole, d-l Carp a propus o soluţiune care tindea 
"a organiză creditele agricole -eu. acţiuni la purtător. Atunci 

d-sa răspundea la toate obiecţiunile ce se puttau aducă în 
contra sistemului d-sale, care se baza pe iniţiativa privată. 
D-sa zicea: «Cu acţiuni nominative nu veţi aveă capitaluri ; 

- faceţi îrisă acţiuni la purtător şi veţi avea». Şi d-sa adăoga 
"că nu e:nici un. pericol pentru populaţiunea rurală ca înşişi 

> străinii să poată dobândi asemenea, acţiuni şi să-şi pună capi- 
- talurile în creditul agricol. Dacă este aşi, dece nu experi- 
„mentaţi acest sistem azi şi dece veniţi să organizaţi credi- 
tele agricole de către Stat, când înşişi d-voastră denunţaţi. 
altădată -pericolul ce ai, fi ca, Statul “să se amestece în ase- 

7 menea materie? ae | 
D-l P..P. Canr: Nam denunţat nici un pericol. | 
D-l N. Frueescu: Ba da. Şi d-l Negrutzi, care vorbea în 

- NS 

numele d-voastră, care a subsemnat ainendamentul d-voastră şi 
„care eră raportorul legei atunci în discuţiune, zicea: «D-voastră 
„vedeţi un pericol în acea că, între „subseriitorii din oraşe, ar 
putea să fie şi subseriitori străini şi ni vedeţi un pericol în. 

„aceea că capitalul este numai în mâna; Statului. D-voastră 
vedeţi că azi guvernul ţine în mâna sa pe agricultorii din 
judeţe şi aceasta vă pare 0 idee liberală. Dar scopul nostru 
este să fim' independenţi de guvern, să putem să formăm 
aceste case cu propriul: nostru capital» (aplauze). Ta 
DI BobErca : Atunci eră alt Stat şi alt guvern (aplauze, 
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D-l No FILIPESCU : De. aceea, d-lor, eu stăruesc -a zice că : 

- chiar în lipsa unei alte soluţiuni am puteă să menţinem sis- 

_temul actual, care are două avantagii : proclamă un principiu 

just și ţine seamă de o necesitate reală. Principiul just este 

că creditele agricole trebuesc făcute de către particulari, iar 

derogaţiunea dela acest principii, derogaţiună care ţine seamă 

de greutăţile ce întâmpizăm, este că Statul vine de dă aju-! - 

torul său întru câţ el este necesar. | 

Ei bine, ce rău vedeţi în proclamarea acestui principiu just, 

ce vă snpără ca creditele agricole să fie lăsate iniţiativei pri- -- 

vate, întru cât Statul e gata oricând a face faţă nevoilor mi- 

cilor cultivatori?, | N 

Veţi zice că e ceva cu totul platonice. Cel puţin cu sistemul -. 

azi în vigoare se rezervă” viitorul, deoarece pe. măsură ce 

“banii particularilor vin în casa creditului agricol, se . retrag 

„capitalurile Statului. Pe de altă parte, pentru a activă -îni- 

_ ţiativa privată, maţi avea decât să faceţi acţiuni la purtător, 

"şi, în ceeace priveşte emisiunile, în-loe să mai fie 32 deti- 

“puri, pentru 32 de case de credit deosebit în fiecare judeţ,. 

aţi puteă. centraliză- aceste case şi să emiteţi un singur tip - 

de efecte pentru un singur credit agricol. Această centrali- 

zare o găsesc şi eu că e rea, nu e însă mai rea decât cen- 

tralizarea d-yoastră şi Qealtmintreli sar” corecta acest rău- 

prin cealaltă soluţiune ce v'am propus, aceea ca creditul agricol 

- să se practice mai, ales prin intermediarul asociaţiunilor po- 

pulare fondate pe :baza solidarităţii. - - . 

  

  

Dar, d-lor, acest .principiu economic greşit, ca Statul să se 

“facă bancher agricol, ne duce la un alt; principiu, care din. 

punctul de vedere social. e_ periculos, acela că veniţi să pro- - 

clamaţi dreptul sătenilor la capitalul _mobiliar. Deja s'a înti- 

părit în spiritul țăranilor noştri ideea că au drept la pământ. 

“ Sunt dintre cei ce au votat ultima lege pentru vânzarea 

'moşiilor Statului la săteni. Nam dar în contra nimic de zis. 

Din potrivă, găsesc că legile, cari au avut de scop înfiintarea 

micei proprietăţi individuale la_noi, sunt excelente. 
pi
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„Ceea ce deplor însă este reclama inutilă ce se face în. 

jarul. acestei legi, reclamă giaţie căreia s'a întipărit “în spi- 

ritul ţăranilor noştri ideea că au drept la pământ. - 

“D-I N. Vorxov: Aceasta nu ne sperie. ] 

D-l N. Fiurpesov: D-le Voinov, pe. d-voastră nimic nu vă 

sperie: nici principiile liberale, nici principiile conservatoare 
nu vă sperie (aplauze). 

DAN. Vorov: Nici nu mă încălzeşte, 
Dl N. FrrapEscu : Se vede că da, se vede că aveţi un in- 

teres, deoarece cu principii liberale sunteţi într'un partid 
conservator (aplauze prelungite): | 

D-lor, vă ziceam că adeseori o lege foarte bună poate fi 

prezintată în condițiuni foarte rele şi foarte periculoase. Eu 

„cel dintâiu lăudam iniţiativa luată de ministrul de finanţe 

în ceeace priveşte înfiinţarea creditului personal. Nu pot însă 

„să nu deplor că se spune, în expunerea de motive, că cre- 

ditul agricol trebue făcut de Stat, Fiindcă Statul poate păsui, 

poate erlă. 

Tu înţeleg ca Statul să ierte. și sunt convins că la vreme 

grea Statul va veni în ajutorul ţăranilor. Dar ceeace nu în- - 

teleg este ca în preambulul. legei să 'ziceţi că faceţi creditul 

agricol de Stat, pentruca Statul să poată iertă. 
Prin. aceasta nu'faceţi niciun bine celor ce vor beneficia de 

iertare şi veţi aveă aerul să jigniţi pe toţi cei ce vor crede | 

că merită să fie iertaţi de datoriile lor şi nu vor. fi iertaţi.. 

Pe de altă parte, toţi cei cari se. vor împrumuta la credit, 

se vor împrumută cu credinţa că „poate nu vor avsă să plă- 

tească datoriile, contractate. 
Şi. sătenii se vor crede în drept să vină şi să ceară stin- 

„gerea datoriilor lor, zicând că înşişi d-voastră aţi declarat că 

pentru aceasta .aţi făcut din. creditul agricol o instituţiune 
de Stat. - î-- - 

“Iată cum. se Poate ca o lege bună să fie prezintati în, con= 
dițiuni periculoase. Dar v'am mai zis că pericolul din această 

lege e că se proclamă pentru săteni dreptul la capitalul 
mobiliar. -
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“Ta adevăr, d- lor, d- voastră recunoaşteţi: că Statul! are da- 

“toria “să deă săteanului capitalul mobiliar. Când! Statul _pro- 

| clamă un asemenea principiu, el nu-l poate. limită la, o”ca- 

'tegorie de săteni; trebue să dei, aceleaşi favoruri la toţi. Pe 

de altă parte, nu puteţi limită aceste favoruri la nevoile pe 

cari le declaraţi astăzi legitime. Mâine se vor găsi alte nevoi, 

cari să fie tot atât de legitime şi atunci” vă întreb : în vi 

tutea, cărui” principiu veţi declară că acele. nevoi nu. merită 

să fie îndestulate ?: 

O sodietate privati cu capitalul limitat are o margine unde 

se' poate opri, în propriul ei capital, căci ca dă cât are. Dar 

creditul d-voastră agricol nu âre o asemenea limită în capi- 

talul. lui,. căci acest capital. e capitalul Statului. - 

Dar nevoiţi fiind a satisface pe toţi şi toate trebuinţele; 

“vedeţi la 'ce operaţiuni, financiare hazardate veţi fi „Sil să 

- ajungeţi. e: . 

"Şi aci văd un puternic motiv de amânare, căci cred că nu 

a fost niciodată mai puţin oportun decât în momentul de faţă 

să ne azvârlim în nişte operaţiuni financiare atât de îndoioase. 

vă, aduceţi: aminte, d-lor, că, cu ocaziunea discuţiunii bu- 

getelor, “toată lumea recunoștea că nu trebue să mergem prea . 

departe. cu împrumuturile, şi în momentul de faţă mi se 

pare.că chiar consiliul de miniştri studiază cestiunea : de a 

se fixă în mod pretis bugetul extraordinar. 

Fi bine, este 'nemerit;, ales acest moment ca să puneţi în 

casa creditelor. agricole bani de ai Statului, când sunteţi atât 

“de strâmtoraţi şi nu aveţi destui .bani, ca să faceţi . faţă tu- 

tulor nevoilor, cari nu pot fi: satisfăcute decât prin interme= 

diarul Statului ? Dar chiar am votat o. mulţime de împru- 

__muturi, din. cari unele mau putut fi realizate: s'au săvârşit | 

lucrările fără ca împrumutul sii fie efectuat şi pentru aceasta 

aţi fost nevoiţi să recur: geţi la expedientul bonurilor de tezaur. 

DI N. GHERMANI, MISISTRU- DE FINANȚE: Nu este expe- 

„dient.. . N i 

D- x, Pruzeesou: Nu aţi recurs la emisiune de Donnti de 

tezaur ?
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D-l M. GHERMANI, MINIȘTRU DE FINANȚE: Emisiunea bonu- 

„rilor de tezaur este-un expedient numai întru cât acoperă un 
deficit bugetar, dar nu şi întrucât satisface oarecari lucrări . 

"votate de Cameră. Protestez contra cuvântului expedient, 
- DIN. Fnubescu: Zicscă este expedient, întrucât nu aţi 

"+ putut realiză împrumutul pe care mârturisiţi că aţi vrut să-l 

faceţi şi aţi fost nevoiţi să 'recurgeţi la bonuri: de. tezaur. 

Ei bine, credeţi că este bine să creaţi astăzi un credit agricol 

pe care-l alimentaţi cu bani dobândiţi « cu: bonuri de tezaur ? : 

„Eu cred că nu. 

De aceea cred. că ar trebui să fim ceva mai tir cumspecţi. 

Să nu primim decât cu mare băgare de seamă un proiect de 

"lege, care se băzează pe principiul economic fals, ca Statul . 
să faci creditul agricol cu capitalul său; principiu „care ne 
duce la un principiu social periculoş, acela de a recunoaşte 

dreptul pentru săteni la capitalul mobiliar, care ne poate târi 

- în nişte operaţiuni financiare” foarte hazardate. | 
Şi toate acestea, voii să le faceţi pentru -a face ţăranilor . 

noştri un dar- periculos, ca acela al creditului fără măsură, 

„fără socoteală, făvă control de întrebuinţarea banilor, lucru 

cart ar avea de rezultat î încărcarea populaţiunii rurale cu da- . 

torii, fără să aibă în schimb. nici un echivalent. 
"Dar d-voastră stăruiţi a face. creditul agricol prin Stat. 

D-voastră, cari credeţi că Statul trebue să fie tutorul “țăra- 

nilor, voiţi acum să-l faceţi şi bancherul lor. Cel puţin atunci 

întăţişaţi-l sătenilor noştri ca un bun părinte de familie, care 

îşi deschide punga cu. o parcimonie care dovedeşte solicitu- * 

dine, iar nu zgârcenie; nu-l înfăţişaţi însă sub priveliştea 

unui uzurar, care. fără 'nevoe oferă dela sine creditul său, „eu 

“o uşurinţă care are de rezultat de-a încurcă în datorii pe cei 
pe cari cămătarul voeşte apoi să-i exploateze. 

Negreşit visipitorul, care găseşte cu atâta ușurință bani la - 

uzurar,- vede numai pentru * un moment un binefăcător în 

acel cămătar. Nu trece multă vreme însă şi vine timpul când 

el, vârât în Qatorii până în. gât, blestemă „pe acel în care 

vedeă un: binefăcăitor, : -
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Şi d-voastră puteţi trece, pentru un moment, drept nişte 

binefăcători ai sătenilor. .Insă trebue să vă temeţi că în cu- 
rând: sătenii să nu aibă pentru d-voastră aceleaşi sentimente 

ca şi. pentru acei cămătari.de cari vă vorbiam, când popu-" 
“laţiunea noastră rurală, vârâtă până în gât în datorii, fără să 

aibă în schimb nici-un. echivalent, -va fi aservită economi- - 

-ceşte şi. politiceşte priri .proiecte' ca acel pe care l-aţi adus azi: 
în discuţiune (aplâuze).
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În ziua de 22 martie 1893 guvernul conservator aduce în dis- 
<uţia Camerei deputaţilor proectul de lego asupra maximului taxelor, 
pe cari le pot pune comunele. Acest proect de lege eră impus do ne- 

"+oia, în care se aflau cele mai multe comune, de strâmtorarea finan- 
«iară, pe care o arătă aşa de bine cu cuvintele lui simple bătrânul 
preşedinte al consiliului, L. Catargi: SR o 

«Vă voiu da ca exemplu — zice dânsul — comuna Bucureşti, pe . 
<aro administraţia Jiborală.a lăsat-o în sarcina noastră în aşa stare, 
încât plăteşte patru milioane. şi mai bine anuităţi la datoriile, în 
„cari am găsit-o cufundată, iar noi revenind la guvern am ţinut şi. 
“ţinem a apără onoarea oraşului, înlosnindu-i mijloacele de a-şi plăti 
„datoriile. şi de a puteă face în acelaşi timp şi pentru oraş câteva 
din îmbunătățirile cele mai grabnice- şi mai poruncitor reclamate»; 
şi, mai la vale:.* Da a 

: «Dar d-voastră nu ştiţi că mortalitatea, care e mai ales .prin co- 

munele urbane. a ajuns până la -un grad ingrijitor din cauză că 

nu 'au apă curată de băut şi o beau din lacuri?:.. Sunt oameni cari 

-4răese în comuna lor numai'în noroiu, din cauză că comuna nu e 

în stare să le facă niciun stânjen de pavaj; sunt oameni cari mor 

pe stradă, deoarece comuna nu e în stare să le dea case de azil, 

:spitaluri,. serviciu medical.» | 

Opoziția însă, care căută cu orice. preţ un mijloc pentru a răs- 

“urnă guvernul, cere prin glasul domnului C. Ressu — din dizi- 

" denţa conservatoare — deocamdată amânarea discuţiei acestei legi 

până după vacanţa paştelui, amânare care se admite de Cameră, 

hotărindu-se ca discuţia să înceapă în cea dintâi zi după vacanţă, 

la 5 aprilie. ' Sea 

“Wacanţele parlamentare insă opoziţia le întrebuinţează ficând o 

straşnică agitaţie în toată ţara împotriva acestui proect de lege. 

iar. în dupăamiaza de 5 aprilie, data deschiderei Parlamentului, 

organizează o violentă manifestaţie de protestare chiar pe dealel
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- Mitropoliei. Sa produce neînliturabila ciocnire cu jandarmii şi ser- 
genţii de stradă ; comisari, jandarmi, sergenţi sunt răniţi, un cal 
ucis; se ridică baricade ps podul de peste Dâmboviţa. In mijlocul 
ferberei, stârnită de toate :aceste - turburări, se deschide Camera ; 
în timp ce sub dealul Mitropoliei mulţimea aţâţată lovia oștirea şi 
arunca cu pietre asupra venerabilului preşedinte al consiliului, L. Ca- 
targi, 1) în incintă deputaţii opoziţiăi tunau împotriva pruvernului. 
Cu toată atmostera înferbântată însă, Camera, sub preşidenţia ge- - 

„meralalui' G. Manu, intră în discuţia proectului de lege. Acesta e 
viu combătut de deputaţii opoziţiei, D.: Popp, Em.. Porumbaru, C. 

- Stoicescu, iar' a doua zi, 6 aprilie; de A. “Stolojan. In ziua de 
1 aprilie, d-l N. Fleva.ia şi d-sa cuvântul in potriva .proectului de 
lege. După d-l N. Fleva vorbeşte întru apărarea legei d-l N. Fi- 
lipescu, primarul Capitalei, rostind această cuvântare luminoasă şi 
bărbătească, în care răspunde criticilor adus împotriva legei. 

DISCURS ROSTIT IN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 7 APRILIE 1893. 
  

. 

Domnilor. Deputaţi, 

“Inăinte de a răspunde 'obiecţiunilor pe cari d. Fleva le-a. 
- “formulat în contra. acestui proiect de lege, daţi-mi voie să 

cercetez alte critici tot atât de interesante, şi de sigur mai 
legitime decât- acele “pe cari le-a adus d. Fleva dela această. 

“tribună, 3? RE: 

În 'adevăr,: sunt două feluri. de obiecţiuni cari s'au produs 
în contra proiectului, care este astăzi în dezbaterea d-voastră. 
Avem mai întâiu râclamaţiunile legitime ale celor cari sunt 

chemaţi să plătească aceste taxe, cari cunosc interesele lor : 
proprii poate " mai bine decât noi şi cari au putut da la 
iveală oarecari imperfecţiuni ale legii 

Acestor critice cată să dăm satisfacţie. De aceea voiu pro 
pune câteva modificări la legea de faţă, modificări cari sunt 

  

"1) Care a doua zi îşi arătă indignarea, lui în aceste cuvinte simple, 
dar bărbătoşti : ” Aa E = _ 

«Şi încă, dacă acei, cari i-au asmuţit la -astfel de fapte, sar fi pus! 
în cppul lor, iar mi să se fi ascuns Şi „strecurat pe din dos, ar fi arătat. 
cel puţin că au curajul de a primi răspunderea pe seara, lor»,
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împărtăşite de comitetul delegaților şi care mai toate au primit 

şi adeziunea guvernului. | | 

Intre altele, art. 2 a dat loc la oarecare critice ; deşi acest 

articol. conţine un principiu “absolut exact, totuşi se poate 

"zica că, generalitatea termenilor, în care acest articol e con- 

ceput, poate da loc la oarecare vexaţiuni în percepere. De 

aceea voim propune ca acest articol să se suprime şi să se 

înlocuiască cu un altul, care să enumere limitativ articolele 

pentru:cari se pot percepe taxe şi asupra 'fabricaţiunii din 

lăuntrul comunelor. Sa Ii 

- Guvernul şi unanimitatea comitetului delegaților . primesc 

acest amendament. Şi: vă mai pot spune, a-le Porumbaru, 

care mă întrerupeţi, Că aseară comitetul delegaților a avut 

o întrunire cu reprezentânţii Camerii de comerţ. In această 

întrunire s'a formulat chiar textul articolului 2 şi în această 

privinţă s'a stabilit o deplină înţelegere (aplauze). [ 

Pe lângă aceasta voiu avea onoarea de a propune şi oare- 

sari modificări de taxe. Aceasta când vom veni la discu- 

ţiunea pe articole. “- , i Sa 

Mi mulţumesc deocamdată să enunţ câteva articole : taxa 

"pe coaja de copac, care servă tăbăcarilor; trebue desfiinţată. 

“Taxele asupra vinului, peştelui trebuesc scăzute. 'Trebue să - 

se lămurească taxa privitoare la căruţe şi oarecare modificări 

+rebuesc aduse la” articolul conserveloi alimentare. Aceste 

erori ale legii trebuesc rectificate şi reclamaţiunile ce s'au 

produs în această, privinţă trebueso' satisfăcute. . 

“Dar alături de criticele acestea mai sunt altele ; sunt acele 

învinuiri. stereotipe, pe cari toate opoziţiunile, când n'au 

altceva de imputat guvernului, -le repetă în-contra vericărei 

legi de impozit, oricât de legitimă ar fi ea,- pentru a face 

dintw'însa o armă de agitaţiune în contra guvernului. Ne-. 

greşit că -nu acestor critice avem să cedăm ceva. ! 

Dar este ceva mai muit. La aceste critice, legitime până 

la un punct în ned:eptatea lor, din partea unei opoziţiuni, 

s'au adus:0 sumă de insinuări pertide şi de învinuiri ca- 

lomnioase. Sa zis că această lege, bună ori rea, nu ar. fi 

= . - i - -
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opera noastră, că ea ar fi fost făcută. sub presiunea străină. - 
tăţii. Cn această din: urmă acuzaţiune şi-a sfârşit discursul 

"4. Fleva. Cu aceasta xoiu începe eu, căci nu putem rămâne 

un moment sub povara unei aşa grave acuzaţiuni. 

| Incepând dar cu pretinsele concesiuni făcute străinilor, 

relevez mai întâiu criticele ce d. Fleva a formulat î în contra 
paragrafului. 2 din art. 2, care zice : 

«Nu se-admite nici o deosebire de tazare între articolele 

probehind din străinătate și cele similare produse î în ţară». 

Ce e, d-lor, mai firese decât acest articol ? .Ce s6 poate 

zice contra acestui principiu ? Taxele de acciz nu sunt taxe 

vamale. Ele nu my avea un caracter „protector, ci numai 

fiseal.. i - 

Dar acest articol n'a fost el pus ; de liberali în toate: con- 
venţiunile! care s'au. făcut ? Insuşi d. Fleva. a recunoscut-o. 

Dar în“ afară de convenţiuni, unde aţi văzut d-voastră. cea 

mai mică deosebire? -. - 

La 1886 au încetat efectele convenţiunei cu Austria. Fi 

bine,. aţi văzut d-voastră că de atunci s'a "perceput întrun 

oraş oarecare taxe de. acciz deosebite pentru articolele pro- 

venind din Austria şi pentru similarele lor: române ? Ne- 
vreşit nu: IN ” 

“Si când veniţi d-voastră şi ziceţi că s'ar fi întemeiat oare- 

cari industrii la noi în ţară: pe asemenea taxe diferenţiale, 

spuneţi un: ce 'neexâct, căci taxe diferenţiale n'au existat. 
Și, prin urmare, înscrierea acestui articol în lege nu poate 

„atinge nici o industrie. | 

D-N. Freva: Am zis că pe scutirile taxelor cominale 

din liuntrul oraşului s'au bazat şi fabricanţii cari s'au sta- 

bilit acolo... - N 

D-IN. FiLreEscU : Vorbiţi de un alt articol, despre care 

voiu vorbi îndată. a Ă 

Deocamdată, în ceeace priveşte acest articol, susţineţi ceva 

'şi'mai curios. D-voastră pe deoparte spuneţi că. trebuese 

suprimate accizele şi tot d-voastră cereţi menţinerea lor ca. - 

un mijloc de protecţiune a: industriei naţionale." 
i
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“Noi nu putem împărtăşi acest mod de a vedea şi punctul 

„nostru de. vedere eră împărtăşit, când eraţi la putere, şi de 

„căpeteniile d-voastră. Şi: daţi-mi voie să vă amintesc aci 

ceeace zicea d. Stătescu în şedinţa Senatului dela 2. iunie 

1881, cu privire la un proiect de taxe de acciz,! 

«Legea, aceaşta nu este o lege de protecţiune a industriei, 

să nu ne abuzăm asupra caracterului 'ei. Este o lege curat 

_de taxe, o lege financiară prin care se crează - resurse co- . 

munei.. 2... Intru cât, priveşte însă „măsurile de protecţiune a 

industriei naţionale, aceasta se prevede prin legea vamală». 

“Acesta este adevărul. Şi dacă, voiţi să protejati mai mult 

industria naţională n'aveţi decât să cereţi sporiri de taxe în - 

legea vamală. -.- - 

Dar d-l Fleva este nerăbdător ; să-i răspunz la ceeace a 

spus d-sa în privinţa paragrafului l-i -iu . dela art. 2. | 

Iată ice zice paragraful I-iu :. “ 

«Taxele de 'acciz sau. de corisumaţăune se vor percepe 

atât asupra obiectelor întroduse din afară, cât şi asupra 

„celor produse, fabricate, preparate sau recoltate în înte- 

piorul comunei». " 

Şi acest articol conţine un principiu cu desăvârşire exact. 

Nu este, în adevăr, n nici un motiv. pentru ca să se facă deose- 

bive între obiectele aduse din afară şi cele fabricate î în lun-: 

trul comunelor. . - E 

Un mare principiu în: “materie de impozite este că toţi sun - 

egali înaintea impozitului, şi na văd pentru ce acel, care se 

află dincoace de barieră, să plătească altfel decât cel ce este 

stabilit dincolo. Dar recunosc că în aplicaţiune se. poate ca 

: această dispoziţiune “generalizată -să producă oarecari vexa- 

ţiuni în percepere, şi tocmai pentru, aceasta am hotărât 

să modificăm acest articol. 

Voiu vorbi mai pe urmă de termenii în cari vom alciitui 

acest articol; „pentru moment voiu să, discut numai pretin- 

“see concesiuni, ce am făcut străinilor prin acest articol. 

Peza d-voastră este aceasta, că fabricatele din. interiorul 

comunei fiind scutite de taxe, se găsesc. întu”o situaţiune mai 

3.
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bună. decât” similarele lor, fie produse în ţară, fie produse 
în străinătate, şi de aci rezultă | un tratament mai avantajos 

„pentru' industriile române. 
Şi d-l Aurelia: susţinea mai dennizi că puterile străine 

| n'au încetat să reclame aceasta, dela guvern. 
“Tată ce seria acum câteva zilă 'd-l Aurelian. în «Voința 

Naţionali» : :* «Străinii repetau mereu :-10im să taxaţi “şi pe 
„. «producătorii, pe. fabricanţii şi pe meseriaşii din interiorul.co- 

«munei. Această nedreaptă şi “exorbitantă pretenţiune. nu 
«s'a admis nici odată până astăzi». 

La această, alegaţiune a d-lui. Aurelian opun o dezminţire 
categorică. Şi: permiteţi-mi a vă aminti aci că în 1881 sa 
prezentat un proiect de lege pentru întinţare de noi tase 
pentru comuna Bucureşti. Această lege conţinea şi vr-o 35 
de articole de taxe asupra obiectelor manufacturate străine. 

_Nu trecură G luni şi se aduse.o leg& în Cameră prin care 
se ştergeau aceste 35 de articole. Motivul mărturisit; pentru 

__câre se prezentase această lege eră că comuna Bucureşti nu 
„ar fi avâna- nevoie; de aceste: resurse, lucru de altminteri 
neexact, cum îl pot. dovedi. E 

Vă mărturisesc că această generozitate îmi păru suspectă 
şi deaceea am cautat să aflu motivele pentru care se ştergeau 

"acele articole: şi am descoperit ur dosar conţinând.o lungă 
corespondenţă diplomatică, foarte . interesantă, ce-mi propun 
a da pe faţă acum, deoarebe. nu a fost până acum adusă la 
cunoştinţa ţării (aplauze). | : 

“  Cari erau motivele ] pe cari . puterile străine îşi întemeiau. 

pretenţiunile lor 7: Mai: întâiu, eră, se zicea, că nu se pot - 
_pune taxe de aceiz asupra obiectelor cari n'au similare în 

tară. Guvernul liberal n'a făcut nici o dificultate pentru a 
„admite temeinicia acestei pretenţiuni şi a desfiinţat pe. acest 
motiv 4 din cele 35 de arţicole, a căror „ştergere din tarif 
se ceruse.: 

Dar mai erau încă 31 articole, cari aveau similare în ţară. 
Cari erau cuvintele pentru care se cerea şi suprimarea 

- acestor articole ? Se zicea că la bariere nu se pot impune
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taxe de acciz asupra fabricătelor străine, dacă nu se impun 

şi similarelor lor, care se fabrică în interiorul comunei: 

D-voastră, ziceţi că niciodată nimeni n'a cedat_la o pre- 

tenţiune ca aceasta, de a se pune pe un picior de egalitate 

produsele străine cu fabricatele xomâne din interiorul comu-. 

nelor. Ei bine; din ceeace vă voiu citi, veţi vedea că d-voastră 

aţi concedat acest principiu. Re: 

_D-l Aurelian scria mai deunizi :: «Această căreaptă și. 

exorbitantă, 'pretânțiune nu s'a admis niciodată până astăzi.» 
Eu vă voiu dovedi contrariul. Mai întâiu, iată un extract - 

dintr'o notă a. contelui Hoyos din 24 iunie 1881:: - 
«Presupunând, zice contele Hoyos, chiar că toate obiectele 

«ce se află în tabela Aa zisei legi, ar. aveă similare în Ro- 

«mfinia, acest singur fapt încă n'ar da Primăriei; Bucureş- 

«tilor dreptul de a le izbi cu o,taxă municipală. Ar trebui 
«încă 'să se stabilească întrun mod irecuzabil că articolele 

«similare de producţiune ori de fabricaţiune română, sunt 

'«atinse de noua taxă. - - 
«Această probă Primăria nu numai n'a dat-o, ci din contra 

«reese din -adnotaţiunile puse alături de. articolele înşirate în - 
«tabela alăturată că — afară ' de câteva excepţii — articolele 
«similare sunt” scutite de taxe de acciz, oraşul „Bucureşti fiind 

«desemnat ca locul fabricaţiunei lor. . 

«Dacă dar unele obiecte de producţiune- ori : de fobrica- 

«ţiune indigenă sunt prin acest fapt scutite de orice taxă, 

«obiectele similare trebue să- se. bucure de: aceiaş - scutire». 

" Horos,. > 

* 
Da Eu. PORIAIBARU : Eră convenţiune.  ..-. 

D- N. Fiaeescu : Dacă aruncaţi vina asupra convenţiunei, 

vă voin dovedi. mai pe urmă că nu numai aţi propus d-voastră 

acelaş lucru, printr'o altă convenţiune, dar aţi făcut conce- 

'siuni mult mai mari (aplauze). - 

*.. Guvernul liberal, faţă cu nota “contelui Foyos, a rispuns 

mai întâi-în doi peri, contestând. nu. principiul, ci arătând. - 

| dificultăţile de percepere. “Puterile străine, printre cari erau 
Pi - 

- ,
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Belgia, Franţa, “Austria, au stăruit în reclamaţiunile lor. 

Atunci, după oarecari şovăeli din partea guvernului, vedem 

că se retrag taxele privitoare: la cele 31 articole şi iată cir-. 

culara. ministerului de externe, care eră d. Stătescu, către " 

“legaţiunile străine: - 2 
«Circulară către lega țiunile, agenţiile și ;consulatele străine 

«din Bucureşti. i ! E | 

«Pe baza unei comunicaţiuni a ministerului de interne, de- 

«partamentul afacerilor străine are onoarea de-a vă informa 

_«că consiliul comunal al Capitalei a renunţat, cu. aprobarea, 

«ministerială, la perceperea. taxelor prevăzute. pe. tabela A 

«anexată. la .... ete» - Sti 
D-l N. Feva: Eră o, concesiune , ncăreaptă ce se făcea... 

(zgomot). . | Sa , 
D-I N. Fruapiescu: Vă mulţumesc că recunoaşteţi aceasta, 

dar vă -voiu dovedi că aţi mers şi mai departe (întreruperi). | 

-D-l PREȘEDINTE : Vă rog nu mai întrerupeți, căci aşa ur- 

mând nu se va mai puteă aude. | _ ” 

D-l N. Frurescu: Nu eră destul ca consiliul comunal al ! 

Capitalei să susperide acest articol; trebuia să vie o lege în 
regulă, care să desființeze” cu desăvârșire aceste taze. | 

„+ Se aduce la 12 mai 1682 legea prin care, asupra stăruin- 

| telor puterilor, se cere desfiinţarea unor taxe pe motivul că 

nu poaie fi deosebire de taxare între articolele străine și cele 

fabricate în interiorul comunei, ceeace d-l Aurelian consideră 

ca o trădare. Această lege se primeşte în unanimitata de comi- 

tetul delegaților. Şi ştiţi cine eră în comitetul delegaților? : 

Delegatul secţiei a IV. eră d-l. Aurelian (aplauze prelungite). 

Dar vine cestiunea la Senat la 24 maiu 1882. Şi iată ex- 
punerea de motive a d-lui I. Brătianu. 
„Ca să 'scurtez, voiu citi numai sfârşitul : o 

„_ «Subserisul, având în vedere opiniunea comisiunei insti-. 
«tuite, care s'a aprobat. şi de consiliul comunal, și în dorinţa 

«de'a ţine cont de reclamaţiunile deja. ridicate ale comer- 
«ţului și a se da satisfacere industriei-şi comerţului, are ..:
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«onoarea, de a supune deliberărilor” d-voastră proiectul. de 
«lege pentru desfiinţarea taxelor din tabela litera A». 

IN Ministru de interne, 1. O. BRĂTIANU. 

Vrea să zică, d-voastră, chiar când scutiţi de „taxe -artico- 
lele străine, vă lăudaţi. că protejaţi. industria naţională -şi 

„chiar când faceţi concesiuni presiunei din. afară, găsiţi mij- 
locul de a vă înfăţişa ca mari patrioţi (aplauze). 

D-l N. FLeva: Ce faceţi d-voastră acum ? 

» D-N. Frureescu: Noi suprimăm articolul 2 2, pe care d-voastră 
; . -aţi aplicat (aplauze). 

Dar, d-lor, vă întreb, este permis ca un ministru, când cere 

sub o presiune din - afară "suprimarea unor articole din 
: tarif, să vie să spue în Parlament. că face aceasta pentru a 
încurajă “industria naţională ? (aplauze). 

Şi vă mai întreb: oare o asemenea purtare nu cade sub _ 

- previziunile art. 3 din legea răspunderei ministeriale, care zice: . 

" «Se va pedepsi cu interdicţiune, dela: 3 ani până la maxi- 

-«mum toată: viaţa de a mai ocupa funcțiuni publice, ministrul, 

«care, cu rea; credinţă şi în prejudiţiul intereselor ţărei, amă- 

«geşte reprezentaţiunea naţională asupra situaţiunei aface- 

" «rilor. Statului». 

Dar iată -ce „mai citesc în. articolul d-lui Aurelian, care a 

comis adevărate, falşuri pentru a făuri arme cu cari să ne 
combată. 

Iată ce zice d-sa: «Ne- -am întrebat: ce caută în proiectul 

„«de lege asupra taxelor- comunale întroducerea acestui prin ! 
«cipiu: Nu se -va admite: nici o deosebire de tazare între. 

«articolele provenind. din străinătate şi acele similare prâ- 

: «duse în țară? Cu ce drept, cu ocazia unor taxe comunale 
„«vine. guvernul şi, proclamă sus şi: “tare ceeace nici-un. eu 
«vern n'a admis până astăzi, că de azi înainte să nu mai ! 

" «existe umbră de deosebire de taxare între productele străine 
«și cele indigens ?4.. Cei” cari au urmărit cu oarecare aten-- 
«ţiune politica economică a guvernului: liberal, își vor fi adu-- 

«când aminte. că în tratările. urmate între delegaţii austroun- | 
- . 

S . 

»
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«gari ȘI delegaţii români, cei dintâi au-cerut .cu stătruință 

«ca să se Şteargă orice deosebire între articolele întroduse 

«din afară, şi cele fabricate sau produse în interiorul comu- 

| „«nelor. Delegații Și guvernul” român nu au „primit + nici să 
+ «discute cestiunea...» - * - - 

Deschideţi, d-lor, «Cartea Verde» şi veţi vedeă ce s'a în- 

 tâmplat cu ocaziunea, neşiociărilor dintre Austro- Ungaria şi 

„ România la 1886. 
Găsesc în: «Cartea Verde». două proiecte de: convenţiune; 

“anteproiectul: român şi anteproiectul austriac. 

In: anteproiectul român iată ce.propuneau delegaţii : Ro- 

mâniei dela sine şi fărăafi făcut, din aceasta, cum pretindeți, 

obiectul unei tocmeli: -. E 4 
«Dacă pe teritoriul uneia. din Tnaltele părţi contractante, 

„<în' ţara întreagă ori într'o cireumseripţiune restrânsă, o taxă 

«internă este percepută fie - „pentru socoteala Statului, fie 

«pentru aceea a unei- comune ori a; unei corporaţiuni, pe 

«producţiunea, pe fabricaţiunea, ori pe consumaţiunăa unui : 

E «articol, acelaș articol care ar: fi întrodus de pe teritoriul 

«celeilalte Inălte- părţi contractante, nu va: putea fi izbit, în 

«acea: ţară, ori în această, cireumscripţiune decât de o taxă 

«egală, iar nu de o taxă mai ridicată ori mai împovărătoare.» 

„Nu: voiu şicana pentru 'acest articol, care e_firesc să fie 

înseris într”o. convenţiune. Dar cutoatecă aţi. interpretat un! 

articol câm identic din fosta convenţie cu Austro-Ungaria, - 

ca, punând productele străine pe un picior de egalitate cu 

cele fabricate în interiorul -comunei şi ăţi propus şi d-voastră 

acelaş articol, aţi mai . adăogat ceva. Pentruca'să nu fie umbră 

de îndoeală că şi fabricatele din orașe sunt :pe un picior de 

egalitate cu cele străine, aţi. mai adăogat următorul paragral, 

caxe hu exista în convenţia dela 1876: 
: «Nu. se: va putea percepe: verice. fel: ds taxă î în cazul când" 

- «articolele de aceeaşi. natură nu 'sunt produse, ori, deşi ar 

«i produse, nu ar fi iabile de acoleaş | taze în aceasiă ară, 
«ori. în' acea: circumscripție. » - 

Na Ă E am 

 



DISCURSURI POLITICE 

Tată dar. că se renunţă a face umbră de deosebire: între 

“fabricatele străine. şi cele, din lăuntrul comunelor. .  - 

Această concesiune, -zice azi d. Aurelian, este o trădare 

: a intereselor ţării. 3 cine făceă aceste concesiuni Austriei, 
în 1886? E a 

Primul delegat român pentru negocierea acestei conven- 

ţiuni eră d-l Aurelian (aplauze). Ei bine! 'cred că prea de 

multă vreme ne amiăgeşte acest domn Aurelian cu aerile sale 

de protector al industriei naţionale (aplauze prelungite). 

--- Woor: Stă bine d-l Aurelian, âre astăzi moşii (aplauze). 
D- N. FILIPESCU: D-voastră, d- lor liberali, specificaţi, lu- 

crul, puneţi -punctul pe i; ziceţi: pretutindeni, în orice cir- 

cumseripţiune, pretutindeni trebue să fie absolută identitate 
între produsele străine şi produsele indigene. 

Şi tot'd-voastră ne acuzaţi pe noi, -spre- a vă înfăţişa pe 

d-voastră ea protectorii industriei naționale. Dar ce aţi făcut 

d-voastră pentru industria naţională? - , 

În 1816, după cs aţi protestat în contra convenţiunei cu 

. Austro-Ungaria, aţi ratificat-o. N'a fost, destul. Aţi făcut alte 

convenţii identice cu alte puteri. Aţi mers mai departe, aţi 

avut nedibăcia - să prelungiţi termenele „convenţiunilor înşi- 

rându-le până la 1892... - | 

În fine aţi întrodus' acea nenordcită clauză de naturalizare, 

„ graţie Găreia puterile, cari nu mai aveau convenţiuni cu noi, 

„precum: Austria, cu care pretindeaţi că avem războiu de.tarite, | 

 întroduceau la noi mărfurile lor naturalizate în * Olanda, ori , 

în “Elveţia... a | , - 

| | “Tată, domnilor, solicitudinea d- voastră pentru industria na- 

- ţională! Iată, cum rarele liberal, vestitul economist Aurelian 

ştie a proteja industria: naţională ! (aplauze prelungite.) - | 

Tar, noi, conservatorii, cari. ziceţi: că nu ştina, să apărăm in- - 

” teresele industriei: naţionale, am oprit printr'o singură. deci-. 

„“ziune ministerială naturalizarea mărfurilor străine (aplauze). 

pf Dar, d-lor, să lăsăm partea exterioară Şi să „discutăm în. 

sine acest paragraf a art. .2.. Să vedem întru cât el este sau 
4 

a 

-
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nu legitim; să vedem dâcă e drept :să se impună fabricatele 

interioare ca şi obiectele întroduse pe la bariere." 

“Nu nuimai la noi, d-lor, se aplică acest principiu, dar în 

toate ţările. - , 

Permiteţi-mi să vă citese aci decretul „dela. 12 februarie 

1870 din Franţa, care zice: . - 

«În nici un caz, obiectele înșcrise în tarif 1 nu vor pulei, 

«fi supuse la taxe diferite, pe motivul că dr proveni din 
«afară, ori că ar fi vecoltate ori fabr icate în Lăunir ul l0- 

«cului supus accizului.» 
„ Mărturisese/ că poate rău fac că vă citesc aceasta. Articolul 

acesta eră făcut de împăratul Napoleon care, cum ştiţi, er 

slugarnic şi târâtor faţă cu celelalte puteri şi pentru care na 
pot aveă decât milă marii noştri patrioţi (aplauze). 

Dar nici d-voastră nu erati aşa de lămuri î în privința acestui 

articol, cum vă arătaţi astăzi, şi la 189 a-l Costache Rosetti, 

fiind ministru de interne sau ad-interim la, externe, cerea ex- 

plicaţiuni agenţilor noştri din străinătate, pentru a ști cum se 

petrec lucrurile în ţările în cari sunt acreditaţi. D-sa scria 

agenţilor noştri la Paris, la Berlin și la Roma: Aşi dori să știu 

«dacă obiectele preparate ori fabricate în interiorul oraşului, 

«precum vinurile, chibriturile şi altele, sunt supuse. la aceleaş 

«taxe de acciz ca similarele lor de producţiune străină ori in- 

«digenă,. întroduse în oraş.» 

Mai întâi, d-sa şi-a atras un răspuns puţin msgulitor din 

partea d-lui Vârnav Liteanu, care-i spunea că e greu să-i dea 
lămuriri asupra accizelor din Berlin, fiindcă la Berlin nu există 

" acoize (ilaritate): 

Răspunzând agentalăi nostru - dela Roma, care cerea a lămu- 

ă riri, ministrul de finanţe italian comunică că comunele sunt li- 

bere să impună și producţiunea,. internă. Această scrisoare 

conţine următoarea frază : «Cu modul acesta accizul nu se Poate 

"«transtormă într'un mijloc de protecţiune pentru industriele 
«exploatate înlăunir ul orașelor». . 

Agentul nostru din Paris, d-l Calimach-Qatargiu, răspunde 
d-lui hRosetti:
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"Domnule Ministru, 

« Am cules informaţiunile ce cereţi prin telegrama d-voastră” 

«cifrată cu No. 12.458 privitoare la regimul, la care sunt supuse” 

«articolele preparate sau fabricate în Paris,-ale căror similare 

«de provenienţă indigenă ori străină sunt izbite de un drept 
«de aceiz şi mă grăbesc a vă tace cunoscut: că aceste arti- 

„ «cole, vinuri, spirtoase, făină, paste alimentare, chibrituri, ete | 

«plătesc întoemai aceleaş taxe de âcciz ca şi 'similarele care 
«sunt întroduse în oraş din afară, oricare ar fi proveniența lor. 

“+ «Primiţi ete N. OALIMAGH-OCATARGI». 

Prin urmare, vedeţi. că este conform principiilor și uzului 

general ca fabricaţiunea interioară să fie taxatănca obieotelo | 
ce sunt fâbricate afară din comună. . 

“Dar la noi nu există în „realitate aceleași | taxe: asupra fa- 
„bricaţiunilor interioare ? ” - , 

Se percep, d-lor, taxe asupra berei şi asupra oţetului. 
Iată dar că principiul ce-l susţineţi are excepţiuni.. Şi dacă 

„ excopțiunile nu erau mai numeroase în legea.din-1871, e că 
_pe atunci nu existau multe fabrici. Dar puţin cu puţin s'a 
întins principiul. | 

D. Brătianu deja întindea excepiunile la toate băuturile” 

: spirtoase, “căci iată ce zicea d- -sa în ședința Senatului dela 2 

iunie 1881: . 
__ «Domnilor, berea şi toate băuturile spirtoase au fost tot: 

| «deauna, impuse chiar când se fabrică în oraş şi aceasta se — 
«practică nu numai la noi, dar în toate părțile». | 

Şi pe urmă,. d-lor, s'a întins iarăși principiul acesta 'şi s'a 

- făcut în 1887 de către q. Ioan Brătianu un regulament, pentru 
-” donstatarea veniturilor comunale astăzi în vigoare şi care zice: 

«Art. 67. Orice persoană care, cultivă, prepară sau fabrică 

- «pe teritoriul comunei articole supuse taxelor de „accize, este 

datoare în momentul punerii în consumaţiune în comună a 

«face declaraţiunile prescrise şi a achită „pe dată taxele le- . 

«gale de consumaţitne, SE 

RES 
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«Agenţii accizelor au dreptul a constată la fabrici ȘI de- 

". «pozite, fără vreo prealabilă autorizaţiune, cantităţile și cali- 

«tăţile . recoltate, -preparate. sau fabricate şi de a face orice 
«verificare pentru a preveni frauda». 
“Dar, d-lor, la urma urrhelor -aceasta, este o discuţiune fără 

folos, căci. noi am spus că nu menţinem art. 2 cum a fost 

“ formulat de. comitetul delegaților şi sunt convins că “chiar 

d- -v. din: minoritate o să fiţi: de acord -în privința redacţiunei 

"ce 'va trebui să dăm acestui articol. : -. - 

- Tată cum vă propun să redactăm art. 2: «Produsele îa- 

" «bricelor. de chibrituri, de bere, de oţet şi altele, astăzs ezis- 

«tente în raionul comunei, vor fi supuse la taxele de acciz 

«prevăzute în tabela taxelor». Na , 

D-l C. C. dDonnescu:: Şi altele? o A 
D-l Feva: Cum și altele? . . SR - 

D-l N. Frurpescu: Bine; şi altele.  : Ea 

D-l N. Frava: Aşa pot să. fie multe Gatrerupâr) Nu pot 

“primi acest articol. Ma 
D-l N.. FILIPESCU : Fi bine, q- lor, daţi: mi voie: să vă spun 

că sunt dă acord cu d. Fleva. Nu primese nici cu acest ar- 

ticol, însă ceeace am făcut a fost o simplă cursă pe care am 

întins- -0 d- lui Fleva şi în care d-sa a căzut: (aplauze). 

“Articolul, pe. care- l-am citit, a fost propus de 4. Fleva și 
votat. „de consiliul comunal, pe când d-sa eră primar, Lă 20: ia- 

nuarie 1886 (aplauze). , 
D-l Pava :. Consiliul comunal l-a votat. 
„D-l Frurescv: Vă. felicit atunci, de Pleva, de mmoăul cum 

aţi fost primar,. în interesul... (nu s se mai aude “din cauza 

„aplauzelor). E | o 
* Eraţi primar care executaţi, în contra convin „gerilor d-voasbă, 

ceeace hotără consiliul comunal. Ă _ 
_„Dar vă întreb: dece nu aţi protestat atunci, cum protes- 
taţi azi, c când e vorba de interese ale ţărei sacrificate străi. 

nilor? o: : 

Vocr. DIx MINORITATE | Nu trebuie sii! faceţi ca noi. 
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D-l N. _FrureEscu ! D-lor, veţi admite ca pe. lângă alte ar- 

gumente, să .vă amintim și ceeace aţi făcut d-voastră. Dar, 

constat "că d-voastră nu aveţi alt argument decât: acesta : să 

nu faceţi ca noi; nu ne imitaţi pe noi (aplauze). : N 

Acum, d-lor, voiu trece la altă parte a proiectului de lege. 

D-lor deputaţi; cari sunt motivele cari legitimează această. 

" lege.cu articolul 2,-modificat cum îl. propun eu, adică spe 

cificându-se în mod limitativ anume articolele asupra cărora 

se pot; percepe taxe, chiar când sunt fabricate în comună? - 

„_ Cari sunt motivele pentru. cari s'a adus acest. proiect de 

lege ? ? Inainte de toate, este starea rea a finanţelor: comunelor . 

noastre. Imprumuturile însemnate, cari s'au făcut, au încărcat 

aşa de mult bugetele comunelor, încât nu este mijloc - de-a 

„merge. mai departe cu: împrumuturile. Când vă voiu dovedi 

că unele comune au ajuns cu anuitatea datoriei lao treime 

din veniturile totale, veţi recunoaşte, că nu se poate face altfel 

decât â se pune taxe. - 

D-l Fleva. vorbiă de situaţiunea comunei Bucureşti. Iată, 

d-l6r, situaţiunea pe care "ne- aţi lăsat-o d- voastră. 

In bugetul anului '1888—89, anuitatea datoriei eră de 

2.989.300 lei, adică aproape 3 milioane, faţă cu un venit total 

de 17.584.350. D - | 

Vă aduceţi aminte, d-lor, că a.. Stolojan cu ocaziunea dis- 

caţiunei g generale a bugetelor zicea: când un Stat, o instt- 

tuţiune, o comună, a ajuns 'cu 'anuitatea datoriei la 350%/, din 

bugetul general, atunci : a ajuns, dacă nu la faliment, dar -- 

aproape de faliment. | > 

.. Ei bine, iată moștenirea pe care am primit: o dela d-voastră. 

„Ne- -aţi- pus în această teribilă dilemă în simplicitatea ei: oi 

falimentul, ori tazele.. . :> , | 

_ D-voastră preferaţi falimentul, noi preterina taxele (aplauze). - 

Pe de altă parte, dacă resursâle sunt mici, ştiţi că nevoile 

„comunelor sunt mari. 

Ele .nu au de executat, cum aţi zis : d-voastră, numai lucrări 

“de lux, Când s'a prezintat proiectul pentru taxele din 1881, 

a-l Teriachiu, ca ministru de interne, le justifică astfel: 

- a. = 

s.
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«Prin legea din 10 iulie 1878, comuna Bucureşti a fost 
«autorizată să contracteze un împrumut de 15.150.000 lei ca i 
„«să execute lucrările proiectate pentru rectificarea râului 
«Dâmboviţa, alimentarea oraşului cu apă de băut, facerea 
«de canale pentru scurgerea necurăţeniilor şi construcțiuni 
«de pavaje». Sa 

Dacă, d-le Fleva, am fi găsit; după atâtea împrumuturi ce 
aţi făcut, îndeplinite. şi lucrările: pentru care aţi făcut împru- 
mutaurile, de sigur că n'am fi avut nevoie de aceste taxe. 
„D- N. Freva:' Vam lăsat 15 milioane la Casa! de.de- 
puneri. -! | Şi Da 

D-l N. Fiuzeescu: Le-ai lăsat d-lui Câmpineanu. 
D- N. Freva: D. Câmpineanu le-a lăsat d-lui Pache. 
D-I-N. Fruescv: D-le Fleva, n'am aci citrele tuturor îm- 

prumuturilor,. dar vă. pot spune că afirmaţiunile ce aţi făcut 
- în privinţa împrumuturilor sunt neexacte şi sunt gata să vă 
dovedesc oricând aceasta. E i | 
- Dar dovadă că comuna Bucureşti are neyoie de taxe, este 
că d. Pale Protopopescu, care acum este contra accizelor, 
propuneă un proiect de lege: pentru 'sporirea taxelor de ac- 
eiz în 1890 şi d. „Fleva.. deja în 1886 nu se mai mulțumea 

„cu taxele cominale pe care le avem azi şi cu care d-sa pre- 
tinde ca să fim mulţumiţi. De - 
-. Dar d-voastră ziceţi: aveţi nevoie de taxe, vi le dăm. Dar 
care „fel. de taxe? Aci este pentru d-voastră chestiunea. D-nii 

„Stolojan şi Stoicescu ne-au spus că, dacă ar fi nevoie de taxe, 
să punem altele. Sa . 

1 D. Stoicescu a susținut întru câtva proiectul ' Camerii de 
"comerţ şi d. Aurelian şi: l-a. însuşit printr'un articol. publicat 

„în «Voința Naţională» şi în .care zice: «Deci noi propunem 
«desfiinţarea sistemului accizelor Și al taxelor azi în vigoare 
«şi înlocuirea cu sistemul adoptat în ţările liberale Și demo- 
«cratice, cu sistemul” expus şi propus şi de Camera de co- «merţ din Bucureşti», în N -. o 
„Mă. voiu ocupă dar de acest proiect. Dar înainte de a spune 
ce a făcut, vă voiu'spune mai întâiu . ce n'a făcut Camera 

E , 

: » 
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de comerţ. Sunt în d ept să spun că Camera de comerţ nu 

şi-a făcut datoria, că n'a „apărat interesele comerţului. Ba 

trebuia, să prezinte obiecţiunile sale a asupra proiectului depus 

de guvern de mai bine de o lună şi jumătate, Până azi ea 

n'a prezentat o singură observaţiune, ci s'a mulţumit a cere 

numai amânarea cestiunei pentru a o.studiă şi nu este în 

drept Camera de comerţ ca să oprească lucrările unui Par- 

lament. De ar fi prezentat 'obiecţiuni, de ar fi făcut obser- - 

vaţii la fiecare articol, negreşit că noi am fi ţinut seamă de ele. 

'_ Dar Camera de comerţ n'a făcut nicio critică proiectului 

nostru. A cerut amânarea legii, a făcut agitaţiuni, dar n'a 

fost în stare să producă nimic serios. | 

Ne- -a prezintat și un proiect - de taxe comunale, pe care şi 

L-a însuşit d. Aurelian şi pe care l-a dezvoltat aci d. Stoi- 

cescu: Să examinăm acest proiect. 

D-l Stoicescu, care cu acea mulţumire de“ sine, care îl ca- 

racterizează, făcea paradă, de ştiinţă, şi, mirându-se singur 

"de cunoştinţele sale, ne aduceă. această veste mare, că în EL- - 

veţia şi Belgia s'au suprimat accizele, dovedindu-ne că nu ştie 

ce sunt accizele.. D-sa zice că acest proiect de lege al. Ca- 

merei de comerţ, desfiinţează accizele. D. Stoicescu a văzut,. 

trecând pe la barierile “Bucureştilor, că sunt. la intrarea în 

oraș gherete, că în acele . gherete se află un funcţionar, pur- 

tâna o şapcă cu inscripţia. accizar, Acesta, a zis d-sa, sunt 

accizele. 9 _ 

Şi dacă, suprimăm gheretele; funcţionarul şi şapca lui, am 

desfiinţat şi accizele. Ei bine, ceeace propuneţi d-stră nu este 

suprimarea accizelor, ci deplasarea accizelor. Prin accize noi 

"nu înţelegem: nici “accizarul, nici ghereta lui. Prin accize în- . 

ţelegem un impozit de consumaţiune asupra unor anume 

obiecte, care izbesc “o anume clasă: de oameni. 

-Şi faptul că se percep taxele la vamă şi la locul de fabri- 

caţiune în loc d'a se percepe la intrarea în oraș, oridea se : 

înlocui aceizarii prin vameşi şi pereeptori ai Statului, nu este 

decât un alt mijloc de a percepe taxele de consumaţiune în 

contra cărora protestează adversarii accizelor. * 
7
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Voiţi să suptimaţi accizele, propuneţi ca pe aiurea taxe 
" directe, ori taxe directe şi o „subvenție a Statului, ori o sub- 

venţie a Statului și câteva suprataxe la vamă. D-voastră pro-. 

puneţi un alt mod de a percepe, taxele de consumaţiune, 

care este mult mai defectuos decât cel propus prin proiectul 

nostru. Afară.de câteva taxe ce: se vor percepe la vamă,_ 

„taxele dela celelalte articole s6 vor percepe la locul 'de pro- 

> ducţiune. Aceasta este propunerea Camerei de comerţ. 
Şi tot ce criticaţi la art. 2, tocmai acest lucru. îl faceţi 

domniele voastre; şi de unde noi recunoaştem că comunele 
pot alege articolele cari vor fi taxate. şi când sunt fabricate 

în oraş, proiectul d-voastră nu se poate 'aplică decât dacă 
toate articolele sunt taxate la locul de producţiune. Şi prin 
ce mod aveţi să percepeţi taxele la locul- de: producțiune ? i 
Sau o să aveţi acel număr colosal de funcționari, contra, că- 

ora d. Fleva declamă adineaori aci, funcţionari cari, zicea 

d-lui, nu vor aveă decât un rol.politic, sau veţi admite un 

alt sistem: vă veţi mulţumi cu declarațiunea făcută de pro- 

_ducător. - AI a _ 
Acest sistem al declaraţiunei a: fost aspru criticat de a. 

Stoicescu care credea că criticele'sale privesc proiectul nostru 

şi-şi închipuiă că susţine proiectul Camerii de comerţ, tocmai 

când îl combăteă. (ilaritate). : a 

Dar ce însemnează, d-lor, declaraţianea 2- Insăşi expunerea 

„de motive. la proiectul Camerei de comerţ recunoaşte că sis- | 

temul declaraţiunei poate produce contrabande. de sută Ja - 

sută. Un asemenea sistem -este o primă pentru comercianții 

necinstiţi şi însemnează distrugerea comercianților cinstiţi de 

„către contrabandişti. . 

Dar ce înlesnire . „daţi d- voastră prin aceasta ? Zi iceţi e că lu- 

mea are să vie să facă: declaraţiune; căci. puneţi amendă 

foarte mare pentru acel comerciant care va. neglija de-a o 
face. . . 

Prin urmare, un.om are zece peşti şi vinde unul: cl tre- 

bue să. alerge să facă declaraţiunea. Vinde încă un peşte: 

trebue din nou. să meargă la biuroul de percepere. O babă
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DIN. Frumesou? D-le Fleva, d. Aurelian a declarat că 
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„face câteva prăjituri, câteva borcane de dulceaţă ; dacă din ig- 

noranţă nw'şi face declaraţiunea, aveţi s'o ruinaţi, să-i vindeţi 

tot ce are în casă, pentru a plăti amenzile colosale cele înfiinţaţi. 

„Dar. să mergem şi mai departe în cercetarea, acestui pro- 

iect. Impuneţi deopotrivă 1a ăceleaşi dări pe ţăran ca și 

pe orăşan. Un biet ţăran care locoeşte întrun bordeiu, în 

mijlocul unor băltoace dintr'o' comună depărtată, va plăti ace- 

laşi preţ pentru vinul, măslina, sardeaua, ca şi bogătaşul care 

se răsfaţă întrun -palat ce se înalţă pe marginele unui ba- 

Jevard asfaltat, luminat cu lumină electrică! (aplauze). 

_D. Stolojan ne zicea dela această tribună, că în materie” 

de: impozite trebue să ţii seamă de acest precept: să jumu- 

leşti' găina pe câtă vreme nu cârâie. DR 

Prin urmare, d-voastră wWaţi zis: Să jumulim găina dela 

sat care nu cârâie. Să jupuim pe ţăranii, cari nu protestează, 

cari nu merg la Orfeu şi nu vin pe dealul Mitropoliei. Să 

jumulim găina dela sat, să nu ne atingem însă de gâştele 

__ din oraş, pe cari le aduceţi pe dealul Mitropoliei ca să scape 

_- Capitoliul (aplauze numeroase, ilaritate). a 

Dar eu îmi închipuiam că cu sistemul d-voastră de vesa: * 

țiuni, punând pe ţărani să plătească ca şi orășenii, ajun- 

geţi fără sporiri de taxe la “sumele pe care le oferiţi ca ve- 

- mit comunelor. Ei bine, nu este aşa. Aţi sporit taxele, de- 

oarece taxele propuse de Camera de comerţ 

sunt mai mari... 

D-l N. Fueva: Dar nici nu le ştiu. 

sunteţi pentru proiectul Camerii de comerţ şi cuvântul d-sale 

are mai inultă valoare ca al d-tale în- această privinţă. Căci 

eu ştiam,. că d-ta ești agitătorul partidului, iar că economis- 

- tul cel mare e d-l Aurelian (aplauze, ilaritate). 

DI N. Fugva: Sunt şi en economist ca: d-sa. 

D-l N. FuarEscu : În ori-ce caz; d-le Fleva, eu pretind că. 

„ deelaraţiunile d-lor Aurelian şi Stoicescu, înserate în «Voința 

Naţională», angajează mai mult partidul liberal decât d-ta, 

care nici nu poti obţine ospitalitatea «Voinţei Naţionale». 
- 

şi de d-voastră - 

1
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„Şi erai acum câteva zile atât de amărât în contra .«Vo-' 
inţei», în: cât ziceai aci, faţă cu 10 deputaţi de toate nuan- 
ţele, că «Voința Naţională» “este canalul de scurgere al mur- 
dăriilor Băncei Naţionale (aplauze, întreruperi, zgomot mare). 

D-l-N. FLeva: Banca Naţională am criticat-o dela tribuna 
Parlamentului și am zis că cele ce se petrec acolo sunt, făcute: 
de ai noştri cu ai voştri, cari! s'au vârât în caşcaval (zgomot). 

D- N. Fnavescv: Sunt încântat că am provocat această 
întrerupere şi sunt convins . că ea nu va apare în «Voința 
Naţională» (aplauze). - 

Şi vei fi încă odată silit să ceri ospitalitatea “Liaptei», «Ade- 
vărului» şi-a altor ziare (aplauze). 
Vă spuneam, d-lor, că proiectul pe care-l susţin d-lor, adică 
acel al Camerei de comerţ, . prevede taxe mai urcate decât 
proiectul guvernului. | 

Un exemplu. S'a făcut atâta vreme agitaţiune i in jurul unui 
“articol din proiect, prin care se zice că se pune franci pentru 
suta: de chilograme de carne. * 
__Şi nu băgaţi de scamă. că se zice în proiectul nostru 5 
franci la suta de: chilograme de carne tăiată întrodusă î în oraş. 

„ Iar vitele cari sunt tăiate la abatoriu, pe care vrem să-l pro- 
tejăm, căci vitele sunt vizitate de veterinari, plătesc numai 
4 franci, Sia . ina 

Şi d-voastră puneţi tocmai 5. franci la suta de chilograme 
de carne, ceeace face 15 lei, pentru d vită de 300 de chi- : 
lograme. - 

D-lor, dupăce am examinat! proiectil. Camerii de comert, 
daţi-mi voie să vorbesc de proiectul nostru. 

Acest proiect nn are un caracter exclusiv fiscal, el pre- 
vede: mai multe supresiuni şi mai multe reduceri de taxe, 
chiar faţă cu. legea maximului din 1871. Dar. mai ales s'au 
făcut o mulţime de supresiuni Gintre taxele cari sunt cieate 
prin legi speciale. : 

Este drept că adăogim și unele taxe. Dar multe din: taxele, 
pe care le adăogăm azi, existau! deja în. practică, deşi nu 
erau în lege. a N 

7 
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Va veţi întreba cu mirare: Cum poat$. să existe taxe, cari 

se percep şi nu sunt prevăzute de lege 2 

Credeţi că aceasta nu se poate ? 
Ei bine, d-lor, da, se „poate; și d-l Fleva, care ne făcea 

" teorii despre. modul cum trebue să se autorizeze, înfiinţarea 

taxelor comunale și zicea că taxele crcate în limitele masi- 

mului stabilit de Corpurile legiuitoare nu sunt constituţio- 

nale, a înfiinţat taxe prin asimilaţie, din voinţa d-sale. În le- 

gea maximului dela 1871 erau oarecari articole. .De atunci 

au venit o grămadă de obiecte în consumaţiune cari nu se 

obicinuiau a se consuma în 1871. Sau întrebat atunci dife- 

ritele consilii comunale,” ce 'să facem'? Dece cutare obiect 

„să fie taxat şi cutare să nu fie? Şi atunci ele au zis: hai 

să le taxăm prin așimilaţie ! Avem taxă asupra cafelei, de - 

ce să nu fie aceeaşi taxă la „cacao? Şi ai înfiinţat această . 

taxă fără lege, d-le Fleva! | ” - | 

D-I-N. Freva : Daţi-mă în judecată (zgomot). Sa 

D-l N. Fruaeescu: Nu sunt aşa de aspru şi mă mulţumesc - 

a vă Qa în judecata opiniunii publice. ” 

Să vă citesc votul consiliului comunal din 1885. 

„D-I N. FLeva: Consiliul comunal făcea astea, nu eu. 

D-I"N. Frueescu:: Retractez şi zice că Consiliul comunal, 

în capul căruia era o păpuşă, ce se chema N. Fleva, a ho- 

tărât..... (ilaritate) a hotărît la 22 februarie 1$85 ca pe ; viitor 

cacaoa pisată să se considere şi să se.taxeze ca surogată de 

ciocolată. La. 30 noembre 1883, ca dela uleiul de bumbac să 

se ia taxă ca şi pentru untdelemn. La 1886 s'a votat ca ben- 

zina să se taxeze ca esenţă. de gaz; la 1886 ca melasa să 

fie taxată ca sirop de cartofi. o . 

„Tată, d-le Fleva, cum puneai d-ta impozite când erai în 

” capul comunei și azi d-ta găseşti că Constituţiunea noastră 

e violată când Camerile fac o legea maximului. Dar iată cum 

se "interpretă Constituţiunea în această privinţă . de o lege 

făcută sub liberali, pe care ai fi putut să o combatţi, dacă 

crezi că atunci se călca Constituţiunea.. E legea comunală din 

1887: Art. 97 zice: «Strângerea veniturilor prevăzute prin 

- 4 

N
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«legea de maximum. se va încuviința prin decret regal, în 

«urma unui aviz special al consiliului miniştrilor». Şi de 

- atâta vreme de când ești în Corpurile legiuitoare, se autoriză 

- pe fiecare zi de guvern ca: să se taxeze diferitele obiecte. în 

marginele maximului, se calcă de atâtea ori- Constituţiunea, | 

și d-ta nu ai găsit mijlocul să protestezi (aplauze). 

Iată dar ce însemnează adăogirile noastre de taxe. Sau 

adaos taxe, care unele erau deja percepute Bu în mod legal, 

dar în practică. Pe de altă parte, dacă am adaos unele taxe, 

„s'au desfiinţat altele şi pot să vă dovedesc că s'au adăogat 

- peste legea maximului, care conţine vreo sută şi câteva ar- 

„ticole, s'au adăogat; zic, prin legi speciale, făcute sub libe- 

rali, 209 taxe pe care cele mai multe le desfiinţim prin pre- . 

zenta lege.. , - 1 
D-l N. Freva: Pentru Bucureşti. ' 

DIN. FiuPEs6u : Nu pentru Bucureşti. Sunteţi în eroare. 

Pentru oraşele din toate judeţele, am tabloul aci. 

| Vedeţi, d-lor, cum 'noi am redus: unele taxe, altele le:am 

sporit şi vă voi dovedi acum că aceste taxe sporite nu sunt 

exagerate. Am să vă arăt cât de modeşti am fost noi şi pen- 

tru aceasta am să iau ca termen de: comparaţie un proiect 

de taxe votat sub guvernul liberal de consiliul comunal pre- 

zidat de d-l Fleva. ! 
Iată, domnilor: Untdelemnul ordinar. D-l Fleva propuneă 

_12 bani chilogramul, noi cerem numai zece maximum. D-l 

Fleva propuneă 10 bani la chilogramul de carne întrodus în 
oraş, noi propunem numai 5. Sardelele erau: taxate în pro- 

„iectul d-sale 40 bani chilogramul. Noi cerem 10. bani maxi- 

-mum. Făina de lux 2 2 fr. 50 bani suta de chilograme, în loc 

de, 2 lei, cât cerem noi. Măslinele 30 bani, în loc de 15 cât 

vă propunem. . 
D- N. Eeva: Nu sunt aprobate, 

O Voce: Sunt votate de consiliul d-tale. 
D-l N. Frumescu: Ei, d-le Fleva, ce bine -ar fi fost dacă 

făceaţi! atunci discursul pe care ni l-aţi făcut astăzi. Urcarea: 

- preţului cărnei! Ce frumoasă. temă ă pentru un discurs indignat. 
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Şi ce uşor ne-ar fi şi nouă să-ţi tragem câteva tirade patrio- 

tice asupra măslinei săracului şi asupra. sârdelei. poporului. 

(aplauze). 
"= D-lor, d-l Stoicescu a susţinut proiectul "Câmerei de. co- 

omerţ; d-l Aurelian. a susţinut asemenea acest proiect, „la să. 

vedem acum taxele din acest proiect. | 

Camera de comerţ cere pentru : oţetul de vin şi drojăii 

50 bani. de decalitru și pentru oţetul fabricat din orice sub- 

stanţe 1 leu. Noi propunem numai 40 bani. 

- Untdelemnul pentru. mâncare e taxat de Camera - de co- 

merţ 30 bani, de noi riumai 10. . . 

__ Carnea e taxată 5 franci suta de chilograme, adică 15 franci : 

vita, de 300 chilograme. Noi punem numai 5 franci din dife- 

_rite taxe la o vită și propunem să șe mai reducă. 

Pastele făinoase 20 bani chilogramul, pe când noi propunem 

numai. 10: Pa Ă 

Orezul, se taxează de Camera de comerţ 5 bani în loc 

de 2, ca în proiectul nostru. Scrobeala albă LU bani în loc 

de 5, „ca la noi. Scrobeala albastră 50 bani, în loc de 15, ca 

la noi: Zahărul 20 bani, în loc de 15; măslinele 30 de bani, 

- în loe de 15. Şi când d-voastră propuneţi asemenea taxe, 

credeţi că nu vom şti şi noi să acoperim: zidurile cu tarifele 

" d-voastră și că va rămâne un singur sat unde să nu le afişăm * 2 

(aplauze). : — - 

-Acum băgaţi de seamă, d- lor, încă un lucru; proiectul Ă 

Camerei de comerţ, deşi are taxe destul de urcate; nu este 

însă un proiect de maximum, ca al nostru, ci conţine taxe . 

cari trebuesc pretutindeni percepute în acelaşi quantum. 

Legea noastră, o repet, are avantajul de-a îi o lege a maxi- 

mului. Şi fiindcă vorbim de aceasta, daţi-mi voie.să vă arăt” 

întru: ce este util de-a aveă o lege a masimului. „- 

” O. asemenea lege are un îndoit caracter: “un caracter res- 

trictiv și un caracter extensiv al libertăţii comunelor. P6 de 

o parte, ea stabileşte oarecare unitate-de fiscalitate în ceeace 

priveşte impozitele comunale, suprimă obiectele care nu tre- 

buesc, taxate, pune .0 margine prea marei fantazii a comu-
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nelor în , alegerea impozitelor. Pe de altă parte ca permite 

„comunelor de-a impune taxe în: marginile unui maximum 

hotărât de Parlament. ” 

Iată principiul ; să-i vedem consecinţele ; în 'aplicaţiune. - 

D-lor, astăzi legea maximului este de fapt desfiinţată. 

Cadrul maximului, care conţineă diferitele taxe, a fost sfă- 

râmat- când alături de cele'o sută şi câteva articole din legea 

maximului s'au mai îndesat 209 taxe înfiinţate prin legi speciale. 

DI C. Gniconescu întrerupe. 

D-I.N. Freescu: Mă. întrerupeţi foarte. des, d-le Grigo- 

rescu, dar nici odată nu vă aud vorbind. Ar fi mai drept să 

nu mă întrerupeţi, fiindcă eu n'am ocaziunea să vă întrerup 

"niciodată, (ilaritate). . o. Si 

„Aşa dar, d-lor, prin această lege saprimăzn un număr oare- 

“care de taxe şi facem ca celelalte, care pot face obiectul unor 

taxe de consumaţiune, să intre în albia bine. regulată a legei 

maximului. o N 

“Dar nu numai s'au rapt rnalurile acestei legi, dar aţi um- 

„lat așa de mult taxele asupra obiectelor prevăzute în legea 

maximului prin legi speciale şi s'a urcat așa” de sus nivelul 

lor, în cât.s'au revărsaţ peste maxim. Şi legea maximului, 

care în realitate, nu mai “e decât a minimului, s'a înecat sub 

“un potop de taxe speciale (aplauze). o 
Prin urmare, astăzi nu vă rămâne decât sau să desfiinţaţi 

legea maximului, sau să urcați nivelul taxelor din acea lege, 

"în cât să coprindă taxele diferitelor comune. | 
D-voastră, d-le Fleva, nu voiţi aceasta, ci voiţi ca comuna 

“pentru necesităţile sale cele mai mici să nu „poată impune 
„decât cu învoirea Parlamentului. 
Ei bine, acesta este un principiu centralizator. care nu 
există în nici o ţară din lume. În Franţa, ţară foarte centra- 

lizată, comunele nu au nevoe de o lege pentru a percepe dări. 

Şi acum de curând în parlamentul francez 100 şi mai bine 

de voturi s'au întrunit asupra propunerei de a lăsă libertatea 
absolută comunelor de a determină natura dărilor şi modul 
lor de percepere. 

- 
bă
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Dar în , Belgia acest principiu există de mult şi'mi permit a 

vă aminti aci ceeace ziceă un liberal din Belgia, 4-l Devaux, în 

congresul naţional dela 1831, cu privire la impozitele comunale: 

-«A reclamă întervenţiunea puterii legiuitoare este a repro- 

«duce toate neajunsurile sistemului. de centralizare, în contra 

«căruia s'au ridicat protestări atât de întemeiate.» 

Nu este de inirare, d-lor, că opoziţiunea, care până acuma 

avea cal de -bătae autonomia comunală, să susţină un prin- , 

cipiu centralizator care. nu există în nici o ţară din lume. 

Nu mă mir de această contrazicere, căci la. fiecare pas ne 

izbim de contrazicerile opoziţiunei. : . 

Sunteţi, d- lor din opoziţie, pentru suprimarea accizelor şi * 

voiţi să le menţineţi ca mijloc de protecţiune a industriei 

naţionale ; sunteţi pentru suprimarea accizelor, dar voiţi -să 

vedeţi în-ele mai mult decât accize: vămi“ interioare ; sun- 

teţi contra accizelor şi cât timp. aţi fost la putere aţi petrecut 

timpul d-voastră votând legi pentru înfiinţare de -taxe,: de 

“accize, (aplauze) ; sunteţi în contra articolului 2 şi l-aţi prac- 

ticat şi aţi propus a se înființa formal chiar în lege. 

Dece m'aşi miră azi că, dupăce până acuma aţi fost par- 

tizani ai autonomiei comunale, acum să fiţi pentru o centra- 

lizare care nu există nicăeri. . - o. E 

Pentru aceste cuvinte nu mă adresez: la minoritate, ci fac 

apel la majoritate, ca să voteze acest proiect de lege cu mo- 

dificările ce le-am arătat la începutul cuvântării mele. Vă cer 

să daţi comunelor libertatea de a impune în marginele 

acestei legi ; făcând aceasta, nu veţi da guvernului proba de 

încredere ce v'o cere, ci xeţi. da o dovadă de încredere co- 

munelor noastre şi veţi aduce un omagiu principiului auto- 

nomniei comunale (aplauze prelungite). i 
. 

La, 9 aprilie mai vorbesc întru apărarea legei d. nii “Pache “Io- 

nescu şi.P. P. Carp; în urma curântăroi: d-lui P. P. Carp, legea 

se ia în considerare cu 80 de voturi din 113, iar la 10 aprilie în- 

cepe votarea pe articole, care ţine până în ziua de 17, când legea 

se votează în total cu 81 de voturi din 102. 

7
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"ALEGERILE COMUNALE DIN 1894 - 

Alegerile comunale avusese loc, în toată ţara, în 1890; trebuia 
dar să so facă noi alegeri în 1894. In vederea acestui eveniment 
partidul din opoziţie porni o propagandă dintro cele mai vii, incă 
cu. doui luni înainte de începerea alegerilor, cari trebuiau să 
aibă loc la 5 septembrie. Ziarele liberale, în frunte cu Voința 
„Naţională, atacă cu înverşunare guvernul pe tema obişnuită a 

“+ ingrerinţelor, la cari se adaogă alta, “tot aşa de cunoscută, a îalşi- 
ficărei listelor electorale. Această din urmă” temi va. fi reluată şi . 
adusă înaintea” Camerei de unul dintre oratorii liberali, deputatul” 
C. 1. Stoicescu. - 
„La câmpania violentă, dar. nedreaptă: “adesea, a Bartidului din 

opoziţie, partidul conservator răspunde printr'o serie de întruniri, în 
cari analizează opera fiptuită de partidul protivnic în doisprezece . 
ani de guvernare şi cea adusă la" indeplinire de administraţia con- 

- serv vatoare- intr'un timp neasămănat mai scurt. 
Cea dintâi mare întrunire în această. direcţie are loc în sala 

Dacia, în ziua de 21 august 1894, întrunire la care -ia cuvântul 
„şi primarul Capitalei; d. N. Filipescu. 

In cuvântarea rostită aici d-sa desfăşură înaintea cetiiţenilor în 
treaga operă săvârşită în scurtul timp cât a fost în fruntea Capi- 

3 talei, cum şi planul de lucrări ce a pregătit pentru viitor. 
După aceasta se ţin alte întruniri pe culori. La întrunirea din. 

„culoarea de roşu, care are loc în: sala Gutenberg numai cu patru 
-zile în urma celei dela Dacia, d. N. Filipescu ia din nou cuvântul 
şi dezvăluie de astădată toate abuzurile săvârşite la comună de 
protivnici, în lunga lor guvernare de 12 ani, slujindu-se, întru 
aceasta, de dovezi. temeinice, ba, mai mult decât atâta, de însăşi 
mărturiile adversarilor. = 

Peste alte trei zile, la 28 august, se ţine din nou o mare intru- 
- nire a cetăţenilor din întreaga Capitală, la Dacia, unde d-l Nic. Fi-: 
lipescu ia pentru a treia oară cuvântul. Părăsind de astădată punctul 

Pi
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de discuţie strict gospodăresc, în caro se mărginise mai înainte, se. 
ridică la consideraţii generale, punând faţă în “faţă însăşi principiile 
celor două partide şi linia lor de conduită, rostind: un discurs de 
doctrină, intitulat «Albii şi Roşii». 

N n —— 

+ 

"PROGRAMUL COMUNAL AL CONSERVATORILOR 
N 

I. DISCURS LA ALEGERILE COMUNALE, ROSTIT IN INTRUNIREA 

DELA 21 AUGUST 1894, IN SALA DACIA 

  

Domnilor, 

“In vederea scrutinului dela 5 septembrie, partidul conser- 
vator, care nu aşteaptă izbînda decât dela încrederea d-voastră, 
liber exprimată, a organizat o campanie de întruniri publice, 
care se. va continua până în preziua alegerilor. Am mers 
din culoare în culoare spre a da seamă alegătorilor de modul 
"cum ne-am îndeplinit mandatul; astăzi a.venit rândul cu- 
loarei de roşu și vreau să mă folosesc de această, întrunire,: 

pe care o ţinem în centrul comercial al Capitalei, unde văd i 
adunate atâtea, căpetenii ale comerţului bucureştean, pentru 
a face o dare de seamă rezumată a administraţiunei noastre - 
comunale şi o scurtă expunere a proiectelor noastre pentru 
viitor ; vă voiu vorbi dar puțin de administraţiunile trecute ; 

"vă voiu vorbi mai mult de ceeace ' am. făcut noi; vă 'voiu 
vorbi mai ales de ceeace avem de gând.să facem. 
Va vom desfășura programul de lucrări ce ne. „propunem 

"a săvârşi, program care. a primit. deja un început de exe- 
cuţiune, dar care a trebuit să fie precedat de o lucrare, poate 
mai puţin importantă. dar necesară,:a reorganizărei adminis- 
traţiunei comunale ; căci trebuea 'mai întâi să făurim ins- 
trumentul cu care .să aducem la, îndeplinire opera. măreaţă 
a transformărei Bucureştilor. 

Serviciile administraţiunei comunale erau până aci rezul- 
tatul succesivelor adaose, pe cari: le superpuneau diferitele 
bugete, fără a stabili o: legătură între . ele,. fără a le su- 

= i
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* bordona unele altora, fără a stabili un control apropiat. la 

fiecare treaptă a administraţiunei. comunale. N - | 

„Spre a.vă da un singur exemplu în privinţa modului cum 

" funeţionau aceste servicii, vă voiu arăta cum era alcătuit 

serviciul asistenţei săracilor — care ar trebui să fie unul din 

cele mai importante ale administraţiunei comunale” — şi vă rog 

-să nu daţi acestui amănunt decât valoarea - unui "exemplu. 

Serviciul asistenţei cuprindea numai. câţiva funcţionari de 

sine stătători şi fără căderi bine definite, precum. şi” câteva 

alocaţiuni bugetare: ce reprezentau ajutoarelă ce se - dădeau 

săracilor. Aceste alocaţiuni figurau în bugetul anului 1881 - 

cu  pmătoarele” cifre, sub. titlul asistenţa publică : 

"Pasa pentru epizootie. . . .....- 35.000 lei 

Ajutor de subsistenţă săracilor... . ... 8.000 » 

- Esterminarea câinilor vagabonzi a 4.000 » 

(iaritate). da _ 

--Amieul meu, d. Arion, mă întrerupe zicându-mi că aceasta . 

era ajutorul vagabonzilor iar nu al câinilor vagabonzi (aplauze). 

Aşa este, d-lor, căci serviciul asistenţei era mai. mult o o- 

ganizațiune electorală, decât o instituţiune de caritate. | 

Dar cum se împărțeau. acele ajutoare destinate săracilor ? . 

"Ele -se dădeau pe baza unor petiţiuni în genere iscălite cu 

nume fictive, sau se încredinţau consilierilor comunali -pen- 

tru: ase împărţi favoriţilor. “Astfel un ajutor de primar se 

duse 'odată în Dealul Spirei spre-a împărţi agenţilor electo- 

rali fondurile săracilor. .: : 

. Asistenţa publică mai cuprinde întreţinerea copiilor găsiţi. 

In lipsa unui regulament, care să definească ce. se înţelege : 

prin copii găsiţi, bunul simţ ar fi putut cel puţin. să indice 

ă, pentru a fi copil găsit trebueşte mai întâi să fie copil; 

ircbuieşte apoi să fie găsit, adică să nu 'aibă părinţi -cunos- 

cuţi ; trebuieşte” în. fine să fie sărac. Ei bine, am moştenit 

dela liberali: o droze de indivizi, cari nu erau nici copii, căci 

anii din ei- erau majori ; nu erau găsiţi, căci aveau părinţi: 

cunoscuţi ; nu erau nici săraci, căci părinţii lor. erau pro- 

ia) 
.
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prietari, iar ei funcţionari. De toţi aceştia am "curăţit pri- 

-măria şi bugetul ei. . . - a 

Canoâşteţi, d-ailor; că sa publicat adeseaori prin: ziare 

bugetele mănoase ale colectiviștilor de frunte, din timpu- | 

rile binecuvântate şi ale cumulului; pu mai puţin intere- : 

sant .ar fi de a se stabili bugetele acelor colectivişti obs- * 

curi cari trăiau, cum. spunea odată d. Fleva, din. contra- 

bandă, cari primiau lefuri lunare dela primărie ca copii 

găsiţi şi. mai dobândiau câte un ajutor din fondul milelor 

la „paşte şi la crăciun (aplauze). 

"Toate acestea au dispărut astăzi; serviciul asistenţei nu 

admite, decât după. anume regule și cu scrupulozitate, pe 

, 

_imfirmi în' ospicii, printre copii găsiţi numai pe cei ce "au. 

drept și nu. încuviinţează ajutoare decât după o „prealabilă 

anchetă (aplauze). pr. . 
Această bună regulă . în serviciul asistenţei a inspirat. pu- 

blicului încredere, încât astă iarnă numai pentru crăciun ni 

s'au oferit de particulari ca. daruri pentru | săraci suma, ce 

încă n'a fost depăşită, de 16.509 lei. 

Bugetul general al asistenţei, care în 1887.era de 234. 000 
“lei s'a urcat în anul acesta la 458. 000. Am îndoit în anul 
„acesta numărul - patuiilor pentru infirmi şi sa îndoit dela . 

87 până azi suma afectată pentru ajutoarele "medicale (aplauze) 
Toate serviciile au fost astfel: reorganizate, . întrupându-le | 

în. opt direcţiuni şi, pe lângă că âm dat serviciilor o mai: 

bună organizaţiune, am adaos şi câteva creaţiuni “noi; Am | 

înfiinţat serviciul. economatului, care cumpără materialele ce. 
nu 'se iau prin licitaţie cu 15 la. sută, în genere mai ieftine 

de cum: se: cumpărau în. trecut, şi care a înfiinţat un inventar 
al averei mobiliare, de care până aci eră lipsită primăria. Am 
'creat un biurou statistic; care trebuie să fie călăuza, oricărei | 
administraţiuni inteligente; am înfiinţat un biurou de ana- 
diză al. alimentelor, care apără “sănătatea publică în contra 
fălşiticărilor vătămătoare ; am întocmit comisiunile. locuin- 
felor insalubre, comisiuni cari au adus atâtea servicii în timp 
de epidemie, În fine, am reînfiinţat: direcţiunea tehnică, pe
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lângă care am creat serviciul studiilor, compus dintr'un per- 

sonal tehnic de elită; care întocmeşte proiectele tuturor ma- 
rilor lucrări. | N 

„Odată cu reorganizarea serviciilor, n m'am.„silit a mă încuin- 

- jură de un personal 'de funcţionari mai bine ales, căci ştiţi 

cât de rău nume aveă mai înainte personalul primăriei. | 

„Imi aduc aminte, că o comisiune parlamentară trimeastela 

* primărie în 1884, şi din care făcea parte d. Dimitrie Sturdza, 
a constatat printr'un raport, care există încă, că chiar printre 

funcţionarii tehnici erau 'unii cari nu ştiau să” serie şi cari 

„iscăliau cu punere de deget (ilaritate). 
Şi. mi-aduc încă aminte de un incident caracteristic : în 

accastăi privinţă, care s'a petrecut ăcum tin an înaintea trib. 

de Ilfov. Societatea de construcţiuni reclamă primăriei Bu- 
„cureşti 1.200.000 lei. Am fost fericit că am putut reduce, 

în primă instanţă, această pretenţiune la 343.000 lei. Unul 

dintre avocaţii societăţei, membra în clubul liberal, îşi întemeiă | 

:pretenţiunile pe piedicile şi: greşelile ce le săvârşiă- perso-: 

__nalul tehnic al comunei, însărcinat cu supravegherea lucră- 

rilor, “căci acel personal eră -compus din 'Toboci şi din hin- 

gheri al căror nume îmi scapă: .: po se 

- Dacă astfel eră recrutat personalul tehnic, vă închipuiţi 

ce spânzurați trebue să fi fost prin celelalte servicii. Ei bine, 

am întocmit un regulament de servicii, 'ce până âzi nu există, 

ale: cărui -dispoziţiuui de. fapt se aplică . deja de un an de 

zile, : şi în care se stabileşte ” că pentru cele mai neînsemnate, 

funcțiuni de biurou se cere diploina” de bacalaureat sau de 

_ “absolvent al şcoalei de comerţ. Fiind astfel recrutat perso- 

nalul inferior, se rezervă pentru el cel puţin două treimi din 

„locurile superioare vacante, ce se dau la îraintare; în finc, 

“am pus acest: personal. la adăpostul destituirilor arbitr&e, 

" hotărfind ca: nicio depărtare din funcțiuni să nu 'se poată face 

decât în urma unei: “anchete făcută - de . înşişi funcţionarii 

(aplauze). : a 
"Cu deosebire. m'arh ocupat de administraţiunea financiară. 

Neregularităţile, vechei contabilităţi întvecuseră orice mat- 

Li
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gine. Lucrurile ajunseseră acolo că nici nu se încheiau- anual 

socotelile. Ca dovadă vă pot spune că în' 1888 s'a trimis la -. 

Curtea de Conturi, cu toptanul şi printr o singură adr esă, so- 

cotelile anilor 1883—84, 1884—85 şi 1885—86. “Dar chiar 

când se. întâmplă ca să.se închee socotelile, ele erau atât de 

greşite, încât „pentru unul din acei: ani; Curtea de Conturi 

ne-a trimis înapoi socotelile cerându-ne să lo descurcăm noi. 

Am găsit la, direcţiunea.,. sanitară contabilităţi oculte, la'di- :: 

recţiunea, .tehnică angajamente peste prevederile bugetare, 

la toate serviciile virimente ; în fine am găsit tot ce legea 

contabilităţei opreşte . şi pedepseşte. a ! 
Am văzut chiar întrun an plătindu- se funcţionarii pe trei. 

luni înainte, şi aceasta se făcea în luna martie tocmai pe 

„lunile aprilie, - mai şi iunie, când trebuiă să . intervină un 

nou . buget, aşă că i „bugetele întâi se executau şi apoi se 
aprobau. : - e 

Cupoanele datoriei se plătiau în: mod atât de neregulat, în 

„cât în 1884 Banca Naţională a impus Primăriei o conven- 
“ţiune, prin care se! stabileşte că -spre. regularea plăţii cupo- 

nului, cu care Banca se însărcinase, se va vărsă direct şi 

- treptat la Banca Naţională produsul diferitelor impozite. 

"Căci Primăria nu inspiră nici măcar atâta încredere, că dacă 
"produsul impozitelor ar trece mai întâi prin casa comunală, 

el să mai poată ajunge vreodată la Bancă. : 

Se recursese la expediente întrebuințate de state cu fi- 

nanţe avariate, precum Turcia, care autoriză. pe creditorii săi . 

să încaseze veniturile asupra mieilor din Anatolia (aplauze). 
Am reuşit zilele acestea să obţin ca acest articol din con-" 

venţie să se şteargă şi. am: obţinut; totodată, ca să nu mai 

plătiască Primăria decât..o jumătate la mie, î în loc de jumă- . 
tate” la sută comision pentru plata cuponului. SR 
"In ceeace priveşte bugetele, - ştiţi că -erau astfel echili- 
brate, încât dădeau deficite permanente. Intr'o dare de seamă 
făcută de d. Fleva în 1886, d-sa zicea că: «Se treceau la ve- 
«nituri sume fictive, pe când cheltuielile erau reale. O re- 
«sursă de felul acesta eră pretinsul rest de rămăşite, “care
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«se trecea mai totdeauna cu suma necesară pentru echili- 
«brare. „Rămăşiţele trecute la venituri - dela 1882—85 s'au 

«evaluat la suma de 1.162.000 lei, pe când nu s a încasat în 

«acest - interval decât 326.631 lei». 
De aceea deficitul eră. în permanenţă. Ei bine, sunt fericit 

că am putut acum echilibră bugetul în . condițiuni. temei- 

nice. Astfel bugetul pe exerciţiul 1893—94 ne dă de pe acum 

un excedent de circa 150.000 lei şi până la 30 septembrie 
„cred că excedentul se va ridică la aproape 200.000 lei. Cât 

pentru anul 1894—95 am încasat dela 1 aprilie şi până as- - 
- tăzi 800.000 lei peste “încasările anului trecut Ja epoca co- 

respunzătoare (âplauze). 

Şi trebuie să ţinem seamă că anul trecut; recolta. vinului, 

care este principalul izvor de venit pentru Primărie, a fost 

excepţional de rea şi că anul acesta avem să suferim de - 

criza generală care bântuie ţara. Dacă dar ţinem seamă. de 

aceste împrejurări, dacă mai ţinem seamă că din lucrările 

xari: vom! aveă un venit de cel puţin un milion, putem să 

prevedem c că peste doi ani, în timp normal şi când marile 

lacrări vor începe a rentă, pe lângă că vom fi săvârşit toate 

lucrările. mari cari reclamă astăzi sacrificii, vom aveă venituri 

suficiente spre-a înzestra cu mai multă dărnicie diferitele ca- 

pitole bugetare. 
Aceasta fiind situaţiunea bugetară, putea prezice că pentru „- 

"zece.ani: nu vom aveă nevoe în Bucureşti de impozite noi. 

Dacă nu. vom urcă impozitele, recunosc totodată că nu vom 

-puteă nici scădea totalul veniturilor actuale. Ceeace însă vom 

puteă face este să transformăm unele din dările actuale în 

-mod mai echitabil:şi mai. democratic! (aplauze). pr - 

Dar înainte de-a dezvoltă această. “cestiune, | sunt dator 

a vă dă câteva explicaţiuni. Partidul, care a venit la 1876 la 

putere, făgăduind desfiinţarea licenţelor, desfiinţarea paten- 

telor, desfiinţarea monopolurilor, Şi care şi-a călcat toate aceste 

angajamente, a avut cutezanţa să spue “că am luat, în ma- 

terie de impozite, angajamente pe cari nu le-am ţinut. Ei 

bine, atât de bine mi-am ţinut promisiunile încât astăzi pot
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aminti cu fruntea sus înaintea d-voastră acele angajamente, 
căci neadevărul este de partea adversarilor noştri. _ 

Vă aduceţi aminte că acum un an ei. ziceau : că avem să 
“punem taxe pe copii, pe găini, pe ferestre şi câte şi mai câte 
m'au spus. 'Toate aceste neadevăruri le-am dezminţit. Am mai 
zis.că unele din taxele, ce se aflau în proectul primitiv al degei 
maximului, precum : taxa “pe metrii lineari de faţadă, taxa pe 
coaja de. copac, acea de 5 bani la kilogramul de carne, acea 

„de 5 lei pe lună asupra căruţaşilor şi altele nu se vor pune. 
Şi în adevăr, nici nu s'au pus (aplauze). Dar niciodată n'am 
zis — şi ar fi fost stupid Gin partea mea să, spui, în momentul 

“când se votau taxele — că nicid taxă nouă nu eră să se în- 
fiinţeze atunci. aa ÎN 
„Am dai pretenţiunea că în această materie delicată a im- 

„ pozitelor, care dă loc atât de des la făgădueli înşelătoare, să 
„mă credeţi pe cuvânt. Dar, domnilor, eu nici nu vă cer aceasta. 
Vă cer numai ca atunci când noi sau adversarii noştri :vă 
făgăduim cevă, să vă întrebaţi dacă acel ceva este posibil 
sau nu. Dacă este posibil, să ne daţi crezământ; dacă nu. 
credeţi că este posibil, să ne refuzaţi voturile d-voastră. 

Dacă de pildă v'aş spune că vom desfiinţă accizele, vă rog 
să nu mă credeţi, căci aceasta este imposibil, cel puţin deo- 
camdată. Şi când vorbesc de desfiinţarea accizelor, trebue să. 
ne înţelegem. In toate ţările unde se tinde la desfiinţarea. 
accizelor, se înţelege prin această reformi desfiinţarea taxelor 
asupra: obiectelor de consumaţiune şi înlocuirea lor, cel puţin 
în parte, prin taxe directe. Ei bine, desfiinţarea la noi aac- 
cizelor, cari produc în Bucureşti 7 milioane şi jomătate, ar 
trebui să fie înlocuită cu 43 de zecimi la impozitele directe 
peste cele patru zecimi. ce se plătesc azi. Dacă consimţiţi la 
aceasta, accizele se pot desfiinţă (întreruperi: nu! 'nu!) Dar 
tot ce au spus în această chestiuns adversarii noştri nu pri-. 
veşte decât modul de percepere a taxelor de! acciz şi toate 
sistemele de cari s'au vorbit sunt mai vicioase şi mai asu- 
pritoare decât sistemul! actual... si E 

7 | : .
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Dacă aceasta nu se poate, cred însă că păstrând totalul 

actualelor venituri comunale putem să întroducem câteva ino- 

vaţiuni cari să transforme unele-taxe în mod echitabil şi mai 

puțin împovărător pentru contribuabili. O mică îndreptare ar 

fi mai întâi ca să desfiinţăm vreo. 60 de taxe, cari fiind. 

pe. de o pante o piedică pentru cireulaţiune, sunt pe de altă 

parte neproductive pentru comună, căci nu dau decât un venit 

mijlociu. de 500 lei anual fiecare. : 

Deşi faţă de excedentul, pe care ! nădăjduim să-l avem, n'aş. 

aveă nevoie de a vă indică cum âm puteă să înlocuim acest 

“gol neînsemnat de vreo 30,000 lei; totuş ţin să vă spui că . 

am'puteă, găsi câteva resurse minime în unele taxe, precum ar 

fi aceca 'asupra căruţelor cari transportă vinurile prin oraş; 

căci cu aceasta facem şi-o operă echitabilă, de oarece sta- 

bilim o.egaliţate între acei co fac comerţul stabil de vinuri, 

- plătind toate dările către Stat, şi acei ce. fac uri: fel de co- 

merţ ambulant de vinuri, pe care însă tribunalele, la cari 

ne-am adresat, nu ne-au permis să-i. izbim cu legea comer- 

ţului ambulant (aplauze). 

Dar aste: o altă reformă, mult mai însormiatăi decât aceasta. 

Pe lângă aceste mici taxe jienitoare, dar neproductive, sunt 

altele cari apasă poate prea tare asupra unor obiecte de prima 

necesitate şi reducerea acestor impozite nu sar 'puteă face 

fără a pricinui un gol destul de însemnat în, budget. 

Inainte dar de a ne gândi să reducem acele taxe, este cinstit 

ca prealabil să vă spui prin ce cred că le-am putea înlocui. _ 

Credinţa mea este că o transformare a taxei asupra alcoolului 

“ar puteă să ne dea resursele cu care să putem face să dis- 

“pară cele câteva neajunsuri ce “ne înfăţişează impozitele co- : 

-munale. : IE % - 

- Alcoolul plăteşte azi două taxe : una către Ştat şi una Către 

“comună; cea dintâi se percepe. la fabrică, cea de a doua 

la intrarea în oraş. Pe cât taxa către Stat se percepe în mod. 

“uşor, pe atât taxa comunală percepută, la barieră dă loc la. 

-multe neajunsuri şi la numeroase contrabande. Căci alcoolul 

:sabt un. volum, mic este supus la dări nelativ mari. Aşi fi dar
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de părere ca să se unifice ambele taxe şi ca agenţii Statului 

dela cele 40 de fabrice de spirt să perceapă ş şi taxa Statului 

şi o taxă pentru comune. Cât pentru această, din urmă taxă 

aşi fi de păreie să se generalizeze. taxa Bucureştiului, care 

este de 6 lei la decalitru. 

Apoi Statul ar repartiză asupra comunelor venitul ce l-ar 

_. dobândi, şi câre va reprezintă mai întâi ceeace comunele 

percep azi din alcool, plus ceeace se pierde din contrabandă; 

plus, în fine, sporul ce ar rezultă din uniformizarea taxei de 

6 lei la decalitru. 

"Azi unele comune percep 6 lei la decalitru de spirt, altele 

5 lei; comunele rurale percep în genere 4 lei ori 3 lei. Ei 

vine, generalizarea taxei de 6 lei va da uri-mic spor de venit 

„dun alcool, dar stârpirea contrabandei, mai ales, va da un 

venit foarte însemnat. - : î 

(Toata comunele: din ţară au'un venit din spirt, care se 

mrcă cel mult la 4.milioane. Taxa însă de 6 lei aplicată la 

întveaga producţiune de alcool va da 12 milioane; 

Vom avea dar un spor de venituri pentru comune de 8 
milioane. Şi fiindcă am plecat dela principiul, că nu'trebue 

şi nu este nevoe. a mai spori taxele comunale; aceste. S mi- 

lioane vor trebui'să serviască a desfiinţa din dările comunale 

ceeace este poate - .excesiv în "taxele ce avem azi. Mai “ales 

va trebui să căutăm a scădea: unele dări ce apasă asupra 

obiectelor de prima necesitate. 
Dar de oarece dobândim un spor de venit dint”o băutură, 

din spirt, trebueşte să descărcăm alte băuturi,. reducând în 

primul rând taxele asupra berei şi asupra vinului. 
Astfel vom realiza o a; doua reformă, ce se urmăreşte azi! 

mai în toate. ţirile, aceea. de-a degreva băuturile igienice ca 

berea şi vinul în paguba băuturilor alcoolice. 
Această reformă pe care :0 propui, şi pentru” realizarea 

căreia voiu prezinta un proiect de lege îndată după deschi- 

derea Camerilor, nu -are numai un caracter fiscal ci şi un 

caracter de prutecţiune pentru, sănătatea publică. 
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„La noi se consumă 4 litri de alcool de cap de locuitor 
pe an, ceeace ne clasează deja î în ţările: foarte alcoolice. Dacă, 

însă ţinem seama că în Muntenia se “consumă multă ţuică, 

quantumul de alcool consumat în Moldova, este mult mai | 

râdicat, şi dacă mai observăm că, vara, singura epocă când 

țăranii muncind 'se justifică „pânăla un punet consumaţia 

“spirtului—însă pe nişte călduri tropicale—trebue să conchidem 

că alcoolul este. pentru Moldova un adevărat; flagel şi dauza 

- de: căpetenie a degenerescenţii. populaţiunei. Aşacă pe lângă 
foloasele: băneşti, ce vor decurge din această reformă, ea va 

„fi şi o.adevărată binefacere pentru sănătatea, publică (aplauze 
prelungite). E ăi - - 

Intreb acum: aste oare aceasta imposibil ? (voci : nu, iu.) 

- Ceece va contribui încă a uşura povara taxelor de, acciz 

sunt întrepozitele pe cari le: vom face pe câmpul Giagoga. 

în partea de sus a Căiei. Rahova.! Aceste întrepozite, . pentru 

construcţia cărora avem un milion, pe lângă că vor da comunei! 

un venit ce se poate evalua fără exagerare la 140.000 lei 

anual, va face: comercianților. această ' mare înlesnire de a: 

nu-i sili să plătiască drepturile de vamă. şi de acciz „decât 

în momentul când îşi desfac marfa: (aplauze)., 
- In: fine voiu propune: înfiinţarea unei case. de amortisment 

- “care; în împrejurările actuale, va putea da rezultate minunate . 

"pentru finanţele comunei Bucureşti. 

Dar, domnilor, prosperitatea finanţelor comunei nu atârnă . 

atât de 'la buna administraţiune financiară, cât” dela direcţi- 

unea înțeleaptă dată, lucrărilor publice. Dâcă uneori. creditul 

comunei a fost zdruncinat, origina răului nu trebue în genere 

- căutată ațât în împrejurări financiare cât în consideraţiuni 

tehnice... 

In 1881 s'a contractat un , îzâprazmut de 15.150. 000 lei ; în 

1883 sa făcut un alt împrumut de. 13. 200,000 lei. Acest 

apel la credit era justificat prin marile lucrări .publice, ce se 

proectaseră. Ei bine, banii s'au cheltuit iar lucrările 1 nu s'au 
1
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La sfârşitul anului 1883, d. Gr. Cerkez; inginer şi' consilier 

comunal, îşi dădea demisia din consiliu însoţindu-şi demisia 

de un memoriu adresat ministrului de interne, în. care zicea: 
. «Aşa dar comuna a sleit toate resursele sale pentru a avea 
"o Dâmboyiţă rău: îndreptată, o canalizare a -stradelor Tău 

concepută şi mângâerea de-a vedea apa de băut clocind în 

rezervoriile dela Cotroceni». A o 

Şi - dupăce. nu se făcuse nimic ori se făcuse rău puinul 

ce se făcuse, se ceru în 1883 un nou împrumut de” 8.500.000 
„ dei” pentru continuarea lucrărilor, împrumut justificat, zicea - 

“ ministrul de interne de atunci, «pe motive de neprevederw. 
Ei bibe, vă într eb; cari finanţe, oricât de înfloritoare ar fi ele, 

ar putea să reziste unor asemenea sisteme de lucrări ? (aplauze). 

Eu nu' învinovăţesc atât administraţiunile "comunale libe- 

vale fiindcă au făcut acele împrumuturi, cât le acuz fiindcă 

/ 

nu ne-au dat ca lucrări un echivalent al saorificiilor băneşti 

ce sau făcut. - . | Ls 
"Dacă toate acele. lucrări, dacă, cestiunea apei, cestiunea 

canalizării erau rezolvate “şi bine rezolvate, ar mai fi fost 
„ nevoe de taxele ce am fost nevoiţi să punem pentru facerea 

acelor lucrări, pe cari. trebue 'să le reîncepem dela capăt? 

„Şi este drept ca tocmai. cei ce ne-au pus în trista! necesitate 

dea face acele adăcgiri de taxe, să ne învinovăţească pe noi? 
Domnilor, pentru toate aceste consideraţiuni am. dat toată 

importanța ce o.morită lucrărilor publice ale oraşului. 
Vă voiu vorbi” mai întâi de Inerările mai neînsemnate de- 

pavaje. | - 

- În 1888 aveam 160 chilometri pavate. Astă primăvară aveam 

„deja 212 şi în cursul campaniei anului, acesta se execută ori 
s'a executat deja încă 12 chilometri. Astfel că la toamnă vom 

avea 224 chilometri faţă cu 160 cât erau în 1888. | 
Nu numai că am ficut multe trotuare noi, dar ani „prefăcut 

multe trotuare de bolovani în trotuare de bazalt: Azi aven 
cu totul 313 chilometri de trotuare fie de piatră, fie de bazalt. 

| Din această! sumă cea mai mare par te din trotuarele de bazalt 

“şi anume 155 chilomotri sau făcut în cei 5 ani din urmă.
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„Serviciul salibrității. a primit asemenea . o dezvoltare” 
însemnată. La l ianuarie 1878 aveam o reţea de 45 chilometri _ 

-de canale ; azi avem 95 chilometri, din . care 10 sunt în 
 Imcrare în momentul de faţă. | 

Am sporit, dela .1888 „până azi, numărul măturtorilor dela 

174 1 la 231, numărul cailor dela 131 la 280. Am înfiinţat o. 

a doua rămpă de gunoaie pentru evacuarea mai grabnică - a 
gunoiielor, care ne-a costat 100.000 lei. Am - construit 'un. 

„cuptor pentru arderea gunoaelor, care ne-a: dat, cele mai | 
bune rezultate (aplauze). - 

„ Chestiunea apei. In primul rând: al! marilor lucrări ce. 
am întreprins, am pus chestiunea apei. -. 

" In realitate, această chestiune nu ar;fi trebuit să ne  pri- 

viască pe noi. Ea a fost dejă odată întreptinsă sub. admi: 

„ nistraţiunile liberale, ea a fost dejă odată plătită. Insă în loc 

de-a aveă o apă bună, avem o apă ce cloceşte în niște fil- 

tre, pe cari d. doctor Babeş le priveşte ca un mediu de cul-. 
tură de microbi. O. comisiune de 30. de. bărbaţi,. dintre, cei : 

mai competenţi în asemenea materie, a condamnat în unani- 
" mitate apa ce se distribue azi în Bucureşti; . 

1. Un proverb zice: «Apa trece; pietrile . rămân». . In cazul 

de faţă putem zice că apa a trecut, dar -au rămas numai mi- 

Loanele de plătit, pentru apa -pe care n'0: avem. W'aţi putut, | 

să, simţiţi măcar o 'zi gustul unei ape care să nu vă-puie 

viaţa în pericol, aţi gustat numai amărăciunea plăţii - tuturor 

greșelilor ce s'au făcut în această chestiune, (aplauze). 

„Am făcut, domnilor, un studiu: complect;:al tuturor resur- 

elor de apă de cari dispun împrejurimile Bucureştilor. | 
:. Împreună cu d. Bechmann, eminentul -gef al serviciului i 

"““însănătoşirei Parisului, am constatat că pentru a aveă filtre 

bine condiţionate, ar trebui.'să. cheltuim 12-milioane şi încă 
- m'am aveă decât o. apă de o calitate -toarte, contestabilă. 

Dintre „apele de” munte, izvoarele; Dâmbovicioarei ne-ar puteă 

-"'da.o apă excelentă, „dar, după. socotelile d-lui Bechmann, ea 

- me-ar costă. 2. de. milioane. : 

rasi ÎN
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Am fost însă destul de fericiţi, să găsim o apă de 0 ca- 
litate excelentă, pe care o: luăm din straturile subterane din 
nordul Bucureştilor. Acest sistem de alimentare, -care este 

„foarte în favoare de câţiva ani, mai 'ales în Germania, undo 
a dat rezultate excelente, este. experimeritat” de noi de mai 
bine de un an, fără a ne fi dat nici o deziluziune. Proectul: 
nostru a fost aprobat de d. Bechmann, de. inginerii: noştri 

„cei mai de frunte, ca d. Saligny. Calitatea apei este exce-: 
lentă, dezvelind, dupăcum spune d. doctor, Bernarth, cali- 
tăţile apei Dâmboviţei dela obârşia ei, şi lipsită, după spu-, 
sele doctorului Babeş, de orice microb, 

Experiențele, ce timp de un an de zile s'au făcut neîn- 
trerupt, ne-au dat o 'constanță absolută a debitului. După 
lucrările de studiu acum s'au început lucrările definitive şi 
„nădăjduese că până la sfârşitul anului: vom puteă amestecă 
deja apa actuală.de proastă calitate “cu apa. din 'noua ali- 

_mentare, iar pânăla toamna anului “viitor, vom fi. în măsură 
„a da Bucureştilor apă numai din, straturile subterane dela. 
Chiajna, | o E 
„Această soluţiun6 a apei nu va: costă oraşul decât un mi- 

“lion, încât,faţă cu soluţiunea'transformărei filtrelor, realizăm o economie de 11 milioane, şi faţă cu costul aducersi apei „dela munte un beneficiu de 24: milioane (aplauze prelungite). Derivaţiunea, Argeşului. Apa dela Chiajna va servi tu- 
turor trebuinţelor casnice - precum. şi necesităţilor udatului stradelor. Dar vom face .un canal dela Argeş până. în Dâin- boviţa, canal care să' servească la spălatul canalelor şi care să însănătoşească ' Dâmboviţa, întreind volumul ei actual. Studiile, aceştui canal, ce: va aveă o lungime de 21 chilometri „şi care va costă trei milioane, | 

“astăzi studiil6 sunt terrninate şi: licitaţia pentru această, în- semnată lucrare e publicată. i i o Această derivaţiuns a Argeşului ne va: 
Ajungând “pe înălțimile platoului, del 
o cădere de apă de 21 metri înălţime, 
un venit de vre-o 60.000 lei anual şi 

aduce şi alte foloase. 

care va'dă coriunei 
va fi de mare folos 

ne-a ocupat un 'an de zile;.. 

a Cotroceni, vom aveă -
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pentru industriile bucureștene, cărora ai se. va pateă vinde. 
forţa motrice pe un preţ foarte eftin: 

Curentul de „apă, ce va curge astfel permanent prin canaluri, 
ne va permite Să întroducem. sistemul totulla canal, însănă- 
toşind subsolul Bucureştilor şi. “aducând comunei un „venit 
pe care-l preţuesc la ' circa 260.000 lei anual: “Tot odată, 
cu acest. curent de'apă şi cu gurile de canal, cu: tipurile. 
modificate ce vom întroduce, vom puteă scurge zăpezile prin 
canale, în loc de a le transportă cu atâta anevoinţă si chel- | 
tnială cu căruțele la distanţe mari. . - 

In fine, întroducerea în albia Dâmboviţei a 'unui- volum 

de apă suficient va fi primul. pas spre navigobilitatea, Dâm- 

boviţei. (aplauze). e - 

Pianul Bucureştilor. Acum un an am “obţinut să. se 'vo- - 

teze de Corpurile legiuitoare un proect de: lege, care: ne dă 

resursele necesare pentru facerea şi aplicarea planului ge- 

neral al oraşului. Această lucrare atât. de delicată,” care a 

trebuit să fie precedată de studii minuţioase, având a alege 
între vreo şase proecte diferite, această lucrare „pregătitoare. 

e terminată şi peste câteva săptămâni se vor începe lucră- ” 

rile planului... , 
După legea pentru facerea” plenului oraşului $ se prevede. 

'că alinierile străzilor nu vor mai puteă fi modificate “fără -- 

procedura anevoioasă a aprobării „Camerilor, iar orice: modi- 

“ficare ar atinge un imobil clădit pe liniile planului decretat, 
va“dă drept proprietarului la o despăgubire... - - 

Clădiri „municipale. Azi avem îî de şcoli, din cai 17 

instalate în case cu chirii. Vom: face localurile necesare în 

părţile lipsite de clădiri. şcolare. i 

"Vom tace, în culoarea de negra, : o - “hală pe care am şi. 

dat-o' în întreprindere. a 
„Vom mai face încă o. „piată 1 la. ispinţia « căiei Dăeşti 'cu N 

"a 

po. iii 

Am dat în întreprindere construirea: băilor populare; cari. 
„vor permite” săracilor, să-ia băi - po pretul redus 'de:-5 şi. 

10 bani. îi ” m - ia i "i 
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Raza oraşului; Una din cele mai înseiinate lucrări. ce 
- avem..de săvârşit, este fără. îndoeală determinarea! razei ora- 
şului. Bucureştii au; pentru „acelaş număr de populaţiune, 
o. înțindere de şase. ori. mai mare 'ca Parisul şi de cinci ori 
mai mare ca Viena. Păstrând proporţiunea . Vienei, toată po- 
pulaţiunea: Băcureştiului ar “trebui” să încapă într'o singură 
culoare, de pildă în culoarea, de roşu, şi deşi aceasta ar fi 
un exces contrar, vă închipuiţi cât de uşor sar face ser- 
viciul salubrităţii şi al poliţiei, şi cât de greu se face azi 
„pe nişte străzi, cari străbat; adevărate” câmpii sămănate cu 
grâu şi cu “porumb. 

Aşi fi vrut deja:ca această lucrare să: fie făcută, însă în: 
 tâmpinam o piedică din partea vechei legi : comunale, care, 
pentru modificarea circumseripţiunilor. dintre două comune, 
cereă concursul" voinţei ambelor comune. Astfel că o comună 
rurală puteă ţine-pe loc comuna Bucureşti. Cu noua lege 
comunală vom puteă, determină raza oraşului şi vom aveă 
sancţiunile necesare pentru întocmirea unor reglemente cari 
să facă cât. mai anevoioase „construcţiunile dincolo de raza 
“stabilită, a 

Pe lângă aceste măsuri reglementare - vom . căuta, Să stai 
bilim ŞI O rază materială, cumpărând cât, mai multe locuri, 
pe cari să; facem în “jurul Bucureștiului plantaţiuni în limi- 

„tele resurselor de care vom dispune şi pbţinând: facerea unui 
“drum de fer de. centură. . : 
-.. Gara dela; Obor. Drazăul de fer de centură: ne aduce să 
vorbim de gara dela Obor. In această privinţă, liberalii nu 
încetează “de a repetă, că este :0 făgădueală ce nu se va ţine. 
„Dar ce-i autoriză pe ei: să :vorbiască astfel şi de ce gara 
“dela 'Obor arfi o imposibilitate 2 Cum îndrăznesc, ei mai ales, 
să ne acuze în această privinţă, tocmai ei cari ar fi trebuit 
să facă gara Oborului, când: au făcut, linia, Bucureşti, Călă- 
raşi, şi nu au făcut-o. Graţie scandalului ce s'a petrecut cu 
“această” chestiune, locuitoral dela Obor, care vine cu drumul 
“de fier pe linia Călăraşi, vede” prin fereastra vagonului casa 
sa în apropiere și se , depărtează de: dânsa, silit a” merge: 

.
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tocmai la Mogoşoaia, dela Mogoşoaia la gara de Nord şi da - 

la gara de Noră să mai facă cinci chilometri pe jos ori în 

trăsură, ori să plătească pentru transportul mărfurilor : cu 

„camioanele, adeseaori mai mult decât costă cu drumul de fier 

dela locul de pornire până la Bucureşti. Şi cei cari au făcut : 

scandalul acesta: numai pentru a favoriză pe unul din par 

tizanii. lor, care voia șă aibă o gară la - Mogoşoaia, mai au 

încă îndrăzneala să ne acuze pe noi “în această ches- 

tiune ! (aplauze ; întreruperi: Stoicescu, Costică Stoicescu ! 

Lucrările de înirumuseţare. Avem în programul nostra - 

şi câtevă, lucrări de înfrumusețare, precum. este Ospelul Co- . 

munal, pentru care am; şi cumpărat locul eforiei, vecin cu - 

actuala Primărie ; precum este transformarea câmpiei Rila: 

retului înt”'un parc, ceeace este și o operă de salubritate pentr u 
partea acea mlăştinoasă a. oraşului ; precum este în fine bu- 

levardul Colţei. E ” 
In: privinţa acestui bulevard, am să răspund unor obiec- .. 

“ ţiuni pe cari.ni le fae adversarii. Este incontestabil că cir- 

„culaţia exagerată, care este pe calea Vietoriei, pricinueşte în- 

semnate neajunsuri. Cei ce locuese pe această stradă suferă 

- de zgomotul ce se face zi şi noapte. de trăsuri; primăria nu «+ 

mai găseşte soluţiune pentru pavaj, căci piatra tăre -devine | 

'alunecoasă, iar cea; moale se fărâmă ; si circulaţia devine din 

ce în 'ce mai anevoioasă. , i 

Dacă astăzi simţim aceste neajunsuri, ne putem închipui 

ce va fi peste zece, douăzeci de ani ; şi astfel dar nu numai: 

că nu este o cheltuială, de lux, dar este oidee prevăzătoare | „- 

şi chiar o socoteală economică de a face o arteră de. dega- 

| jare, pe câtă vreme încă. sunt locuri virane.ă căror „expro- 

„piere ne Va costă paţin (aplauze). - i DID 

Pentru acest. bulevard, care vă fi în legătură . cu şoseaua, 

nu von, impune „condițiuni de clădire cu mai multe 'caturi, 

ci reglementul ce-mi propun a face este ca cel puţin pe.o. 

_parte a lui să impunem alinierea cu retragerea de şase metri, 

"cu grădini înainte; ceeace va fi de un: aspect prea frumos 

şi nu va 'pricinui niciun neajuns. Căci” acest bulevard nu este 
p



„12 * - NICOLAE FILIPESCU 

menit a deveni o cale: comercială, ci o arteră frumoasă şi 

higienică, utilă pântru comunicaţiuni şi pe care vom abate 

tramvaele, tramcarele şi prisosul. supărător de circulaţiune 

de pe calea Victoriei, care-şi va păstră caracterul de arteră 
comercială (aplauze). . 

- Viitorul Bucureştilor. Cred că am demonstrat că aceste 

lucrări de înfrumusețare de care v'am vorbit sunt totodată 

şi lucrări utile. Nu spui însă aceasta pentru a mă feri de a 

propune orice fel de lucrare de înfrumusețare, care nu sar 

" recomandă şi prih vreo altă necesitate. Nu putem exclude, 

în nod sistematic, din prograniaul nostru orice 'luerare de 

înfrumusețare. ” 

- W'am arătat că situaţiunea financiară ne permite, cu resur- 

sele noastre proprii, să săvârșim întreg programul nostru de 
lucrări ; dar chiar dacă resursele noastre * n'ar fi îndestulă- 

toare, nu mă sfiese a zice că Statul ar: trebui, ca în toate ţă- 

rile, să intervină în' favoarea Capitalei. |. 
* Sunt oraşe cari trebuesc administrate potrivit cu, xesursele 

“lor, sunt altele cari trebuese administrate „potrivit cu: rolul 

ce sunt chemate a juca. Şi eu cred că Bucureştii au o mi- 
siune de îndeplinit, . 

Victor Hugo a zis, vorbind de orașul Paris: : «A ceuz qui Pont, 
elle donne le monde». Cine are Parisul are domnia lumei. 

Fără a avea vederi atât de ambiţioase, cred că putem aspira - 
cel puţin a aveă eghemonia morală asupra tuturor Româ- 
nilor, fie chiar „Şi asupra celor ce. sunt dincolo. de graniţele 
noastre şi asupra. țărilor balcanice eâre ne încunjoară. 

Cine ştie înrâurirea ce poate aveă o capitală asupra, /des- 
tinelor unei naţiuni, îşi poate dă seamă de menirea ce trebue 
să aibă Bucureștii (aplauze). i 

Legătura între noi şi Românii din celelalte state este. mai 
ales o legătură culturală. Trebue să ne silim să facem din 
Bucureşti — şi cred că la” această ţinteşte proectul pentru 
reforma, învăţământului superior ce se va -prezinta la des- 
chiderea Camerelor — trebue, zic, să . facem din Bucureşti 
un centru universitor puternic,. un focar de lumină, ale cărui
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raze să se întindă peste graniţele noastre. Asttel vom putea 
atrage la noi tineretul din irile vecine, (aplauze) care, ve- 
nind să-și facă studiile superioare aici, să ducă apoi în ţara 

“lor dragostea țerei — în care vor fi petrecut cei mai fericiţi . 
N ani ai vieţei — şi iubirea “culturei. româneşti (aplauze). 

Dar pentru aceasta nu e destul să ai catedre şi savanţi, 
trebueşte încă pe lângă fiecare “facultate. să ai instituţiuni. 
anexe, laboratorii, muzee, biblioteci și un teatru naţional cu 
o scenă renumită. “Trebueşte apoi. ca aceste edificii să fie 
legate între ele prin artere spaţioase şi perspective măreţe. 
Căci cei ce se expatriază pentru a-şi face studiile, nu vor numai 
să înveţe, ei vor să şi vadă ; ei nu aleargă numai după ade- 
vărurile ştiinţei, ce se pot căpăta ori unde, ei caută, încă şi. 

orizonturi noi (aplauze). A 
ar în afară do accastă che estiune special culturală, czistă 

o rivalitate firească, dela care nu! ne putem sustrage, între 
Bucureşti şi capitalele țărilor. învecinate. i 

Când vedem că Pesta pune în capul programelor sale muni- 

cipale lucrările de înfrumusețare, când ştim că în capul co- -: 
mitetului de înfrumusețare a Pestei este: însăşi “preşedintele 
consiliului de miniştri și că primul- -preşedinte' al ci a fost. 
contele Iuliu Andrassy, care nu se lăuda cu nimic mai mult 
decât cu opera de transformare, a . Pestei pe care-o începuse ;: 

când vedem pe Bulgari: dărâmând în fiecare an câte un car- 

“tier întreg din Sofia * pentru. a trage deasupra străzilor în- 
tortochiate şi obscure perspective măreţe, oare ne este per- 

“mis nouă ca să. nu avem: alt ideal decât. "măturarea stră- 

" zilor Bucureştilor ? (aplauze). 

Nu, domnilor. Pentru noi transformarea- Bucureştilor are o 

însemnătate mai mare, ea nu e pentru noi nici. o chestiune 

bucureştiană, nici “municipală, ci trebue să fie o preocupa- 

ţiune naţională (aplauze)... | 

Dacă pentru adversarii noştri chestiunea Bucureştilor este 

numai o chestiune de salubritate publică, pentru noi este o 

„chestiune de mândrie naţională” (aplauze; repetate). - 
Ea ;
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II. DISCURS LA ALEGERILE COMUNALE, ROSTIT IN ZIUA DE 
25 AUGUST IN SALA GUTENBERG - 

„Domnilor Aligători, - 

Un ziar independent scrie în "numărul său de astăseară : 

«Ceeace e, întradeviir, de remarcat în actuala campanie electo- * 
„__«rală pentru alegerile comunale din Capitală, e următorul fapt ca“ 

«racteristic şi anume: -că partidul care se mişcă,- partidul care lu- 
«crează, care ţine întruniri, care face propagandă î n vederea reuşitei 

: «candidaţilor lui, e partidul de la ; guvern, sau, mai i drept, -e actualul 
«primar al Capitalei şi partizanii săi», | 

Da, domnilor; noi am; dus în aceste alegeri o campanie de 

întruniri, o campanie de presă, am căutat să determinăm un: 

curent şi să. convingem opiniunea publică.' Liberalii, dinpo- 

_trivă; se mărginesc la conciliabule intime, ţinute în întuneric, 

unde şoptesc. la ureche: neadevărurile. pe cari nu îndrăznesc. - 

„să le spue în public. Noi am îndemnat pe adversarii noştri 

să ducă şi ei campania cinstită a discuţiunilor publice, le-am 

făcut toate inlesnirile. De unde sub. liberali eram siliţi să 

plătim 12.000 de. lei o sâlă de întrunire, noi: le-am oferit 

gratis. 70 de localuri şcolare pentru întrunirile lor. (aplauze). 

Dar să vedem acum în ce. mod au uzat unii şi “alţii de . 

această libertate,
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Noi am căutat să ridicăm nivelul luptelor noastre politice, - 
am lăsat la o parte recriminările și acuzaţiunile ce am îi 
putut adresă trecutului liberalilor. V' am făcut dări de seamă, 

” sincere a activităţii noastre la comună şi vam spus ciristit 
ce avem de gând să facem în viitor. 

La aceasta ce au răspuns liberalii? La figăduelile noastre, 
au răspuns tăgăduinăd tot; la faptele noastre împlinite, au 

- “răspuns cu calomnii în contra administraţiunei noastre. 
Făgăduelile noastre le-au taxat de neadevăruri. a 

- Dacă făgăduim- că vorm! aduce o apă bună în Bucureşti, 
ei ne. răspund. că nui. adevărat; că ei vor face această. lu- 

_crare, ei cari au înghiţit un număr. oarecare de milioane 
“pentru apă, fără a ne da apă: (aplauze). 

Dacă zicem că se. va face” gara dela Obor, ei răspund că. 
aceasta: nu se va face. „Oare tot ei o vor. face, ei cari aveau 
prilejul să facă gara „dela Obor când s'a făcut; linia  Bucu- 
reşti-Călăraşi şi cari au schimbat planurile inginerilor spre a 
face o gară la Mogoșoaia, sacriticând astfel 50.000 de locui- 
tori din” coloarea de 1 negru, în. folosul unui favorit al lor? 
(aplauze). . 
” Tar când vorbim-de faptele împlinite, ei. caută să disere- 
diteze prin calomnii administraţiunea noastră; i 

Ei cari n'au îndrăznit să se folosească de mijlocul probei - 
ce le ofeream spre a dovedi oricare din acuzaţiunile ce: au, 
adus în contra administraţianii omunale, fac pe vitejii în 
întrunirile lor. o | 

Ne-au spus prin ziarele lor că este nepotrivire între scrip- 
tele contabilităţii şi casa primăriei.  Le- -am răspuns: "veniţi 
de verificaţi înşişi voi casa. "Ne-au. zis că lipseşte un milion. „ȘI Jumătate şi i-am învitat să ie să li-l arătăm. Au zis că s'a cheltuit în mod abuziv fondul mmilelor,. că printre canto- „nierii primăriei sunt înrolați bătăuşi. Noi le-am răspuns : 've- niţi înșişi voi să faceţi ancheta la primărie. (aplauze). . 

Au refuzat, le-a fost frică de adevăr, dar fac pe curajoşi, „ în întrunirile dela Orteu, unde” nu'le poate răspunde . nimeni



- > 

” DISCURSURI POLITICE ” - : "1 

unde o simplă întrerupere, a “unui lucrător tipograt a fost 
destul ca+dânsul să fie snopit în bătăi. - 
Dacă vor liberalii să se pue pe terenul acesta, primim pro- 

'vocarea lor. » 
“Ei nu şi-au: dat '« seamă că punând cestiunea pe. un teren, 

mai -ridicat, că. lăsând la 'o parte recriminările î în contra tre-" 
cutului, făceam un act de generozitate faţă cu ei. Einu au 

fost măcar atât:de deştepţi ca. să vază cât de inegală pentru! 

ei e lupta astfel angajată, căci la cea mai mică, învinuire a 

lor, le răspundem oferindu-le să dovedească afirmaţiuniie lor 

eu actele din primărie ale cărei uși le sunt deschise, iar noi 

putem să-i zdrobim sub dosarele păcătoşielor lor. _ 

"Totuşi au' vrut să „angajeze această luptă ! O primim şi vă .. 
rugăm ca pentru odată săi ne scuzaţi dacă ne, vom depărtă 

"- dela tonul obicinuit al: întrunirilor noastre. Ne. vom seobori, 

pentru ăzi, până la nivelul lor. Dar pentru , a nu ne mânji,. 

îi, vom „lăsă pe ei să-şi "vâre - mâinele în albia cu rute mur! 

dare: nu vom produce decât mărturisirile izvorând dela dânşii 

în contra administraţiunii lor și le voi luă cu „ eleştele ca 

să vi le prezint (aplauze). 
„oi. împărţi mai. întâi administraţia de 12 ani, a liberalilor . 
“în două faze: Inainte de Hristos şi după Hristos ; înainte 

- de Fleva şi” după Fleva; înainte de 1884, şi după 1884 
--. (aplauze). 

Domnia, lui Caviagdi dela 1877 —- sa. “Prima fază apar- 
ține.lui . “Cariagdi.. Mă voi „ocupă dar mai: întâi de domnia 

lui Cariagdi, care. a: ţinut f ani, . care a fost. lungă ca, dom- 

niele vechilor noştri domni, - 

«In. acest period s'au făcut două împrumuturi: 

a 2 în 1881 - 15150014. i 
>» 1883 „,+18.200.000. » - 

_ Cu aceşti bani,. trebuiau să se facă—nu zic că s'a: făcut— 

“trei “lucrări mari : rectificarea Dâmboviţei, alimentarea ora- 

şului cu apă, canalizarea oraşului. .. 

__ Aceste lucrări au fost. conduse cu! atâta - nepricepere, au 

dat. loc la atâtea abuzuri, în cât consiliul care a condus acele
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lucrări s'a cufundat sub oprobriul opiniunei publice şi a fost 
veştejit de chiar cei. cari îi dăduseră încrederea timp de 7 ani.. 

La sfârşitul lui 1883, 11 consilieri scandalizaţi de ce se 

petrece şi-au dat demisiunile, motivat. Din dosarul ministe- 
„rului de interne au dispărut acele demisiuni, ale căror motive 
ar fi fost interesant a se cunoaşte. : Dar tocmai de aceea au 
dispărut. D. consilier Cerlez a. însoţit însă demisia sa de un 
memoriu pe care îl posed şi de „care mă voiu servi pentru 
a arăta păcătoşiile ce se. făceau la comună. - 

Faţă cu atâtea: manifestaţiuni, g guvernul fu nevoit să dizolve 
consiliul, motivând dizolvarea pe faptul că” «consiliul dela. 
constituirea sa şi până astăzi a dat loc la prejudiţii 

-“simţitoare asupra fondurilor casei. comunale; (aplauze). 
Tată sentinţa, care osândeşte pe acel consiliu comunal, căruia | 

i s'au încredințat. atâtea milioane şi care a fost însăreinat 
cu conducere ea marilor lucrări... ” . | 

O ceartă- se ivi între! liberali în „această. i privință, intre cei. 
„co erau partizanii acelui consiliu şi adversarii lor. Graţie 
„acestei certe s'au dat pe faţă toate abuzurile, cu toate silin- 
„tele lui Jon Brătianu de-a: acoperi totul. ae 

> O interpelare fu adresată guvernului: de către “partisânii 
consiliului . comunal hrăpitor. Se dete pe faţă toate abu-.. 

“zarile în: faţa guvernului nepăsător, care ziceu că el care are 
tutela comunelor i nu are a se amesteca în asemenea, cestiuni.. 

Partea din Cameră ostilă. consiliului alese, după. acea in- 
terpelare, o comisiune de anchetă parlamentară, care cons- 
tată, lucrurile cele mai: uimitoare, dar Iuerul apoi . se. făct 
„muşama, cum voiu arăta mai pe urmă. | 

- Comisiunea parlamentară se compunea din d-nii V. Gheo: 
iihian, D. Sturdza] Costescu-Comineanu, C.F. Robescu şi Filiti. 

După acest raport, după memoriul d-lui Cerlkey şi după. 
desbaterile parlamentare, voiu face bilanţul administi 'aţiunei 
liberale timp de 7 ani,- tocmai în epoca când . s'au cheltuit. 
atâtea milioane, al căror „pretext erau marile lucrări co se 
porniseră. 

la 1881 se vealizează, un imprumut de 1, 150. 000 Lei. 
a... x
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"Articolul 5 âin: legea: care autoriză acel it prumuat zice : 

- «Primarul, ajutoarele şi membrii consiliului... “cari ar întrebuința ' 

„aceşti bani afarii dela destinaţiunea lor, vor. fi pasibili fiecare în 

“parte de penalitatea prevăzută în codul penal, pentru deturnători 

de bani pablici (art. 140. codul penal)» ! 

„Bi bine, comisiunea! parlamentară din * care făceau “parte 

ad. Sturdza, Gheorghian, ete, constată «că s'a, schimbat cu 

totui întrebuințarea fondulaui». S'a schimbat întrebuinţarea, 

fondurilor, dar articolul 140 nu.sâ "aplicat culpabililor.: 

Cu chipul acesta, s'au cheltuit pentru: exproprieri 2.500. 000 

lei, când în lege eră prevăzut 1 inilion. Pentru : rectificarea 

Dâmboviţei 4.220.161 lei, pe € când în lege eră 1. 300.000 lei. 

(aplauze). îi 3 .-, 

După acest prim abuz, să velem cum s'au n săvârşit Ieri 

rile cu banii din acest împrumut, - 

Proectele pentru marile lucrări, întocmite . sub d. general 

Manu ds d. Guilloux şi cari s'au găsit „perfecte de către co- : 

misiune, sunt înlăturate. 

D. Cariagdi însărcinează. pe nepotul său, q. Matal, să-i. 

vecomande cine să întocmească proiectele noi. D. “Matak | 

recomanâă pe profesorii săi Culmann şi Burkly-Ziegler. La 

rândul lor aceştia "vecomandă pentru. „conducerea lucrărilor 

pe d. Matalk, Serviciu pentru serviciu. Dup aceasta inter- 

vine o nouă .tovărăşie între dinii Cariagdi şi Matak .pe de o 

“parte şi antreprenorii Jucorărilor de alta (aplauze). 

Aceasta :0 voi dovedi mai ales cu ocazia Inerărilor canalu- 

lui Dâmboviţei. : 

__ Afacerea rectificărei Dâmboviţei. După ce se formează 

această asociaţiune Culmann-Matak-Cariagdi, . d. Matak din - 

"partea. anchiului său d. Cariagdi, se, face tovarăş cu antre- 

"-prenorul lucrărilor de rectificare a Dâmboviţei, d. Boisgutrin. 

lată,. după. raportul comisiunei de anchetă, cum sa,sivârşit. 

această din urmă pungăşie ce se cheamă canalizarea Dâmboviţei. 

Liicitaţitinea pentru, rectificarea Dâmboviţei se face la 20 

septembrie 1880. şi se aprobă.de consiliul comunal pe nu- 

mele d-lui Boisgusrin pentru s suma de lei 4.321. 328 .lei.:



. 

SU | „n NICOLAE FILIPESCU 

Licitaţiunea se făcuse aspra 1 unui: caiet de sarcini semnat 

de d. Matal: şi ca. primar de d. doctor Sergiu. ” 

« Asupra acestui caiet de sarcini, zice raportul comisiunei 

de anchetă, s'au făcut: sumisiunile, fiind câte un exemplar 

îiscălit de fie-care concurent. Nu poale exista. și ar fi-0 

flagrantă căicare a legei dacă s'ar afla - un -alt evemplar | 
ce nu ar fi fost cunoscut concur onților, 

„«Cu toate acestea un nou caiet de sarcini iese la, iveală; 
«el este scris pe format mare, legat, foi din el Jipite ca şi 
«cum ar denota o înlocuire a unora dintr” însele ; ; el nu 1 este 

„nici parafat, nici sigilat la fine». 
«Ei bine, acest caiet de sarcini a fost făcut după, li- 

«citaţiune? el nu este conform cu cel aprobat de con- 
«siliu, : deşi certitică aceasta fostul domn primar, căci 
«coprinde adăogiri şi suprimări' toate defavorabile in- 
«tereselor comunei, făcute intenţionat spre a favoriza, 
«pe antreprenor şi a-i. da pe viitor arme în contra co- 
«munei, ceeace sa şi întâmplat»: (aplauze, întreruperi : 
Hoţii ! Hoţii D. - 

Despre acest fapt d. Bibiceseu, în şedinţa Camerei dela 9 
noembrie 1883, a zis că el «o atâta de mare îndrăzneală încă 
n'a crezut că so. poăte comite” într'o- adniinistraţiuno în ţara 
românească». , : 
"D-l Bibicescu n'a găsit altceva de liudat, în” întrunirea 

dela Orfeu, dintre actele liberalilor. decât canalizarea, Dâm- 
boviţei (strigăte de «bravo !»). 

'Loate abaterile dela: adevăratul caiet de sarcini, abateri 
„toate: în favoarea antreprenorului, ocupă, numai pentru în- 
şivarea lor, vreo zece pagini. Nu vă: voiu obosi cu înşi- 
rarea tutulor acestor abuzuri. : ” | 

Piu însă să adaog că pe: lângă falşificarea textului. caie- 
tului „de sarcini toate dispoziţiunile, chiar din textul falşificat, 
se interpretau: întotdauna în: favoarea antreprenorului. ! 

Aşă, prin "contract antreprenorul: departe de a dobândi un | drept de „proprietate asupra excedentului de debleuri şi a 1 asupra 
EI
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nisipului scos din Dâmboviţa, era îndatorat” a-l transporta 
acolo unde i s'ar cere de administraţia comunală. | 

Consiliul comunal hotărăşte ca acel nisip să fie întrebuințat 
Ja pavaje oferind 25 bani de metrul cub pentru transport. 
Primarul însă consimte. a degajă pe antreprenor de obligaţia, 
de a preda nisipul. Antreprenorul oferă nisipul pe pretul de 
1 leu 50 bani metrul. Dar nici aceasta 'nu e destul, căci la 
urmă se cumpără de primărie 15.000 metri cubi de nisip cu: 
preţul de:3 lei 60 bani metrul! dela d-l M: Constantinescu. 

In această privinţă ancheţa constată. că «pavagiul îni mare 

“«pante s'a făcut tot cu nisipul de gârlă; astfel primăria 
«plătea cu 3 lei 60 bani metrul cubic cea cei se oferise” 

«mai înainte cu 1 leu și 50 bani, adică răscumpără în- 

«doit proprietatea sa, nisipul, abandonată, în mod cul- 

«pabil unui antreprenor favorit». , 

Nu eră destul atât. Modificările  întroduse în caetul de : 

sarcini devin mbtive pe cari antreprenorul se. întemeiază 
spre a cere despăgubiri comunei. Şi în această afacere apă- 
rătorii fireşti ai intereşelor comunale deveniră apărătorii an- 

treprenorului., ă | SE 
Iată cum se exprimă în. această privinţă d- 1 consilier Cortez, | 

7 în menioriul său : : 

«dtunci se văzi, ceva nemai pomenit. „Membrii administra- 
fiunei se făcură apărătorii  antreprenorului contra comunei. 
Ginerele d-lui Serurie, ajutor de primar, avocat plătit cu lina 
de. antr eprenor ul Boisguerin, a mers până a induce. în eroare 
pe membrii tribunalului, pentru a ajuta pe antrepr enor a pune 
mâna pe: paralele comunei ; a mers mai departe încă, sub îu-: 
demnul, se zice, al persoanelor înalte ale administraţiunei : a 
venit cu portăreii în palatul. municipal ca să  pue sechestru iu 
peceţile pe casa comunei». : 

“Canâlizarea oraşului. ; DA. inginer şi, fost consilier Gr. 
Cerkez arată, în. memoriul. său, că proiectele pentru: canali- 
zarea, oraşului! s'au făcut în mod: greşit. Extrag numai câteva 

fragmente din acel memoriu : căt , , 

«Canalele - de Sub străzi, s'au tratat « ca sirapla drene pentru scur- 
«gerea apelor; s'a dat acestor canale dimensiuni: prea îMici... Ia, 

” 6
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«canalul colector după n:alul drept al Dâmboviţei s'au ficat o gre-. 
«şală neertată, de-a pune fundul său cu 1 m. 50 mai jos decât îre- - 
«bue, astfel că apa Dâmboviţei “se ridică - îndărăt - pe 'canal pe o 
«lungime 'de mai bine 2 chilometri, potmolindu-l şi împedicând scur- 
«gerea :murdăriilor. Gurile de scurgere sunt previizute pu un capac 
cînchis ermetic; în dreptul fiecărei guri de scurgere se stabileşte 
«câte-o hazna, destinată a reţine toate  noroaele şi necurăţeniele uliţii, 
«cari haznale se vor'curăţi la suprafaţa străzii scoţându-se noroaiele 
«infecte cu găleţile, pentru a îi transportate cu căruțele». 
„_«Aşă dar canalele în loc să fie un mijloc de însănătoşire al ora- 
«şului, ele vor crea o nenumirată mulţime de focare pestilenţialo». ” 

„După greşelile. concepţiunci” -să trecem acum. la abuzurile 

execuţiunei. - . 

Societatea, marsilieză, care Executa canalele, adusese 5. 000. 

butoae de ciment cari fură - refuzate în âiferite “rânduri: de 

„două consilii comunale, 'fiindeă nu îndeplineau condiţiunile 

contractului din punctul de vedere al întăririi cimentului 
sub apă. - 
"Ei bine, «acâlaș ciment — zice ai Gr. Cerkez, — refuzat: 

«de atâta vreme, pefuzai de consiliu, stând de mai multe 

«luni expus stricăciunei, . scos ufară din butoae şi răsfirat - 

«prin hambare, se tolera a se întrebuința pe sub mână, 
«sub. pretezt că antreprenorul l-ar fi amestecat cu ciment - 
«de Portland, lucru care este cu totul şi anume poprit de 
«aceleași condițiuni ale contractului şi lucru care nu putea 
«decât să strice și mai rău calitatea cimentului». (aplauze). 

Abia se făcuseră canalela în asemenea condițiuni şi unele, 
începură să se surpe., "Se, constată din . procesele- verbale ale | 
d-lor ingineri Cepeseu şi Petrescu din 12 iulie '1882, se con-: 
stată şi de -comisia parlamentară. că canalele din stradele 
Sfinţii, Batiştea, depe cheiul stâng şi altele s'au „surpat, în- 
dată dupăce se sfârşiseră. 

Cestiunea iluminatului. Un alt abuz, acesta denunţat îi în 
“ Cameră de a-l Vulturescu; a fost hoţia cu antreprenorul la- 
minatului- cu petrol. Deşi în contract. plata taxelor” de: acciz 
pentru orice material întrodus în. oraş de antreprenor. eră 
stipulată şi această clauză eră. primită de antreprenor, totuşi 
i sa aco:dat să : nu plătiască aceste. taxe.



cheltuiţi: 

prsconeui ropiee PS. 

“Apoi Sa mai modificat, contractul în - părţile lui cele, mai 
esenţiale. Aşă, în contract se stipulase ca becurile să aibă 

16 linii. în rotunjime. şi cu toate acestea antreprenorul a fost 
tolerat să, ilumineze cu becuri drepte de 11 linii. îi 

«Vă puteţi închipui d-lor, zicea d-l Vulturescu în * Cameră, 

ce beneficii a realizat antreprenorul din această modificare 

a contractului»: (aplauze): - y 

Cestiunea, apei. A treia mare cestiune,:- pe care au vrut 

acele consilii comunale s'0. rezolve, a fost cestiunea apei. 

Ştiţi, domnilor, că s'au cheltuit milioane pentru o lucrare 

stupidă care ne-a dat apă mai .proastă decât apa naturală 

din. Dâmboviţa, o apă pe 'care toţi igieniştii au condamnat-o. * 

In rezumat, pentru: toate aceste lucrări mari s'au cheltuit 

Vbâni şi nu avem în. schimb, în: Inerări, echivalentul banilor 

Iată cum prăţueşte d- 1 Cerkez, î în memoriul său, rezultatul - 

acelor! luerări întreprinse, nu “pentru .satisfacerea nevoilor 

Capitalei, ci în scop de căpătuire pentru cei ce, erau în capul 

comunei : ps ! ” 

«Aşă dar, zice d-l Cerlzez, comuna a sleit toate resursele 

«sale pentru a aveă o. Dâimboviţă rău îndreptată, o canali- 

«zare a, străzilor rău concepută şi o mânpâere de'a vedeă..- 

«apa de băut clocind în rezervoarele dela Cotroceni» (aplauze). 

După toate aceste strălucite : rezultate consiliul comunal . - 

veni la. sfârşitul -anului 1883 să ceară încă 8.500.000 lei 

pentru” continuarea lucrărilor, întemeind această cerere, - -pre- 

cum o spunea! ministrul de interne de atunci; pe moiive de 

nepr evedere. . -- - E 

“Ei bine, întreb, că finanţe, oricât de înfloritoare ar fi, ar 

putea 'să. reziste unui aşă sistem de lucrări ? Mai întreb : 

„oare dacă toate Jucrările mari, cari azi ar trebui să fie ter- 

minate şi să: fie productive de venituri, ar fi sfârşite, ar mai 

fi fost nevov să cerem resursele necesare pentru a desăvârși - 

acele lucrări cari sau plătit, şi nu s'au făcut? Dar nu este 

o îndrăzneală ce întrece orice margine, ca tocmai cei ce s'au 

ilustrat cu asemenea ispră! Avi să vie să ne arunce. piatra când
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am. fost. puşi de ei în greaua necesitate de a pune „câteva. 
impozite noi, pentru a puteă plăti anuităţile banilor cu cari, 

trebue să facem lucrările pe cari. ei nu le-au făcut ? | 
* Inainte dea trece la altă  cestiune, voesce să mai faco 

observaţie. | Mae | 
Este exagerat poate de-a acuză un guvern şi un: partid 

„întreg pentru abuzurile consiliilor comunale, ai căror membri 
fac parte din acel partid. Numai Roşii au obiceiul să facă 

răspunzător pe un guvern fiindcă un subcomisar a comis 
vreun. abuz, ori fiindcă un casier a fugit cu bani. 

In cazul de faţă însă, guvernul liberal a fost complicele 
actelor consiliilor sale comunale. . , 

* Nu-numai că guvernul n'a exercitat asupra actelor con- 
-siliului comunal controlul'ce se cădea să-l exercite, nu numai 
că 7 ani el a lăsat să se petreacă asemenea abuzuri şi. s'ă 

„deşteptat când eră prea târziu, dar când cele două tabere au 
început să se încaere în Cameră, am văzut pe ministrul de 
interne zicând că aparţine Camerii iăr nu lui, care după lege 
are tutela comunelor, să-şi fact datoria. Cât pentru Ion Bră- 
tianu, el a făcut această prețioasă declaraţiune, dupăce se 
dedeseră pe faţă toate abuzurile : : e 

«Ce însemnează aceste necontenite cestiuni personale ce 
«vă faceţi unii altora ? Toţi avem păcatele. noastre, toţi 

“«avem slăbiciuni, viciuri chiar (felicitările noastre imacu- 
«latului Ion Brătianu) dar nu trebue să ne ducem să le 

- «dezvelim înaintea, ţării, ci să căutăm să le mai ascun-. 
«dem, până - vom deveni mai stăpâni pe noi şi. ne vom 
«vindeca de ele (bravo L... bravo 1...»). | a 

Această: intervenţiune a preşedintelui consiliului a făcut 
ca cestiunea să rămână baltă, ca „propunerea de dare: în ju- 
decată să rămâe nerezolvată şi Camera să. se despartă fără 
a lua nici.o rezoluţiune. a 

Dela, 1884— 1888. Acestea sunt, -domnilor, 
din actele ce au ilustrat domnia lui Cariagdi. 
„La 1884 a început o eră nouă. 

în' două. | - - 

câteva numai 

Această fază se împarte
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„Doi ani, dela 1884 — 1886, aparţin d-lui. Fleva şi: doi 
ani, până în 1888, succesorilor săi, 

Aceşti 4 ani au costat Bucureştilor 28 mălioane şi 200. 000 lei. 
In adevăr s'a contractat în 1884 un împrumut de 16 mili- 
oane şi s'a votat în 1887 un nou împrumut de 13 milioane. 
Afară de 800.000 lei cheltuiţi de administraţiele ce au venit 
după 1888, tot acest din urmă împrumut s'a cheltuit pen- 
tra lucrările angajate şi datoriile contraerate de ultima ad- 
ministraţie liberală. e 

Să ne ocupăm mai întâi de administraţiea” d-lui Fleva. 

Netăgăduit că aceasta a fost cea mai bună dintre diferitele 
administraţiuni : liberale. E 

Să vedem însă. cum i se încheie bilanţul de către înşişi |. 
membrii partidului liberal. IN 

După doi ani, d-l Fleva e silit să se  xetragă. într o bro- 

şură apărută în 1886, d-l Fleva îşi explică demisiunea prin 

nişte consideraţiuni cari ne pot da 0 justă idee de modul 

cum d-l Brătianu respecta ideile de autonomie comunală. 

Cunoașteţi toţi ideile centralizătoare pe cari şetul partidului | 

liberal le formula în :orice ocazie. lată acum şi în practică | 

cum el ţinea comunele sub tutela poliţiei administrative. . 

«Poliţia, zice d-l Fleva, obicinuită a avea în autoritatea comu- 
«nală un instrument docil la toate planurile şi capriciile ei, păsise 
«in mine un obstacol şi, văzând că nu mă poate dezarma, căci nu 
«primisem -a-i da poliţia, comunală şi a face astfel din primăria 
«Capitalei o sucursală, s'a hotărât să mă combată. Atunci văzând 
«că uită rolul şi datoriele sale legale şi loveşte în interesele cele 
-mai vitale ale oraşului ; că tolerează şi încurajează pe contraban-. . 
«dişti.....: că primeşte în sânul ei şi protojază po. toţi oamenii vi- 

„«ţioşi şi incapabili alungaţi din primărie, până a da funcțiuni :celor 
«culpabili de mitaire Şi trimişi sub această înculpare inaintea jus- 
«tiţiei ; că paralizează în fine, prin toate mijloacele de cari dis- 
«pune, mersul administraţiunei comunale ; când am văzut, zic, toate 
«acestea, am hotărât să. mă retrag.» | Pe | 

Acestea sunt, explicaţiuinile a- lui Fleva. Altele sunt, însă 

explicaţiunile date de: guvernul liberal şi de partizanii Săl.. 

Ştiţi că în Cameră d-l Brătianu a spus.d-lui Fleva că săvâr- 
șise „abuzuri la primărie, Eu n'am să mă amestec pentru a 

,
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hotări cine are dreptate. Azi d-l Fleva aflându-se alături de : 

acuzatorii săi, nu-i poate taxa de calomniatori. Da 

"O comisiune din : sânul consiliului comunal, compusă din : 
d-l 'Bibicescu, acum candidat de consilier comunal alături de 

d-l Fleva și din dd. dr. Sergiu şi A: Vlădescu, făcu după 
“plecarea d-lui Fleva o anchetă la serviciul salubrităţii şi con- 

semnă constatările sale într'un raport păblicat la 1 iulie 1886, 
“xaport din care extrag părţile următoare : i 

Domnilor consilieri, în urma, cercetărilor ce' am -facut în. serip- 
tele contabilităţii şi la grajdurile comunei, fo-am convins cu pri- 
sosinţă că cimpărările de cai, căruţe şi de orice obiecte nece- 

- sare pentru serviciul salubrităţii publice şi privăte s'a făcut 
fără nici o regulă... - E IE 

Un alt fapt de natură destul 'de gravă e cel următor: 
Cu. ocaziunea rezilierii contractului antreprenorului pentru cură- 

ţitul şi udatul străzilor, antreprenorul, conform contractului, era 
obligat să restitue comunei 83 cotige, 20 sacale, 83 stinii, toate în 
bună stare. Voind a ne daseamă de starea în care s'a aflat acest 
imaterial, am constatat, că s'au 'luat numai.25 cotige, 36 sacalo şi 
93 sinii, în stare de a fi reparate cu suma de lei 2.060, sumă care - 

" urma să se reţie dela antreprenor din garanţie şi care nu s'a.re- 
* ţinut. A Aia oa 

Pe lângă faptele mai sus descrise, am constatat că toate obiec- 
tele, cumpărate pentru sume însemnate de bani, nu au fost.tre- * 
cute în registre speciale, nici în înventariu.' i 
» Am constatat asemenea, din mandate şi chitanţe, că d-l primar 
a vândut Comunei patru cai pentru suma de' lei 1.002, fapt. 
nepermis de lege. Iu a 

După libretele de cumpărătoarea cailor se vede asemenea că st 
cumpărat o iapă cu mânz şi două însărcinate, cari au fătat în graj- 
durile primăriei şi cari mânji s'au vândut de d-l primar, fără 
votul şi fără ştirea consiliului.. e a 

In ce priveşte preţurile cu cari s'a cumpărat cea mai mare parte . 
din cai şi din articolele necesare serviciului salubrităţii publice şi 

„ private, toate în genere. se par scumpe; căci după opiniunea, ce 
ne-au dat diferitele persoane cunoscătoa e, preţul cailor este mai | cu seamă exagerat în raport'cu' etatea şi calitatea lor. Preţul cu care s'a cumpărat cei mai mulţi din caii Comunei a fost de 1.300 
şi 1.350 unul, pe când la tramvaie 'caii cei mai. buni au costat, maximum lei 700 şi la Stat un cal bun pentru serviciul artileriei 
costă lei 500. Tot cu această 'ocaziune - comisiunea, a - coustatat că preţul „fiecărui cal .a fost încărcat cu o taxă de 2 lei la sută ca şi cum caii s'ar fi cumpărat în târgul oborului, fapt dezaprobat 
de instanţele judecătoreşti. - Da . 

pe
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„Comisiunea, domnilor consilieri, a dorit să facă o comparaţie 
cantitativă între materialul cumpărat şi între materialul existent, 
Această comparaţiune a fost peste putinţă de a o stabili; pen- 
trucă, ceea ce se constată din scriptele contabilităţii nu se po- 
triveşte nici de cum cu ceeace există în inventariile făcute acum 
în urmă,.,. | | Ea - Ia 

A. Vrăpescu, Da. Senaiu, IL. G. Brprcescu. | 

Iată ce ziceau amicii d-lui Fleva despre d-sa. Eu ca ad- 
versar politic mă :nărginesc a consemna aceste fapte fără a 
le comenta. , Pe - | 

In fine, d-l Fleva pleacă dela primărie. Ca să vedeţi pe 
ce mâini încape administraţiunea comunală vă voi ceti câteva 

extracte dintr'o broşură publicată de d-l Fleva în 1886. 
Iată cum descrie d-l Eleva pe puternicii zilei la primărie 

după plecarea d-sale. Iată câteva portrete zugrăvite cu mă- 

estrie de d-l Fleva: - 

«D-l. Al. Vlădescu. care fusese revocat printrun raport al meu 
«motivat către ministerul de interne din funcțiunea: de ajutor de 

- «primar.de care abuzase; d-l Dănescu caro fusese, ca ajutor de 
«primar, trimes înaintea parchetului: pentru. abuzurile şi neregula= -. 
«rităţile constatate de mine la oficiul de -stare civilă. astiel că , 
«acest personaj, nou campion al zilei şi care dă un adevărat re- 

“«liei situaţiunii, se găseşte în acelaşi timp şi. înaintea voastră şi 
«inaintea judecătorului de instrucţie. Pentru d-uii doctor Sergiu şi 
Procopie Dumitrescu nu mai vorbesc. D-lor sunt de atâţia ani 7n0- 
«liile primăriei (aplauze)... - N " o 

"Toţi aceştia sau pus pe lucru şi după câteva luni numai » 

de activitate, iată ce-a! constatat d, Fleva în sarcina lor.: 

Taţă în ce termeni se adresează d.Fleva membrilor con- 

siliului comunal: Da : 

«Aţi pus la loc. pe toţi funcţionarii -abuzivi şi incapabili şi. a: 

“ «ceasta numai crezând că. loviți în mine. şi cu ideea că vă'sunt tre- 

«buincioşi la alegeri. Şi cu această preocupare aţi impins sistemul 

«de favoruri şi gratificaţii până a da:din casa comunală suma co- 

«losală de 8.000 lei unui perceptor cu greutate şi cu -pricepere, 

sub pretext de remiză pentru o sumă pe care casa comunală a 

încasat-o direct de la stat în urma unui vot -al Camerei.» 

Alt fapt : 

«Aţi dat pe sub mână, fără licitaţie, piaţa de-la Obor cetăţea- *" 

- «nului 'Toboc, ca să speculeze pe nenorociţii zarzavagii ce o iau cu 

e
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inetrul „şi aţi dat fânul, ovăzul şi ulte- provizii pe la protejaţii şi 
«favoriţii voştri, iar pe antreprenorul de transport al petrii de Ja 
«Delia l-aţi. scutit de plata taxei de povară, fără să fie această 
«condiţie prevăzută la concurenţă şi aceasta numai fiindcă este dintre 

" «cetăţenii paşnici .ce vă ajută la alegeri» (aplauze). 

Veţi “vedea, domnilor, 'pe d. Fleva în ziua de 5 septem- 

brie susţinut aci în coloarea de negru de acei paşnici ce- 

tăţeni, de cetăţeanul 'Toboc şi de . toţi bătăuşii colectivişti . 

cari— din. recunoştinţă pentru partidul .d-sale;:care le-a per- 

mis să săvârşească toate cele abuzuri descrise de d. Fleva, 
şi din ură în contra noastră, cari le-am răpit acele profi- 

turi — vor pune umărul: pentru d. Fleva, care nu mai vede în 

_€i.de cât cetăţeni independenţi! ce luptă dezinteresat pentru 
cinste şi libertate (aplauze). 

Ar fi, domnilor, să vă obosesc dacă v "aşi esti toate abu- 

zurile. denunţate de d. Fleva în contra suecesorilor săi. Des- | 

crierea acestor abuzuri ocupă o broşuri de:62 de pagini. 
V'am citat numai câteva exemple ŞI cred că e edifi- 

caţi (aplauze). RE 
Bilanţul administraţiei liberale. Acum, domnilor, să re- 

zumăm activitatea tutulor administraţiilor comunale ce: s'au 

succedat timp de 12 ani. 

In capul comunei era o administraţiune nechibzuitte, ser- 

„vită de un personal păcătos. Consecința a fost că toate lu- ” 
crările sau făcut în mod gyeşit sau abuziv. . 

Na rămas stradă, zice d.: Crez, în memoriul său, n "a 

"rămas aliniere care să nu fie pocită pentru a favoriza pe 

cutare sau cutare persoane, sau a asupri pe altele ; învoirile | 

de veparări date pe favoruri, contra regulamentelor. Lovesc 
ochii alegătorilor stradele a se pava cari se fac după per- .- 
soanele ce locuesc pe acele strade (aplauze). 

„Contabilitatea era într'o neregulă nemai pomenită. Po- 
litica eră 'vârâtă în toate. Ca dovadă iată ce spunea d. Fleva 
în 1886 despre administraţia oraşului Bucureşti. 

«Pentru. politică se cheltuiau- sau nu: se -strângeau banii ; 
" «din cauza ei se strâmbau străzile, nu se regulau haleie şi. 
«se Lisa în părăsire. interesele cele: mai vitale ale orașului. 

.
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«Pentru ea, în fine, se mişcă în mare parte acest furnicar de 
«oâmeni şi de milioane ce se găsese în această administraţie.» 
„Dar ceace pune vârf tutulor acestor scandaluri sunt ho-! 

țiile nesfârşite ce s'au săvârşit neîncetat timp de 12 ani. 
V'am citat deja atâtea hoţii; să vă mai dezvălui în trea- 

căt încă câteva, - 

Comisia parlamentară arată că s'a compărat piatră de Belia, 

din România, pe 56 bani bucata, pe când piatra mult mai. 

bună din Belgia costă 52 bani bucata. 

S'a contractat facere de trotoare cu dale "de ciment, cu un 

domn Riboulet, pe preţul de 9 lei metrul pătrat şi fără licitaţie. 

Ei bine, iată cum se: exprimă în această privinţă comi- 

'siunea parlamentară din care făcea parte d. Dim. Sturza: 

«Dacă: s'ar fi făcut licitaţiună s'ar fi „prezintat oferte mai 

«avantajoase şi material de calitate mai superioară. In a. 

«devăr, la dosarul afacerii vedem o altă ofertă a d-lui: Ma- . 

<nue].... prin care ofertantul propune dale cu.preţul ded lei 

"75 bani metrul „pătrat. - 

«Acestei propuneri nu s'a dat nici un curs, deşi ingine- 
«rul şef al comunei. atestează că propunerea e foarte avan- 

«tajoasă... Mai rezultă din actele din dosar şi raportul ingi- 

«nerului şef, că. lucrările făcute de d. Riboulet sunt; proaste 

şi că toată lucrarea e. defectuoasă» (aplauze). 

Acest raport care trebuia supus consiliului a, fost. ascuns 
precum şi. oferta d-lui Manuel. 

Ce să mai vorbese de. hoţiile: săvârşite cu " exproprierile. 

Depildă : : cu exproprierile pentru canalul Dâmboviţei s'au 

cheltuit în loe de 7 milion, cum era prevăzut, în lege, 
3.775.000 lei. “Vă: puteţi închipui ce abuzuri şi ce favoruri 

s'au săvârşit, dacă vă voiu spune că comisiunea de anchetă 

n'a putut afla nici pe ce “preţ s'a expropriat fiecare pro- 

prietar şi că nu s'a putut da nicio socoteală de modul cum 

Sau întrebuințat aceşti 3. 775.000 lei (aplauze prelungite). 
Acest sistem de administraţie a făcut pe Dim. Brătianu 

- să publice întrun manifest din 1887 urmiitoarele” declara- 

ţiuni, pe.cari le reproduc aci ca încheiere : Ma
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«Şi: cu toate aceste sarcini - strivitoare, pe cari gener aţiuni 

«întregi vor munci spre a le plăti, datoria flotântă a co- 

«munei Bucureşti s'a urcat iariişi la 2 milioane, deficitul e 
- «în. permanenţă, marile lucrări de îmbunătăţire sunt deabia . 

«începute, distribuţiunea apei în oraș în stare de proect 

«şi înfăţişarea capitalei: României nedienmă „de un stat ce 
se pretinde civilizat.» 

Acesta este. bilanţul celor 12 ani de administraţie co- 
. 

Dupăce, domnilor, vam rănit tizap de api TO ape O oră cu o. 

mâncare atât de indigestă şi de puţin curată, să vă prezint 
şi socoteala... n 

Cât «. costat Capitalei acest regim de scandal 2 
-D- Bibicescu în întrunirea dela Orfeu a zis că liberalii 

în 12 ani. au împrumutat. 29. de milioane: 
Dumitru „Brătianu! constată că până la 18 86 se împrumu- 
taseră 34.950.000 lei. Iată d-] “Bibicescu dezminţit de însuși. 
îostul şef al partidului liberal. +. z 

“ Dar această socoteală nu este exactă şi după 1886 s'a mai 
votat de liberali un împrumut de 13 milioane. 
“Tată împrumuturile votate de liberali : 

“Tn 1881 sau votat . AR 15. 150.000 lei 
în 1888 o a a aa e + 19.200.000 > 
ÎS 3 e i 1 16.000.000 » 
> 1887 - E .. „ 13.000.000 » 

Toate aceste împrumuturi fac un total de 57. de milioan 
şi 850.000 lei. e - 

Este drept că trebue să scădea 800.000 iei din împr amutul 
din 1887, ceeace face un total de 56. 580.000 lei: 

In adevăr, ultimul împrumut; a fost votat 
în parte înainte de a fi realizat, «căci legea 

în 1887, cheltuit 
acelui împrumut 

ziceă că până'la emisiune comuna este autorizată a face asupra 
viitoarelor obligaţiuni împrumuturi provizorii. Imprumutul 

s'a râalizat în 1888 şi a fost întrebuințat în a.plăti dătorii 
şi“ luerări angajate. dinainte Şi între altele 
zice e legea, cheltueli angajate în afară de prev 

în a plăti,. cum. 
ederile bugetare
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An rămas din acel împrumut lui Pale. Protopopescu n numai. 
300.000 lei, de cari a fost liber el să dispue. . 

"Trecând la împrumuturile noastre, constat că s'au mai făcut 
sub Pake Protopopescu un împrumut de 16 milioane, din cari 

„sau cheltuit 2.200.000 Iei pentru stingerea împrumutului 
Poumay, ceeace reduce cheltuelile pentru lucrări ale acestui 
împrumut; la 13.800.000 lei. N 
Sau mai făcut încă în 1892 un. imprumut, de 3.200. 000 

Ii şi. în 1894 un altul de 750.000 lei. - . 
Să adunăm toate aceste ţifre: 

800.000 lei din împrumutul din 1887: 

13.500.000 » » > „> 1890 
'3.200.000 >» :» » . . » 1892 

_750.000 » » p » 1894 

18. 950, 000 

„ Am mai fost, cei drept, nevoiţi să facem un împrumut 

de 1.900.000 pentru repararea stricăciunilor făcute de inun- 
daţii canalului Dâmboviţei, împrumut pe 'care nu am fi fost 
nevoiţi să-l facem, dacă canalul ar fi fost săvârşit cu mai mu]tă. 

înţelepciune. Dar n'am cheltuit din această sumă decât abia 
80.000 lei şi avem încă disponibil 1.420.000 lei. . 

Infine am făcut anul acesta un: împrumut de 5 milioane” 

pentru inarile lucrări, precum aducerea. apăi,. „care asemenea 
ar îi trebuit să fie săvârşite de administraţiele trecute, căci: 

“pentru- aceste lucrări” s'au dat milioane de contribuabili.. 
Din acest imprumut nu s'au cheltuit până azi decât 806.465 

de lei. 

“Dacă dar adăogăm.. această sumă. precum şi cei 80. 000 lei 
“ cheltuiţi pentru reparaţii Ja canalul Dâmboviţei, dacă adăogăm 

aceste sume la suma de 18.550.000 lei avem un total. de 
19.436.465 lei. Ş 
„19 milioane şi jumătate s! au  cheltit din imprumuturi dela * 

1888 până azi. 
: Aşa dar 56 milioâne şi jumătate ne-au costat. picătoşiele 

administraţiunilor liberale, 56 milioane şi jumătate s'au chel-
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tuit pentru Iuerări pe cari trebue să le reîncepe dela capăt 
(aplauze). - 

Care este „acum morala, pe care trebue, s'o tragem din 
„toate aceste. fapte ? : pe - 

D-l Fleva ziceă, dupăce s'a retras din primărie, că cele două 
bande vrăjmașe cari se luptau pentru- a fi stăpâne pe pri- 
mărie se împăcaseră ; și d-l „Fleva, se exprimă astfel: 

«Astăzi: aceste tabere -s 'aa înfrățit; acuzatorii 'şi acuzaţii 
reciproci S'au iertat unii pe alţii şi se sărută înaintea, noastră.» : 
Nu lipsia acestui tablou 'idilic decât. un personaj : d-l 

“Fleva. Astăzi acea scandaloasă - împerechere a primit bine- 
“ cuvântarea fostului: primar Fleva (aplauze). ' 

Astăzi d-l Fleva a intrat şi el în horă'şi cu toţii au început 
să întinză o horă desfrânată în faţa d-voastră “ea spectatori. 
Mai mult, ei nu vor să vă mărginiţi la acest rol de specta- 
tori, ci vor să participaţi: şi d-voastră la aceste saturnale, să 
ţineţi locul orhestrei, pentruca * ei :să joace cum le cântaţi. 
“Ei bine, eu cred că ceeace vâţi iace este să-i luaţi pe toţi 

la - goană. ” 
"Şi acelora, cari vor veni să vă ceară voturile ca să-i trl- 

meteţi la primărie, le veţi răspunde: Nu la primărie, ci la 
puşcărie (aplauze prelungite). |
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: AL DISCURS LA ALEGERILE COMUNALE, ROSTIT ÎN ÎNTRUNIREA 
DELA 28 AUGUST 1594 IN SALA DACIA 

Doninilop alegătoi i, 

„Alegerile comunale dela 5 septembre vor aveă un caracter 

special şi-o importanţă deosebită... i 

Liberalii, nepăsători de: interesele mari ale d- voastră despre 
cari trebue să se hotărască în aceste! alegeri, îngrijaţi numai 

de interesele lor, proprii -de partid,, voesc să pretacă aceste 
alegeri comunale în alegeri politice, | 

Eu vă denunţ această tactică, vo denunţ: însă fără a mă 

jelui: de dânsa, căci din punctul nostru de vedere, de partid, 

ea nu poate să- ne fie decât folositoare. 

“In adevăr, cestiunea pusă: pe: acest teren, victoria: pentru 
noi 'va fi:mai mare, deşi lupta va fi mai“mică. “Victoria va 

"Îi îndoită, căci nu numai din utnă vor ieşi biruitoare numele | 

“ noastre, dar din: luptă: vor ieşi triumfătoare . principiile: sub” - 

> scutul cărora punem programul nostru comunal (aplauze). 
De aceea, daţi-mi voie ca pentru astăzi; lăsând “la o parte 

chestiunile comunale! pe cari :cu: atâta. 'competinţă le-a 'tratat 
înaintea d-voastră d: Ciurcu, 'să pun neted. înaintea d-voastră 

„ estiunea: politică, să pun limpede cestiunea între principiile li- 

berale şi principiile conservatoare: “Asttel pusă cestiunea; lupta 

.
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- . - , e - N - “ | 

va fi totodată, precum vam spus-o, şi mai uşoară, căci uşor 
va fi să biruim un partid ajuns în starea de decadenţă în 

care-a ajuns pantidul liberal (aplauze). “ 

- Lucru curios, domnii mei: cu cât acest partid este mai de- 
căzut, cu atât pretenţiunile sale sunt mai mari. 

Astăzi partidul liberal a ajuns să crează că e un:partid de 

drept divin; îngâmfat de dreptul său, el nu mai e primitor 
de nicio idee nouă; adversar al ideilor. noi,: el nu se'mai 

N N 

reazămă decât pe trecutul: său; astfel el este un partid reac- 
ționar. . 

Dezbrăcat de toate însuşirile generoase, "cu cari se reco- 
mandă ţării un partid politie, el nu: mai este decât o sectă | 
fanatică, îngrijată exclusiv de propriile ei interese (aplauze): 

Aceste „afirmaţiuni au nevoie. 'de a fi demonstrate ; și 
aceasta mă Voiu încercă s'o fac... - 

Cari sunt azi ideile partidului liberal? | N 
Iată în două cuvinte. crezul liberalilor: . | 
“Ţara este liberală — zic ei — noi sunțem liberali, prin ur- 

„ mare noi suntem ai ţărei şi ţara este a noastră» (aplauze)... 
Pe acest păcătos joc de cuvinte, pe această potrivire acu. 

vântului liberal în înţelesul larg în care se. poate zice că ţara. 
e liberală, cu cuvântul liberal indicând tendinţa unilaterală de 
liberalism a unui partid, își. întemeiază ei toată doctrina lor, 

De treizeci de ani ei apasă. inteligența acestei ţări sub ti- 
rania unui cuvânt şi subt despotismul unui sotism (aplâuze).. : 

Din fericire, ei vor fi” cele dintâi victime ale figărniciei 
lor; căci acel - sofism, care pentru șefii lor iscusiţi de altă- 
dată nu aveă. decât valoarea unui şiretlic cu' care înșelau pe 
adversarii lor, a, ajâns „să înşele şi 'să, cuceriască . pe înşişi 

„Șefii lor 'de astăzi, să fie pentru danşii o , credinţă, ba chiar 
singura lor credinţă (aplauze). - 

Ei bine, eu ştiu. că. un. partid : se recomandă fărei prin ser- 
Yiciile sale, prin servicii reale, prin fapte pozitive, prin acte 
cai au o fiinţă; «ei însă „cred, că nu. au nevoie. de alt titlu 
în faţa ţării decât. de un. "cuvânt; şi. că. este... destul „ca să se 
zică. liberali pentru « ca să: aibă tara la. „picioarele lor. (aplauze). |
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Această îngâmfată pretenţiune că ţara e a lor fiindcă ţara 

e liberală şi ei sunt liberali, răsare din toate actele lor. ȘI 

ca să vă dovedesc şi mai bine aceasta, să urmărim pe libe- 

răli, de pildă dela căderea lor dela putere și până azi, şi veţi 

vedei că toate manifestaţiunile lor. desvelese această pre- 
tenţiune. - . - - 

"Totodată, cercetând activitatea lor de şase “ani încoace ne 

vom puteă desluși dacă. prin atitudinea. lor de cână sunt în 

opoziţie „merită să capete iarăşi încrederea d- -vo oastră, pe e care 

au pierdut-o de şase ani... A 
La 1888 cade. partidul liberal dela putere. 

In ce condițiuni? pe A 
Nu eră numai 3 cădeiz eră o prăvălire: ei pu comiseseră 

numai. greşeli, ci şi abuzuri ;: . ei nu compr omisese. numai prin- ă 

cipiile lor, ci şi ţara, căci alături. de principiile lor pierdute 

am avut să înregistrăm şi pierderea unei provincii şi atâtea 
umilinţe faţă ci străinii (aplauze). | E 

- Dar să zicem că ei nu ar fi comis nici una din acele gre- 

şeli şi încă domnia lor, nepotrivit de lungă. într'un regim 

parlamentar, ar fi trebuit să-i facă să primiască cu resem- 

nâra. rolul de opozanți ce li: se dădea. - 

Ei bine, nu. Din prima. zi după cădere ei au pornit în 

contra. noastră o campanie . de o violenţă care ar trebui să 

“vă deştepte asupra sincerităţei violenţelor lor de azi; au de- 

butat printr un nianifest celebru, în care. trăgeau la răspun- . 

dere şi “ţara şi: tronul. „şi „puterile “străine, pe cari le făceau 

răspunzătoare de căderea . lor ! (aplauze prelungite): 

„ Căderea pentru: ei eră un act de. neînchipuită nedreptate, 

opoziţiunea pentru, ci eră o năpaste * ce căzuse! pe capul lor, 

iar Succesorii lor erau- nişte uzurpatori, o 

lată cum. pricep aceşti oameni xegimul- parlamentar. Tatăc 

“cum dogma lor nu se'poate împăcă cu practica guvernului 

„de pârtide ! ae 

Şi lucrul 'se explică; din punctul lor de vădere au drep- 

“tate: căci dacă. este adevărat . că ei sunt Jiberali $ Ei că, în ace-.. 

laşi înțeles i în care ei “sunt liberali țara este liberală, negreşit 

7
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că nimeni: alt decât ei nu are dreptul să guverneze această 
ţară şi toţi câţi ar putea îndrăzni să aibă o asemenea -pre- 
'tenţiune şi ar ajunge la putere: nu ar fi în ochii lor decât 
nişte uzurpatori (aplauze). . pi o Da 

Dar iată-i în opoziţie. : | 5 - 
In_ce condițiuni speră ei să urce iarăşi treptele puterii ? 
Pentru ei puterea nu este răspiata pe care ţara le-o va da 

în ziua' când va fi-convertită la ideile lor, prin desfăşurarea 
unui program seducător şi prin propaganda făcută în juru-i. 

Pentru ei puterea nu este o favoare, pe care se silese s*o 
capete dela ţară, ci 6st& un drept pe care îl revendică şi pe 
care vor să-l zmulgiă dela d-voastră (aplăze).. 

Ei „cred că puterea le revine de drept; că întoarcerea. lor 
la cârma Statului este ceva fatal ; că înlăturarea conservato- 
rilor este înlăturarea unei nedreptăţi ; că- dreptul -lor va trebui 
la” urma urmelor. să biruiască “uzurpaţiunea. De aceea ei nu 
au nevoie de program, nu au nevoie să deă ţării făgădueli, 
să ia angajamente, de accea ei s'au arătat refractari la orice 
încercare de regenerare a principiilor” lor şi la orice îndemn. - - n. hi e ! - 

. r - . de purificare a: personalului lor compromis. Ei nu consimt -. 
la nicio concesiune ; ei nu se pleacă la nicio dorință: a opi- 

 niunei publice, căci nu prin dânsa vor reveni la putere. Pu- . 
terea o .vor aveă prin forța lucrurilor, căci ţara e liberală, ei 
sunt liberali, ei sunt ai. ţării şi ţara e.a lor (aplauze). a „Aşă se explică pentruce ci nu au nevoie de program; 
pentruce nu au talente, cari să popularizeze . programul lor, pentruce nu au o presă ageră, care să facă să pătrunză în. toate straturile ideile lor (aplauze). | i 

Dacă nu au un: program,: nu este un fapt întâmplător, 
dacă nu au talente nu este că se nase mai mulţi oameni de valoare într'un partid "decât întraltul, 

Aceste lipsuri decurg în mod fatal din dogma lor ucigătoare; - că ţara le aparţine, fiindcă, ei sunt liberali şi ţara e liberală. Idei, program, talente, retorme,. toate acestea sunt însuşiri bune poate pentru conservatori, dar inutile pentru un partid | ii az N ai i | . _ Ei ă Ă .
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care. crede că-i revine: de drept, şi fără alt titlu. cârmuirea 

acestei ţări (aplauze). 

Astfel, domnilor,: vedeţi că ei tind a stabili un fel de drept 
"divin al liberalismului, care „să le dea guvernarea. țării fără 

împărţeală. A . i 
Insă dreptul lor divin se reazemnă - pe temelia şubredă a 

unui joe de cuvinte; legitimitatea lor are drept tițlu un 

sofism şi drept pergamente foile «V oinţei Naţionale», în care 
se exploatează tema ţării liberale (aplauze). 

Acesta este dreptul divin al prostiei şi nădăjluese, pent U- 

cinstea ţărei noastre, că se va scutură acest jug ameninţător 

pentru inteligenţa, acestei țări, 

Deja vedem câte victime a tăcut șarlatanismu | liberal bine 

exploatat. - - „o - ” 
Astăzi, dacă întrebi pe membrii din partidul protivnie: de 

ce sunt liberali, abia poate unul din zece va putea să răs- 

punză : “«sunt liberal, fiindcă doresc cutare sau cutare reformă 

şi cred că numai partidul liberal v va” putea: îndeplini», iar 

ceilalţi vor răspunde această neghiobie : «sunt liberal, pentru- 

că. ţara este liberală, ori fiindcă secolul nostru este liberal» 

(ilaritate). 

Aceştia. sunt: victimele ipoeriziei liberale. Ei au mintea 

atât de întunecată: de sofismele liberalilor, “încât ei nu mai: 

sunt. în stare să priceapă că libertatea — în înţelesul filozofie 

al cuv ântului,-. „pe care orice spirit - independent din orice 

partid o revendică deopotrivă, că libertatea în înţelesul li- 

bertăţilor constituţionale .cari' sunt pâtrimoniul comun. al tu- 

turor pantidelor, că, libertatea în înţelesul larg al cuvântului 

în care se zice că ţara e liberală, ţara din care toţi facem 

parte, — însemnează, fondul comun de aspiraţiuni spre liber- . 

tate al tuturor partidelor şi: nu are nimic a face cu tendin- 

, 

“ţele unilaterale de liberalism ale programului unui grup [o- 

"litie (aplauze). 
De aceea; doranilor, ar trebui chiar să încetăm. de a-i ma 

numi liberali, întrucât cuvântul de liberal nu are un înţeles 

distinctiv şi nu este interpretat printi'un program care săi 
- 
4
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“arate ceeace este special partidului liberal, în âfară de liber- 
tăţile constituţionale, ce sunt comune. tuturor. pârtidelor. 

- Şi mult mai bine ar.fi să revenim la numirea veche de 

Roşii, tare indică tendinţele ce caracterizează pe adveisării 

noştri (aplauze)... -  - 
Dacă hoşii nu au program, dacă sunt adr ersari ai ideilor 

„oi, c ce le mai rămâne ? : 

--Nu le mai rămâne decât tâcutul. 
„Dacă, precum vam arătat, dogma lor nu se împacă cu 

necesitatea unui program, 'ea din contră se întăreşte prin 

glorificarea trecutului transformat prin legende, cari par â fi 
un titlu mai mult pentru întemeierea dreptului lor divin. 

De aceea vedom pe Roşii invocând în discuţiunile noastre. 

de azi pe Costache . Rosetti, amestecând î în certurile noastre 

actuale persoana neaşteptată a lui 'Tudor Vladimirescu şi 

privind evenimentele din 94 prin prizma revoluţiunei dela 
48 (aplau ze). 

De. aceea zicem că ei sunt reacţionari. Ei nu sunt oameni - 

de progres, cari să :priviască mişcările actuale politice şi so-.- 
ciale: cu acel spirit de cercetare, care este caracteristica „se-. 
colului nostru, E : 

| Ei: mai de grabă S'ar asemăna cu âcele scete religioase 
închise într'o - dogmă din .care le este interzis de-a eşi şi pe 
care spiritele: “cele: mai îndrăzneţe cutează „cel. mult a o:in- 
terpreta, astfel încât prin interpretare. arată. 'că adosărurile. 
de eri nu sunt şi adevărurile de astăzi. 

„ Astfel, când azi le ceri Roşilor 6 soluţiune privitoare : la 
nevoile timpului nostru, ei ne răspund-: 

" «Aşa a zis Rosetti, aşa a grăit Brătianu»; său ne recitează 
evangheliele lui Costache Rosetti, sau crezul dela 48 3 (aplauze). 

Dar alături de aceste dogme, ei au şi apucăturile sectelor | 
religioase. Ei au 'ritul, disciplina, cererhonialul religiunei lor. 

Ti au cultul morţilor, pelerinagiele la mormintele străbu- 
“nilor, adoraţiunea sfinţilor, căci pe toţi oamenii lor, după 
doi, trei ani. de uitare, îi canonizează, îi fac sfinţi. 

=
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„ Incepând dela acel care a făcut să treacă ţara prin cea 
mai îngrozitoare epocă de. corupţiune şi. sfârşind cu compli-. 
cele -lui, despre: care el zicea că ar.puteă : să-l pună cu pi- 
cioarele în fiare şi care a îost. gonit dintr”o Cameră română 
pentru imoralitate (aplauze) pe toţi i-au canonizat. Numai . 

- unul singur a fost Lisa aitării, la mormântul! Tai nu se mai 
fac pelerinagii. Acesta, este bietul Dumitru Brătianu, sin: 
Surul care-a fost dezinteresat şi car a' denunţat. hoţiile lor. 
(aplauze). î.. 

Astfel dar, dacă ar trebui să se ridicg un monument. 0a- 
menilor mari din partidul liberal, ar trebui si se prefac un 
penitenciar într? un Pantheon. (aplauze). a 

Cu “aceste ceremonii, cu aceste parastase: politice este în- 
sărcinat şeful partidului, care este mai mult un mare , pontit 
decât un om politic. „modern (laritate).. 

S 

“EI este însărcinat „să rânduiască toate'ceremoniele cultului 
low, să serbeze misterele religiunei lor, să iniţieze pe. neofiţi.. 
„La glasul lui se adună. dr ept credincioşii la. zilele. de jale 

sau de fericire: ale “sectei roşii. Celor ce nu pot veni, el însuşi 

le ticlueşte depeşile de adeziune, aşa că dacă citiţi «Voința 

Naţionali» la zile mari, când se alege deputat un liberal de ” 

a treia mână, sau când moare un roşu cât de obscur, vezi 

coloane pline de depeşi de porunceali formulate aproape în 

aceiaşi. termeni, astfel că entuziasmul dela “Severin şi entu-. 

ziasmul -dela Dorohoi găsese aceiaşi formă, aceiaşi expresiune 
(aplauze). 

Din toate aceste 3 manitestaţiuini. risufli un aer dei ipocrizie 

şi de spirit sectar (aplauze). Da 

Aceştia îsunt şefii. Să vorbim acum de. soldaţi. Aceştia nu 

au credinţe, ei au evlavie, Bi sunt, siliţi să.- crează fără a 

cereetă, căci sfinţii şi dogmele nu se discută. In loc de cre- 

dinţă, ei au un fel de bigotism ; la dânşii disciplina a cmorâ 

convingerile raţionate: Ur mează de aici că. Roşii prin natura” 

lor sunt fanatici şi intoleranţi faţă cu cei ce nu cugetă ca 

dânşii. Ei suat intoleranţi chiar faţă cu propriii lor partizani. 
- Intoleranţa | lor ) puteţi vedeă şi din modul cum pricep li- 

- 

7
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bertăţile. ki fac deosebire între o libertăţi. Aşa odată d. Stăteseu 

ziceă în Cameră adresându-se d-lui „Fleva: că sunt două 

feluri de libertăţi : libertăţi tigăneşti şi” libertăţi” neţigăneşti 

(aplauze, ilarițate).. EI - o | 

„Ce se înţelege prin libertăţi tigineşti ? SR 
Mi se -pare că- foarte bine a spus-o anul acesta în . Senat 

d. Panu, când a zis că este o liber tate, este -un drept pe 
care un spirit mai ridicat nu-o revendică, aceea anume că 
atunci când: eși dela o întrunire, unde, dealtminteri, nu ai 

"spus decât” panglicării, să te apuci la ceartă cu agenţii forţei 

“milox lor!. 

-de cuvânt în Cameră era. 4. Dimancea, care o 

ci. Şi fiindcă, 

“publice, să te iei de guler cu sergenţii: de oraş. şi să to tă- 
văleşti cu ei în noroiu (aplauze, ilaritate). Iată!o libertate, faţă - 
de. care un spirit mai superior rămâne nepăsător. - i: bine, 
aceasta este singura libertate pentru care se mai luptă Roşii. 
Da la. antipodul . acestei libertăţi este o altă libertate, 

cea mai scumpă. dintre toate unui spirit - independent, este 
dreptul.de a cugeta liber. De . 

Ei bine, âcest drept Roşii nu-l acordă : nici măcar partiza- 

, 

Vă. aduceţi aminte, ca probă de acsasta, de ; acea majori-: 
tate 'servilă, pe care Radu Mihaiu de pe “banca ministerială 
o. apostrofă cu cuvântul de:-aleşii mei şi âl! „cărei purtător 

supuneă la un 
adevărat. spionagiu. i 

Un surâs din partea unui membra al majorităţei. la un 
cuvânt. de spirit al unui adversar, un semn de aprobare la. 
un ar; gument al unui i membru din minoritate erau la moment 
reprimate. | ! 

Astăzi chiar cunose pe un liberal, membru în  aiareat, 
tânăr 'de valoare,. care este oareşicum pus la; inde 
îndrăzneşte să zică câteodaţă că Stoicescu a s 

x, fiinâcă 

pus prostii, 

„iar 
entuziasmul este poruncit de sus... . : 

De aceea, vedeţi că orice spirit îndependesit: fuge” dintre 

"ori că Lahovari sau Tache Ionescu au fost elocvenţi. Aceasta . 
“ei nu o pot admite,” căci. talentul este „decretat „de “sef, 

precum vă ziceam, ei nu a novoe de oameni
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- de valoare; ei. nici nu caută să-i reţie. “Astfel aţi văzut atâţia - 

tineri plecând din mijlocul lor, fără-părere de rău-măcar din 

partea, partidului, căci el preferă un -Toboe stupid, dar disci- 

“plinat, decât un Disescu inteligent, dar care ar putea să le 
discute ideile lor. De aceea „Vedeti pe toţi oamenii i-de talent 

fugind dintre ei. .: 

Şi lucrul acesta e firesc. "Ca să intri în francmasoneria, lor, 

trebue să fii ori mărginit, ori : interesat, căci irttrând acolo. 

trebue să abdici. Ja orice spirit de independenţi, la dreptul 

tău de judecată, . la. orice fel de ideal... ... | 

Ce-i „drept, . alienându-ți - dreptul. de. judecată, e câştigi: în 

| schimb printr” un fel de contract tacit toate favorurile la cari 
au drept cei ce se zic «ai noştri.» . 

În lipsă de satisfacţiune morală, dolândeşti mai. mult ca în. 

orice alt. partid satisfaceri materiale. În această privinţă ei 

sunt 'foarte darnici, căci aceste favoruri. nu le dau din punga 

lor,. ei din punga Statului. - Deaceea 7 zic că ei sunt în mod 

“firesc şi. necesar necinstiţi (aplauze).-" ' 

Roşii sunt interesaţi în opoziţie şi  mecinstiţi la putere, 

(aplauze prelungite). . e - 7 

- : În opoziţie aceşti oameni: mişună prin instituţiele de Credit 

. (negreşit, aceasta este un „drept al lor, dar când devine o.- 

| specialitate este un simptom-al stărei lor sufleteşti). Bi mi-" 

şună printre avocaturile publics,- printre sindicatele de fali- - 

'mente, pe “cari un guvern nepătimaş nu le refuză. (aplauze): 

Dacă ei se: mulţumesc azi cu aceste foloase îngăduite;: pri- 

cepeţi că nu se vor mulţumi cu ele la putere și vor voi ceva 

mai mult, “fie numai. ca să deosebiască guvernamentalismul 

do opoziţie (aplavze). . ia , 

Această creatură interesată ş şi intolerantă este Roşul. Des- 

brăcaţi pe liberali de teoriile lor, cari: nu sunt decât haine 

de parad, şi în dosul declamaţiunilor lor veţi” găsi întot- 

deauna această creatură care este prototipul“ Loşului. "Ţara 

ki pricepe fără a-l fi definit; ea îl simte oarecuia în mod ins-" 

tinetiv şi are oroare de dânsul; „poate câteodată să aibă



4 

[0 III „NICOLA FILIPESCU 

“frică e “dânsul, dar simpatie” pentru: “el niciodată (aplauze 
prelungite); Ce: 

De aceea un spirit. independent nu se poate alipi de dânşii. 
“Tot ceeace nu este ferment roșu în fară nu se poate în- - 

„chega cu dânşii.” aa 
Aşa se: explică pentru ce, cu 'toate: silinţele : ce şi- au dat 

astă iarnă să facă o' coaliţie cu , elemente străine partidului * - 
ler, n'au reușit. - - i 

- Nu. sunt pantizanul coaliţiilor; dar întru cât. Roşii au în- 
_cereat; să . lacă o. coaliţie, îmi- este permis -să zic-că nu au: 
reuşit să facă demonstraţia, ce. voiau 'să o facă înaintea fărei. 
Nu voiu face apologia coaliţiilor: ştiu toâte neajunsurile lor, 

“dar nu e mai puţin adevărat că o coaliţie în anume Împre- 
Jurări poate fi un: simptom al opiniunei publice. . | 

"La noi se zice că toate: Spoziţiunile, aduc tutulor * guver-- | 
nelor aceleași stereotipe învinuiri. Aceasta * nu.vrea să zică că 
toate guvernele sunt deopotrivă rele. Nu. Sunt oarecari simp- 

"tome, după cari 'se poate vedea când acele învinniri sunt sau 
nu întemeiate. - Da Ec _ 
"Un simptom de-felul acesta poate fi o: coaliţie. Intre cele 

două mari. partide sunt o sumă-de” grupuri. şi de. persona-, 
lităţi indiferente unora sau altora, ori: deopotrivă - "vrăjmaşe 
şi unui partid și celuilalt. Bi bine, când un guvern se cu- 
undă în greșeli, toate acele elemente se unesc laolaltă şi 
fac o coaliţie. a - : - 

Aşa s'a întâmplat la 1888. Atunci Ion Brătianu eră atât 
„de izolat în cât — lucru de necrezut — nici nu mai găsea pe - 
cine să facă miniştri şi ştiţi că nu eră aşa de' pretenţios în pni- 
vinţa calităţei miniştrilor săi, dacă. s'a malţumit cu Radu 

„Mihai la interne şi a încredinţat interesele mari ale industriei | 
şi comerţului. nostru unui transfug mărginit ca Nicu Ganea. 
Pe de altă parte noi biciniam colectivitatea servindu-ne de 
acuzaţiunile lui Rosetti, Cogălniceanu, Dumitru Brătianu şi 

> atâția “alţii. - 
Roşii s'au încercat şi ei să facă acelaş lucru. Aa î încereaţ “ 

ş. ei să facă. „aceeaşi, demonstraţiune, dar n'au izbutit. S au
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„adresat la toţi acei ce nu erau din partidul „roşu, dela oa- 

menii de întâia mână până la oamenii de a zecea mână :au 

desgropat la sfârşit pe toate căzăturile, pe toţi pensionarii 

vieţei ngastre politice, pe toţi demonetizaţii cari nu mai au 

trecere, au căutat să înhame la carul lor toate. gloabele spu- 

tite, pe cari nimeni nu le mai întrebuința (aplauze, ilaritate).. 

S'au adresat. întâi la-d-l Vernescu şi. acesta le-a zis: 
schimbaţi-vă niumele.. S'au adresat d-lui Panu şi d-sa le-a 

răspuns : schimbaţi- ză programul. S'au adresat lui Beizadea 

Mitică şi acesta le-a zis: schimbaţă- vă şeful. Aşa că fiecare 

rupând câte o bucată din zdrenţele ce acoperiau colectivi- 

„tatea, aceasta rămânând goală de ţot şi uitându-se în oglindă 
s'a văzut aşa de slută şi, de zbârcită, în cât a renunţat dea 

mai atrage pe cineva prin farmecele ei (aplauze prelungite). 

Cu chipul acesta avem în faţa noastră colectivitatea izolată 

şi astfel, între această pocitură şi imaginea senină a parti- 

_tidului conservator, aveţi d-voastră să alegeţi. 

Veţi alege, sunt convins, în deplină libertate, fără să ţineţi 

“seamă de calomniele ce ' ni se adresează, nici de legendele 

ce s'au încercat. -Roşii: să creeze în contra noastră. Nu veţi 

ține seamă de acea legendă stupidă, care ne înfăţişează pe 
noi ca adversari iai: libertăţilor publice. „Căci cine a dat ţărei.. 

aceste libertăţi ?: :Cine le-a înscris în Constituţiunea dela 1866, 

dacă nu o Cameră conser 'vatoare ?, (aplauze). * 
Şi dacă acţiunea: partidului Naţional, care 'coprinăea şi li. 

_berali şi conservatori,:se putea. zice că eră mai, mult liberală, 

întru cât ţintiă atunci: la: cucerirea- libertăţilor. publico;-a astăzi a 

păstrarea acestor libertăţi este:o' operă conservatoare. .: 

Dar nu numai prin aceasta este conservatoăre; dar şi prip na- 

tura vrăjmaşilor în contra cărora trebue să apărăm aceleliber tăţi. 

„_" Dibertăţile astăzi-nu au nimic de temut din partea acelora. 

cari ar .voi Să le combată fățiș, ci cel mult: numai din: partea 

acelora cari ar putea: să. le descrediteze . împingându- le la a 

"extrem şi ducându-le la absurd. . E Datu - 
Libertăţile nu - au astăzi vrăjmaşi, ci poate. numai amici 

compromiţători, (aplauze). . Pa
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“Aa explic. E 

Constituanţii dela 1866 nu ar fi făcut desigur o operă glo- 

vioasă, dacă sar fi mărginit a ne da o simplă declaraţiune 

de principii, dacă ar fi făcut numai o listă, o nomenclatură a 

- libertăţilor zise “necesare. Ei au avut însă meritul să ne dea 

într'o operă complectă, cun este Constituţiunea, pe lângă li- 

"bertăţile publice şi garanţia: acelor libertăţi. Ei au organizat 

mecanismul forţelor publice cu toate chezăşiile necesare, astfel 

în cât.să poată funcţionă. garantând liberul exerciţiu al li- 

bertăţilor. . : 

"Ei au organizat corpul electoral în aşa. „cd în cât au dat 

fiecăruia drepturi: potrivit cu gradul lui cultural, cu inteli- 

genţa lui, cu averea şi gradul lui de independentă. 

Şi. celor ce compun acest corp electoral împărţit în colegii 

ei au zis: «Vouă vă îneredinţăm paza libertăţilor publice». 

Fi bine, partidul liberal tinde să distrugă aceste garanţii, 

când în' programul. dela Iaşi vorbeşte — ce-i drept, pentru 
„viitor — de sufragiul universal care, încredinţând suverani- 

tatea unor. elemente lipsite de independenţă şi de capacitate, 
nu poate decât să facă să înceteze orice viaţă publică şi să 
pregătiască calea despotismului. 

Partidul conservator nu este dar numai în teorie partiza- 

„nul libertăţilor publice, el asigură şi garanţiele acelor liber- 
tăi, păstrând în întregul ei Constituţiunea actuală. - Ă 

De aceea zic, că pericolul pentru libertăţi nu poate veni 
din dreapta, ci numai din stânga. (aplauze). 

Vă ziceam, domnilor, că această operă de libertate ni se dato- 

reşte nouă, că libertăţile de cari ne. bucurăm azi au fost în- 

scrjse în Constituţie de cătră partidul conservator la 1866. 

Nu e numai atât; să nu sii crează că acesta a fost un act 
do entuziasm, un act necugetat, în cât să se poată zice că deşi 

noi am înscris în Constituţie: toate libertăţile publice, astăz 
în fapt partidul conservator ar „tinde să: vestrângă exerciţiul! 
acelor libertăţi. j 

Nu, "domnilor, conser vatismul prin firea lui asigură unei 
ţări cea mai întinsă libertate.
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- Libertăţile publice nu -pot să aibă o dezvoltare mai mare, . 
nu pot.să fie mai în siguranţă decât sub un regim conser- 
vator.: Aceasta voesc să v'o dovedesc. 

Lucrul este uşor de “priceput: alături” de elementele ne- | 

schimbătoare ale unei constituţiuni, sunt şi elementele schim- 
bătoare, acelea cari. sunt supuse unei constante şi necesare . 

prefaceri. . i E 

"Cu cât ceeace trebue să fie fix şi permanent în instituţi- 

unile unei ţări e mai bine asigurat, cu atât se poate lăsă la- 

titudine mai multă exerciţiului libertăţilor şi poate fi mai 

liber avântul manifestaţiunilor opiniunei publice, fără temere 

„de a se zdruneină temeliele societăţii. PR 

Domnilor, o naţiune nu poate să aibă: drept temelie numai 

mobilitatea pasiunilor populare. Nu; sunt câteva principii. de 

guvernământ, există câtevu institaţiuni mari, cum este Pro- 
prietatea, Religiunea, Monarchia, cai, sunt oareşicum prin- 

cipiile esenţiale, ale societăţei şi cari nu pot fi puse. zilnic 
în discuţiune. şi periodic la vot. 

“Ne aparţine nouă, conservatorilor, mai ales, este menirea 

noastră, este gloria noastră nu numai să păstrăm, dar încă | 

să dezvoltăm, . să întărim, să popularizăm aceste instituţiuni, 

cari. constituese tot ce este mai sfânt în avutul unui popor 

şi fără de cari o țară se: duce la peire - (aplauze). 
Cu cât. aceste principii esenţiale de guvernământ sunt mai 

bine înrăâăcinate, cu atât se pot da unei ţări mai întinse liber- 

tăţi, cari nu mai. pot expune astfel o ţară la niciun pericol. 

Cu cât bazele sociale suut mai puternic înrădăcinate, . cu 
cât pe 'de altă parte înşiși elementele schimbătoare din in- ” 

stituţiunile unei ţări sunt supuse unei prefaceri constante, de . 

_cătră 'un corp electoral mai prudent, divizat în colegii cum 

este al nostru, „unde fiecare are dreptul în raport cu inte- 

ligenţa, averea sa şi independenţa sa, cu cât în fine însăși 

abaterile şi: “capriciile posibile ale acestui corp . electoral .pot 
fi înfrânate de. nişte frâne constituţionale mai puternice, cum 

este dreptul de veto al Regelui, dreptul de dizolvare al Su- 

veranului, -un Senat ponderator, eu. atât mai mult se poate
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da liber" avânt manifestaţiunilor publice şi cu atât mai multă 

libertate este în acea ţară (aplauze). 

De aceea, domnilor, zic că la noi ca şi pretutindeni, la noi 

ca şi în Englitera, ţara cea nai conservatoare, care totodată 

„se bucură. de.cele. mai. întinse libertăţi, libertatea se împacă 
cu conservatorismul, mai mult - încă; conservatorismul este - 

garanţia libertăţei.. - 
Dar, îmi veţi zice, toate acestea sunt vechituri, “sunt dis- 

cuţiuni cari nu'şi mai au rost astăzi, că aceste ' cestiuni se 

puteau discuta la 1866, când s'a făcut Constituţia. Aşa este, 
dar'ce voiţi ? Când discuţi cu Roşii, firesc este. să fii silit 
să te întorci la punctul unde au rămas ei. i 

De unde -partidul conservator a evoluat necontenit, s'a 
_transformat fără: încetare, partidul liberal a rămas pe .loc. 
„Ce este drept, el a rămas pe loc oscilând între ideile cele 
mai 'extreme. L-am văzut susținând întâi idei! vepublicâne, 
apoi forma monarhică ; l-am văzut îmbrăţişând. idei quasi- 
socialiste şi apoi susţinând la, guvern ideile. cele mai opuse ; 
l-am văzut la putere profesând ideile cele mai autoritare 
şi astăzi, în opoziţie, vine să afirme principiile cele mai anar- 
hice, prin programul'său dela Iaşi, prin care desbracă puterea 
executivă de toate atributele ei, spre a le arunca asupra 
puterei judiciare, luate: astfel în vârtejul pasiunilor politice. . 
„Partidul. conservator dinpotrivă s'a transformat, cu o ad- 

 mirabilă unitate de vederi, cu o pătrundere perfectă a ne- 
voilor timpului (aplauze). . - 

Partidul conservator a fost acela care | cel - ainsai, în 
Muntenia, prin organul lui Barbu Catargiu, a formulat înainte 
de 1857 în programul său cele 4 punete cari s'au votat în 
Divanurile ad-hoc. - 
“La 1866 aceste mari principii sunt traduse şi dezvoltate 

în Constituţiunea, care a fost votată de o Cameră î în majoritate 
conservatoare. 

- 
La 1871 partidul nostru revine; la „putere numai pentru ca să apere opera constituţională dela 1866, care era 'ame- ninţată de mişcarea republicană a, "Roşilor. In fine, câna par- 

4
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tidul conseivator revine. la. putere în” 1888, el gtiseste pe . 
toţi adversarii instituţiunilor: noastre dezarmaţi. şi atunci: el: 

zice :: &ra. luptelor. constituţionale este sfârşită, acum trebue 

să: ne' folosim de libertăţile pe. cari le-am dobândit, pentru 
ca în marginile - Constituţiunei noastre să ne dăm organiza: 

țiunea interioară de care avem nevoie (aplauze). 

Aceste reforme au fost aspru criticate de adversarii noştri. 

O singură critică însă ni se poate aduesa şi această critică 

este că poate am întreprins prea multe reforme deodată. 

Ştiu că un partid, oricât de puternice ar îi, nu'-se poate 

“atinge deodată de prea. multe interese. 

Partidul conservator, tare. prin . popularitatea cu.care a. 

“venit la 1888 la putere, doritor numai de a face'bine şi ne- 

păsător de interesele sale de. partid, a întreprins, prea multe 

 Inerări Acodată. Si ştiţi că aci e poate un perie col pent tru un 

partid, căci nicio reformă nu se face fără oarecari neajunsuri 

orice reformă este deplasarea. unui interes, care “se. să- 

vârşeşte luând dela unul ca să dai” la altul, luând dela cel - 

asupritor ca să, dai celui 'asuprit. “Bi” bine, acel- dela care iei 

_ devine totdeauna un nemulţumit, . iar aceluia căruia îi dai 

prea adeseori devine un ingrat (aplauze). . 

„.. De aceea partidul conservator a suferit poate: că a între-. 

„prins prea “multe deodată, dar de acest lucru numai pazti- 

- zanii lui îl pot învinovăţi. Ceilalţi nu-i pot - aduce: pentr u 

aceasta decât laude. | 

- Intreprinzând . dar acea operă de reforme, am . pus temeliele 

micei proprietăţi prin legea vânzărei bunurilor Statului ; am. 

făcut legea obligativităţei învăţămânțului . primar şi am în- 

„doit bugetul ministerului instrucţiunei publice, numai ca 

să se poată. da poporului învăţătura primară (aplauze). : | 

Am făcut legea clerului, pe care vor săo desființeze, zeci! 

„ce au făgăduit-o. timp de 20 de ani, fără a o putea săvârş: 

(aplauze). ” - 

Am tăcut xeforma administrativă, e am pus bazele sisterau- 

lui nostru monetar, am săvârşit marea, . reformă a magistra 

turei (aplauze). Dă ”
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Dar, după reformele conservatoare săvârşite, se cade acum: 

să dezvoltăm şi spiritul” conservator. Prin îmbunătăţirea 

_ormielor- sociale am săvârşit oarecum condiţiunile - artificiale 

ale civilizaţiunei. Se cade, deci, ca aceste reforme să se dez- 

volte înti”o atmosferă de ordine morală, şi această operă, 

care este o: operă de” timp, nu poate fi săvârşită decât de 

partidul conservator. | i 
Dacă în' epoca cuceririlor * constituţionale” şi a săvârşirei 

reformelor o organice, în care un partid conservator ar fi pu- 
tut să aibă un.rol măi.puţin activ, el a avut totuşi o ac- 

"ţiune atât de determinantă, n negreşit că atunci când e vorba” | 

„de-o: operă. de regenerare morală, care .nu poate fi decât o 
operă a timpului” şi nu se poate săvârşi- decât: cu guverne 
de ordine, o asemenea întreprindere nu poate îi încredinţată 
decât unui guvern conservator, * - 

De aceea zic că dacă nu guvernul conservator, de. sigur 
partidul conseivator şi ideile conservatoare vor trebui să 
“aibă o mare preponderență pentru mulţi ani asupra afaceri- 
lor publice (aplauze). . ă 

Cu. atât mai mult această misiune trebue să aparţie con- 
2 servatorilor, cu.cât, trebue s'o mărturisesc, ne - aflăm într'o 

stare de dezordine morală, pe care nu o p putem ascunde. Şi. 
aceasta. se explică uşor. 

"Pripa cu care ne-am dat instituţiele noastre sociale, caer 
varea demagogică de- care am fost coprinşi în chiar epoca 
noastră de tranziţiune; excesele unei oarecari presa, care sa , 

* folosit de binefacerile libertăţii nemărginite a presei pentru 
a sămănă idei subversive în unele spirite cari nu erau încă 

destul de bine oţelite printr” o puternică, cultură morală şi re- 
ligioasă, spre a păstră numai ce e bun şi a lepădă ce e 
rău; în fineo administraţie demagogică.. câre a durat 12 
ani, care, făcând să cedeze chiar respeetul: legii: înaintea 
necesităţiloi electorale, a deprins lumea cu. nerespectarea le- 
ilor; toate acestea au creat starea de dezordine morală de 
care suferim azi. şi care se manifestă - prin at âtea simptome 
(aplauze). 

i 

.
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Aceste simptome, această stare e lucruri care nu se poate 
„atribui decât dezvoltării - demagogice a spiritului public; ar 

voi adversarii noştri să. ni le impute nouă şi să ne facă pe 
noi răspunzători de acele rele. Insă numai niște spirite strâmte . 

„pot atribui efecte atât de îndepărtate. acţiunei mărginite. a. 
unui minister! (aplauze). | 

Să vă arăt numai câteva din acele simptourie. Am văzut 

cu uimire astă, iarnă un congres de învăţători şi preoţi ve- - 

nind să ceară desființare a învăţământului religios din şcoalele 

primare. Am "văzut armata “noastră, de care suntem atât de 

mândri, dedi ându-se la oarecari acte -de indisciplină cari do- 

vedese că, dacă în alte privinţe putem fi mândri de dânsa, 

în cât priveşte însă spiritul de disciplină nu a ajuns încă cum 

Sar cădeă să fie, oareșicum 'în stare de: 'superstiţiune la 

soldatul nostru: Am văzut țărani proprietari dedându-se. la. 

acte de. violenţă contra proprietarilor. Am văzut greşeli: ale 

presei reprimate . nu de judecătorii ei fireşti, cari sunt juraţii, | 

ci năbuşite prin acte de agresiune în contra redacţiunilor. - 

Am văzut în fine însuşi patriotismul parodiat şi am văzut 

un partid dedându-se fără» protestare. din - partea opiniunei 

publice la nişte manifestări cari dovedesc din parte-i mai 

mult un şovinism demonstrativ, decât patriotism adevărat şi 

am văzut astfel compromiţându- se o cauză mare, a cărei apă- 

vare apărţineă mai ales unui partid de. opoziţie (aplauze). 

„Şi în mijlocul acestei stări de dezordine morală, vedem 

“orodueându- se o selecţiune păcătoasă. a personalului nostru 

„politic. . . 

„ Noi nu aparţine ţărilor cari au 0 ierarehie ; noi suntem - 

"o ţară de opiniune. + Nu voiu zice că suntem 0 ţară de opi- 

“niune fără -opiniune, însă trebue să recunosc că opiniunea 

publică, dela care la noi totul e presupus că -atârnă, nu'şi. 

„exercită controlul” cu destulă energie.. In loc ca fiecare să 

fie pus acolo unde îl desemnează: meritele sale recunoscute 

de opinia concetăiţenilor săi, fiecare vrea să se urce acolo 

unde: îl înalţă propriele sale pretânţiuni. Aşa se explică toate 

păcătoşiile vietei noastre publice. Aşa se explică toate. ces-
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_tiunile peisonale, toate dizidenţele, cari n'au origina 'lor în 
nici o cestiune de principii; ci numai în' ambiţiuni nesatis- 
făcute. Aceasta a dat naștere scepticismului ce a coprins ţara. 
„De aceea zic : «datoria noastră este să căutăm a regenera 

spiritul public. Dupăce am transformat “cu atâta fericire in- 
stituțiunile noastre, trebue să ne silim să prefacem și spiri- 

“tal public (aplauze). Ni e E 
„In 1871, Franţa. dupăce trecuse printr'un dezastru teri- 

„Dil, când toţi fruntaşii ci" indicau soluţiunile lor pentru a o 
vâdica din acel dezastru, când unii ziceau să refacă: finanţele, 
alţii să organizeze armata, etc: atunci se râdică un om, Re- 
nan, care a zis: Ceea ce trebue Franţei, este o reformă în- telectuală $i morală. e Ie 
"Ceea ce trebue să ne silim-şi noi să facem este să reali- 

zăni 0 asemenea: reformă întelectuală şi morală (aplauze). 
- Spre acest ţel trebue să ţintiască reformele ce ne rămân 
de săvârşit şi această operă se va începe în viitoarea sesiune a Camerilor prin însemnatele reforme ale învăţământuliii se- cundar şi superior. o E E 

Partidului conservator îi va fi dat astfel să întreprindă 
“această mare operă “de regenerare morală, care va fi mai fe- “cundă decât toate legile, căci o ţară:nu este mare atât prin 
legile ŞI instituţiunile sale, cât prin virtuțile: ei şi aptitudi- nile sale la lucrurile mari (aplauze). - a Ei bine,' v asemenea reformă nu o-poate realiza oricare partid şi, în orice caz, nu o. pot 'realiza elementele demag6-- gice ale: partidului. roşu; cari - s'au tăvălit în mocirlă prin co- lectivisiul lui. O asemenea operă înaltă nu o poate realiza decât un partid dezinteresat ea partidul conservator, partid: de ordine prin firea lui, partid credincios tradiţiunilor şi idei- lor religioase, partid a cărui menire este-să rezolve cestiu-: nile sociale nu prin învrăjbirea claselor, ci prin împăcarea lor (aplauze). SI Ma Domnilor; dacă aceste idei-sunt ale d-voastră, dacă înn- părtăşiţi acest mod de 'a:-vedea, puteţi contribui la triumtul acestei politici. a : o
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Adversarii noştri au pus la alegerile comunale lupta pe 

terenul politic ; prin urmare cestiunea comusală dispare îna- 

intea cestiunei politice. Atârnă de d-voastră dacă voiţi să 

faceţi să 'triumfe aceste mari principii,-'să le. afirmaţi și, în 

cazul acesta, nu printr'o mică majoritate îndestulătoare casă 

intrăm în- consiliul comunal, ci printr'o aşa majoritate în cât 

să fie o manifestaţiune în favoarea politicei noastre (aplauze:; 

«bravo» repetat). 

Candidaţii partidului conservator la alegerile comunale din -Bu- 

cureşti erau: . | i 

La colegiul I domnii N. Filipescu, Î, P. Balanolu, A]. Știrbey, 

- Russu Rusescu, CQ. C.'Arion, Luca Niculescu, Andrei Poparici, 

Dim. Roşu, Al. Gr. Ionescu, Dumitrescu Mirea, G. M. Eltimiu, N. 

N. Şoimescu, Dr. Severeanu, Ion Colţescu, N. Gherassi, Dim. Hagi 

Pandele. : a 

Iar la colegiul II dormnii: Al. Ciurcu, I. Brătescu, cip, L. Obede- 

naru. Toma Zamțirescu. Th. Alexandrescu.' Eniu Bălteanu Al. Bă- 

lişeanu, N. G. Dobrescu, Victor Ionescu, Doctor Tomescu, G. 

Florian, St. Velescu, Petre Ionescu," D. Ioachimeseu, N. Cosăcescu. 

__ Alegerile au loc pentru colegiul 1 la 5 septembrie, iar pentru 

celegiul II la 8. Partidul conservator reuşeşte “în 21 de judoţe;..- 

“în 6 judeţe, anume: la Brăila, Bârlad, Târgovişte, Buzău, Giurgiu 

şi Călăraşi perde ambele colegii, iar în cinci capitale do judeţ, la" 

Taşi, 'Tecuciu, Constanţa, Craiova şi Slatina, se declară. balotaj.. 

Acest rezultat, oarecum îmbucurător pentru opoziţie, îusese atins 

numai mulţumită agitaţiei, mai: mult de cât violentă, pornită în 

toată ţara pe tema legei impopulare a maximului, votată în anul 

precedent de Parlamentul conservator, cum şi făgăduelilor, făcute 

cu. dărnicie de partidul liberal, de a desfiinţa impozitele puse de 

coriservatori, În al doilea rând, libertăţii aproape desăvârşite, ce 

domnise în toată ţara în curgerea acestor alegeri, libertate atât de: - 

vădită, încât nu o tăgăduiau nici protivaicii. «O văzurăm şi pe asta 

— serie un ziar de opoziţie, Adevărul — : nici pic de chinoros, nici 

dram de sânge pe străzile capitalei şi cu toate acestea guvernul 

a triumfat». - : ă 

Totuşi opoziţia nu vroeşte să recunoască această libertate şi con- - 

tinuă pe această temă atacurile împotriva guvernului, atacuri pe. 

cari şi le vor însuşi, la deschiderea Parlamentului, deputaţii şi se- 

„natorii partidului liberal. sa



DISCUȚIA LA MESAJ IN NOEMBRIE, 1894 

“La 15 noembrie, acelaşi av, are loc, ca de obiceiu, deschiderea. 
Parlamentului. Mesajul regal vorbeşte despre modificarea: legei olec- 

„torale comunale, despre organizarea. comunelor_rurale şi a poliţiilor, 
- trece apoi la criza agricolă şi la situaţia financiară, care se speră 

«a nu îi zdruncinată “din pricina crizei». *: 

Din opoziţie se înscriu, pentru a vorbi în discuţia Adresei, depu- 
taţii O. Stoicescu, Xicolaiosou, B. Delavrancea, A. Stolojan, Em. 
Porumbaru, L. Grădişteanu, N. Flova şi Gr. Pijucescu.- 

In şedinţa Camerei dela 38 noembrie ja deci cuvântul deputatul 
-C.: Stoicescu, care formulează următoarele critici împotriva răs- 
punsului la Mesaj: a)i în Adresă so vorbeşte despre criza auricolă, 
despre care se speră că va fi treci itoare ; oratorul nu împiărtăşeşte 
„această părere, ci somează” guvernul să ia măsuri pentru. înlătu- 
rarea crizei; b) dupăce vorbeşte de situaţia financiară şi de pro- 

sectele de legi anunţate, trece la alegerile comunale din septembrie 
şi spune ci prin. ele ţara s'a rostit împotriva guvernului, deşi gu- 
vernul s'a dedat — zice oratorul — la îngerinţe şi corupţii; e) a- 
junge apoi la. politica externă şi îndeosebi la relaţiile noastre : cu 
fraţii de peste munţi; aici găseşte că guvernul nu -e destul de 
patriot, căci nu susţine indeajuns cauza fraţilor noştri ; d) trece 
după acea la armată, atăcând îndeosebi pe ministrul de. războiu,- 
generalul Poenaru, care e amestecat în poliţele emise de majorul . 
Poenaru, fugit în America ; €) la urmă, -învită guvernul să plece. 

VI 

deoarece țara ii este protivnică şi locul, pe. care-l ocupă, e deci. 
o uzurpaţiune. 

Acestui discurs răspunde d-l Nicolaie Filipescu în aceiaşi zi prin 
următoarea cuvântare, în . care: înlătură învinuirile aduse guvernului 
conservator şi dezvălue în deusebi, purtarea partidului” liberal în 
chestia naţională.
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DISCURS ROSTIT IN CAMERA DEPUTAȚILOR 
LA 28 NOEMBRIE 1894... 

„Domnilor Depulaţi, 

Nu am de gând să urmez pe “domnul Stoicesca pe toate tere- 

nurile, pe carei-a convenit d-sale să 'se-puie. D-sa a aborda 
toate cestiunile şi în' câteva cuvinte le-a rezolvat pe toate 

Cu competinţa care-l caracterizează a tranşat î în două cuvinte 

cestiunea crizei agricole, cu: două vorbe a rezolvat cestiunea 

financiară. Dacă ar fi să-l urmăm pe această cale, ar trebui 
la „sfârşitul discuţiniei Adresei să se pună la vot toate legile 

- indicate în Mesagiu şi apoi să se închidă şi. sesiunea Came- 
rilor. Din câte a spus d. Stoicescu vom lua numai ceeace 

este mai însemnat; atei u caracterizarea situaţiunei politice 

"care este azi în discuţie cu ocazia dezbaterilor Adresei. | 
-D. Stoicescu a dat 6 deosebită importanţă alegerilor comu- 

nule şi rezultatelor acestor. alegeri. Mai ales „pentrucă am 
avut şi eu un mic rol în acește - alegeri, îmi veţi peraite si să | 

mă întind puţin. - 
D-l N. FLeva: Am cerut cuvântul. 
„D-1.N.. Fnuaeescv: D. Stoicescu a zis că s'au făcut ingerinţe. 

ne mai pomenite, însă nu a precizat absolut nimic. Iii treacăt," 
"a precizat numai “că s'au falşificat listele electorale, fără însă 

a.spune ude. . 
Voci: Peste tot locul. - E ME Ma | 
„D-N. Freva:. La Bucureşti mai ales.: cai 
D-A N. Fiaeescu: Mă aşteptam la acest răspuns şi de 

„aceea v'am şi pus întrebarea. Partidul liberal în adevăr mi-a 
făcut chiar deosebita cinste ca pentru falşificarea listelor 
electorale să mă. dea în judecată. Mai drept vorbind, el s'a 
prefăcut : numai că mă dă în judecată, căci a fost numai o - 
simplă înscenare şi aţi făcut tot „posibilul ca cererea, d-voastră, 
de dare în judecată să n'aibă nici o urmare. Era, în mâna 
d-voastră “ca să-i daţi curs. Dacă. voiaţi ca: această atacere . 

- 

*
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să se judece neapărat, trebui „să sesizaţi pe preşedintele 
Curţei cu juraţi: în loc de aceasta, v'aţi adresat parchetului. 
„Astfel, pe de o parte credeaţi că veţi impresiona lumea, 
iar pe de alta evitaţi procesul şi nu ne dădeaţi nouă mijlocul” 
de a beneficia de un verdict de achitare; ci cel mult de un 
act, pe care craţi să-l înfăţişaţi ca :un act de complezensă, 
din partea parchetului. - 

> Pentrucă aţi pornit pe această cale, sunt în “drept să vă 

rog, să vă rog cu stărninţă, să trmăriţi această afacere şi 

să mă trimiteţi înaintea. curței cu juraţi şi, dacă nu.:.0 veţi 

face, atuncea îmi va fi permis să zic că toate câte aţi spus. 
nu sunt decât calomnii (aplauze). . A Aa 

„ Fiindcă am fost, acuzat, mă folosesc cu plăcere de această 
. ocaziune ce mi se dă, ca, să mă apăr. Aţi spus prin ziarele 

d-voastră” că am” înscris. persoane străine! în liste şi 'v'am 

„dovedit că toţi _ acei “pe care i-aţi citat, erau înscrişi de 

"a-voastră încă din 1887. Aţi mai spus că am .înseris unele 

persoane de câte două şi trei ori. Aşa e. Cine are mai multe 

„proprietăţi - este înscris în mai multe locuri, rămânând: să 

“voteze acolo tinde voeşte să” voteze. ' Aşa s'a procedat şi 
sub guvernul liberal şi cred' că această procedură: este în - 

favoarea libertăţei alegătorului. In loc de alua pe d. Fleva, 

„de exemplu, din albastru şi, sub cuvânt. că are o cocioabă 

în galbăn, să-l trântesc în galbăn şi pe d. Paladi din galbăn, 

unde îşi are legăturile, să-l trimet-în roşu şi să nu-l las să 

ia parte! la alegeri acolo unde îşi are cunoştinţele, am crezut 
că. dau o libertate mai. întinsă permiţând alegătorului ce are 
mai multe. proprietăţi să voteze acolo. “unde vrea el, iar nu 

acolo unde vreau eu. - 

Şi, cum: foarte bine. îmi observă d. Arion, q. Stolojan; care 

este. unul dintre. subscriitorii cererii. de dare în judecată, îl 

| „găsesc înscris în mai multe locuri ; asemenea, şi d-nul Bibi- 

_cescu, precum şi multe persoane cari fac parte din opoziţie. 

Dâr dovadă că toate 'acestea nu aveau nici o valoare, este 

"că în cererea -d- voastră de dare în judecată n'aţi mai citat. 

aceste fapte, ci. v'aţi mărginit să veluaţi şapte nume, -pentra 
.
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ştergerea cărora depe liste aţi cerut _Qarea. mea în judecată. 

ri bine, chiar dacă. ar fi adevărate cele ce aţi afirmat, faptul 

„că din 100. 000 de persoane înscrise pentru diferite colegii 

ale diferitelor corpuri-elective şi din. 15.000 de alegători de! 

"comună nu aţi constatat decât șapte erori, este .cea mai bună 

dovadă. cii'a putut fi eroare, iar nu reaua credinţă, pe care 

o cere legea spre. u stabili vinovăția unei administrații. 
"comunale... a _ 

„Aceste 7 cazuri constititesc tot ce aţi putut găsi mai grav. 

Şi în adevăr la primul moment pare că aveţi dreptate. Aţi 

" zis-: iată T persoane, cari n'au fost omise numai, ci şterse 
:depe! liste; iată 7 persoane cunoscute ca având avere, iată 

1 persoane ştiute ca făcând politică militantă în contra con- 
-servatorilor' şi prin nrmare aci nu poate încăpea îndoeală că 
ştergerea lor a fost făcută cu intenţiune. | 

La ) prima vedere aşă se prezintă. lucrurile... Dar am pre- 

zintat parchetului listele anilor anteriori, prin cari am. do- 

vedit că acele persoane nu figurau pe liste, prin urmare nu 

„mi-a fost cu putinţă să le şterg. Dar am adaos că dacă, le-aş 
fi găsit pe. listele -anilor. antcriori, le- -aş fi şters, căci cele mai. 
multe nn întrunesc condiţiunile pentru a fi alegători. 
„ŞI să iau ca exemplu.pe cea mai ilustră dintre cele 7 per- 
„soane' pe cari: le-aţi citat, pe .d-l Carada. 'D-l Carada nu are. 
dreptul de vot şi, dacă l-aţi înscris d-voastră întrun timp; 
atunci aţi comis o fraudă: d-l Carada n'are cens şi am produs. 
-la parehet în privinţa d-sale cinei certificate - „emanând. dela 
cele cinci percepţiuni ale Capitalei, prin cari am dovedit că . 
“d-l-Carada nu plăteşte nimic la patru din aceste percepţiuni, 
iar la una nu plăteşte decât şase lei pe an, căile de comu- 
nicaţie (aplauze). - . Se a, - 

'D-l ŞTEFĂNESCU. DELAVRANGEA : Are case- a-l Caraăa. | 
D-l N. FILIPESCU : : Poate să aibă şi milioane (aplauze). 

„Eu nu mă ocup decât de averea, vizibilă, pe care o constat 
-prin impozitele ce se plătesc şi mă pun la dispoziţia d-voastră . 
„spre a.vă dovedi că .d-l Carada nu: plăteşte. decât şase lei 
pe an, pentru căile de comunicaţie. Negreşit, pricep sen-
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mentul d-voastră de revoltă pentanică nu: âm Înscris în 

liste pe d-l Carada. De bună credinţă aţi putut | să vă ziceţi, 

cum se poate susţine ca un milionar, ea d-l. Carada, să: nu 

contribue la sarcinile statului decât în măsura. unui simplu 

lucrător manual ? Cu toate acestea, aşă este, : Aţi putea a adăogă - 

„că el poat fi înscris cu dispensă de.cens. Dar pentru aceasta. 

trebue să justifice că are patru clase: gimnaziale, pe cari nu” 

le are d-l Carada (aplauze).  .:. - Di -. 

Şi aci pricep indignarea d-voastră ca să se zică că un om. 

care pretinde să conducă destinele ţărei şi care. se zice că 

ditige în mod ocult un partid politic, să, nu aibă năcar patru 

. clase gimnaziale. Totuşi aşă este Şi mărturisese- că nu. sunt 

vinovat “decât înti'o privinţă : e că nu auiînseris pe d- l Ca-. 

rada ca alegător indirect. Această . lacună o voi unple la 

contecţionarea viitoarelor liste electorale. a 

Nu inzist mai. mult. Când veţi voi, vom continua sccastă 

discuţie înaintea carţii cu: juraţi. înaintea căreia, încă odată, 

_niile întrebuințate ca manopere de ultima oră pentru a in- 

x 

vă învit să mă trimiteţi. - E . 

Listele nu . s'au falşificat, violenţe nu s'au săvârşit. ce 

mai aveţi de zis în privinţa petinselor ingerinţă făcute î 

alegeri? - - - - 

Dar ar fi drept să: vorbim şi. noi de ingerinţele d-voastră. . 

Să vor bim. de: influenţa exercitată -de creditele funciare, de . 

Bancă naţională, ar trebii apoi să vorbim de calomniile ce le-aţi 

„răspândit în timpul perioadei. electorale. Este un motiv inai 

puternic poate decât toate. celelalte-pentru caracterizarea in 

gerinţelor săvârşite în alegeri: vreau să vorbesc de calom- 

duce în eroare pe alegători. Aşi vroi' să ştiu care este. ca- 

„lomnia pe care n'aţi pus-o în cirenlaţie în ajunul alegerilor? 

Aţi vorbit de milionul Poumay. - Dece nu: mai xorbiţi acum 

"nimic 'de dânsul ? Bu vă. somez 'ca azi în mod contradictoriu 

să vorbiţi de” această „afacere. Aţi spus că a dispărut un ani- 

lion şi jumătate dela lucrările Dâmboviţei. îi bine, vă destid 

să veniţi cu. această. chestiune! în faţa :mea: Vă desfid să fa- 

"ceţi 'o interpelare despre această afacere. Tste vreunul dintre
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d-voastră care să aibă acest curaj? Nu. Dacă nu. atunci îmi - 
este permis să spun că tot ce-au: spus ziarele d-voastră sunt 
curate calomnii. (aplauze). . o ” 

D-l B. ŞrerăxsEsot DELAVRANCEA : Tu vă voiu, aduce aci 
cărţi de alegiitori, iscălite de funcţionarii primăriei, prin cari 
să vă dovedesc că 60 de. persoane au votat pe nedrept. | 
- D-L N. Fneescu:-Nu aveţi nevoie. să-mi aduceţi această 
probă. Eu am întrebat, dacă este cineva dintre d-wuastră, care 

„Să aibă curajul să vină înţr'o' “discuţiune contradictorie aci 
» în 'cestiunea dispariţiei milionului şi. jumătate. Ti, văd că 
nimeni nu răspunde. i A e 

„D-l Delavrancea” mă întrerupe cu altceva, zicând că sunt 
persoane cari au votat de mai multe ori-în colegiul Il,.adică 
acolo unde nu era .nicio luptă, nicio opoziţiune. 

In, adevăr, mi s'a întâmplat un incident, pe care cu l-am” 
dat pe faţă. i | a 

Intro zi, nişte persoane! au venit şi mi-au spus că unii 
„au votat de mai multe ori. Şi iată cum s'a. făcut această 
mărturisire, . i 

* 

4 

„Frau câţiva indivizi cari cereau slujbe şi cari n'au putut fi 
satistăcuţi, căci erau oameni destituiţi sau condamnaţi. Atunci 
aceştia au declarat că au votat de mai multe ori şi că dacă 
„nu le. voin dă slujbă, vor destăinui aceasta. Am luat numele . 

» lor în scris şi;în loc de ale da slujbă, i-am dat pe mâna par- .- 
chetului.- Acest: lucru - l-am publicat şi prin ziâre şi nu mai 
eră, nevoie să prezintaţi ca o destăinuire un Imern pe care 
eu l-am” dat pe faţă. . | i pi 
“Sistemul de a votă, unii pentru alţii eră practicat sub li- 

berali şi am aci fotografiate iscăliturile a cinci alegători ce 
au fost plastografiate de una şi aceeaşi persoană, carea votat 
în locul lor. Acest document cred că-l ennoaşteţi, d-le De- 
lavrancea, căci el'a apărut în «Epoca», şi 'pe acel timp co- 
laboraţi împreună cu mine la acel ziar (mare ilaritate). 

Dar să-mi permiteţi, domnilor, să ies din-aceste mici incidente, 
“cazi n'au mare valdare într'o discuţiune la: Adresă, în- care 
se cade să cercetim situaţia generală. a partidelor noastre: 

A
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Mai important din ucest punet de vedere este să analiză 

rezultatul alegerilor comunale. De 

“ Partidul liberal este plin de. orgoliu pentru rezultatele 
strălucite pe cari le-a dobândit în alegerile comunale şi d-l 

Stoicescu zicea că de aci înaințe nu mai rămâne guvernului 

decât să-şi facă bagajul şi să plece. 
Să cercetăm pnţin aceste rezultate. Dacă nu mă înşel, domni- 

lor—vă rog să mă rectificaţi, dacă comit vreo eroar e—opoziţia, a: 

luat în. şase oraşe reşedinţe de judeţ ambele 'colegii'; acestea 

sunt: Bârlad, Craiova, Buzău, Giurpiu, Târgovişte, Brăila. In 

alte 4 oraşe reședințe de judeţ a luat numai câte un colegiu. 

Aceste oraşe sunt: Călăraşi, Iaşi, Ploeşti, “Caracal. 

_D-l 1. Porxanv-Bonpea : Călăraşi ? Vă înşelaţi. 

Di N. Frupescu: Rectiftic. Voiu trece dar Călăra aşii pri intre 

oraşele, unde aţi câştigat ambele colegii.  -. 
Alegerile comunale, “dacă au însemnătate politică, este că 

sunt “prefața alegerilor legislative şi'că ele ne permit a pre-. 

judeca întrucâtva rezultatul alegerilor pentru Corpurile le- 

giuitoare. - i 

“Raportând dar aceste rezultate la punctul nostru de vu- 

dere special. legislativ. şi dacă „presupunem că, acolo unde aţi 

nat ambele colegii la comună, veţi avea unanimitatea, scau- 

nelor pentru Parlam ant din acel judeţ, am avea. sapte oraşe 

de reşedinţă, cari reprezintă. 43 locuri. ; 

Alte trei judeţe, unde ati luat comuna de reşedinţă cu un 

colegiu, reprezintă 26 scaune parlamentare. Reducând la ju-- 

mătate, căci n'aţi luat decât un colegiu comunal din două, 

- face 12 locuri; prin urmare aveţi un total de 53 de locuri ;. 

ceeace reprezintă tot ce puteţi nădăjdui să aveţi—judecând 

după“ alegerile comunale—în Camera viitoare. Opoziția e dar. 

în drept, să nădăjduiască să aibă în viitoarea Cameră cevă 

mai puţin de Li din scaune și câtevă locuri mai mult decât 

are azi. : ! 

Astăzi opoziţia; e când ar fi toţi membrii ei prezenţi; ar putea. 

dispune de vreo 50 de voturi. Prin urmare ar fi un câştig 

-cu vreo 5: voturi.
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" Dar acest rezultat brutal al cifrelor supus fiind analizei 

se mai schimbă puţin. Negreşit că succesul dobândit de 
d-voastră în alegerile comunale dela Iași şi Craiova se da- 
toreşte şi unui număr însemnat de voturi dat de unii dizi- 
denţi conservatori.. Si . 

Dar veţi zice: ori'de unde ar veni aceste . voturi, ele sunt. 
bune pentru noi-şi este atât mai rin pentru guvern, dacă 
opoziţia se ridică chiar din sânul partidului conservator. 

Ştiu 'că-una din maşinele de războiu, ce râdicaţi mereu în 
contra guvernului, este cestiunea dizidenţei şi a coaliţiunei..- 
li bine, s'a dovedit că coaliția a fost numai o gogoriţă şi 
în- adevăr aţi alergat pe la toate personalităţile politice mai 
însemnate cari nu fac parte din partidul liberal şi niciuna 
nu: va primit propunerile, ba .unele chiar . v'au întors 
spatele, i E 
„Cât pentru spectrul dizidenţei, pe care-îl agitaţi mereu, el . 

se prezintă sub fizionomia blândă şi senină a d-lui Păuceseu. 
Nu avem o dizidenţă, avem .numai un dizident, care este 

d-l Păucescu. Mi E o 
„Nu oricine poate “fi. dizident. Trebue să di un trecut - 

politic bine stabilit, să înfăţişezi servicii îndelungate aduse 
unui::partid, trebuie să ai convingere adâncă ca să „poţi . 
spune unui guvern : d-voastră. v'aţi. schimbat, cu însă ră-. 
mân acelaşi, de aceea ne despărţim. Acest lucru. îl poate 

». spune d-l Păucescu, care a adus servicii însemnate partidu- 
“lui. conservator; nu văd pe un altul, care să poate ţine un. 
asemenea, limbagiu. Prin urmare pretinsa. dizidenţă. este lip. | 
șită. de forţa morală: de care are nevoe orice dizidenţă,pen-" - “ 

„tu-a putea izbi cu succes în însuși principiul guvernului, . . 
| Dar când este. vorba de alegeri comunale, dizidenţele de. « 
cari vorbiam au _un alt''caracter. i | 
Am avut la alegerile comunale dizidenţe nu dela princi- 

„iile conservatoare, nu dela guvernul conservator, ci numai 
dizidenţe locale, cari, văzând în alegerile comunale numai : 
prilejul de a-şi regula afacerile locale, au. propus -listă dizi- 
dente şi v'aţi amăgi grozav dacă v'aţi închipui -că “aţi avea
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voturile “acestor. dizidenţi 'la alegerile legislative, în cari se 
va hotări despre soarta guvernului conservator. . . -. 

Aşa, la laşi v'aţi folosit de voturile unor persoane ca. ad: 
AL. Mavrocordat, Iorgu Catargi, Al. Holban, Gr.: Cogălni-. 
“ceanu, Căpitan .Mavrodi, Dim. Greceanu, Zarifopolu şi ale 

amicilor lor; Dar în alegerile legislative vă puteţi miguli cu 

" credinţa, “că veţi avea concursul.lor ? 

„Dar în fine să presupunem că cu propriile d- voastiti forţe 

aţi dobândit câteva succese, cari reprezintă 5 voturi în par- 

lament peste ceea ce aveţi astăzi. Fie-şi aşa. 

Aţi câştigat 5_voturi, acesta vă este tot câştigul. 

la să vedem acum şi pierderile. Să vedem cât v'a costat 

acești “câştig de 5 locuri. de deputaţi. S& vedem dacă saerifi- 

ciile sunt în raport cu rezultatul - minim ce aţi obţinut. Să 

facem bilanţul câştigurilor şi. pierderilor şi apoi vom putea 

trage morala, âlegțerilor comunale. : 

- Si: de mai înainte vă pot spune“ că - veţi rămâne în 

deficit. n 
Domnilor, cred că: este o banalitate de a'zice că un partid 

- trebue să, dispue de donă forţe: forţa numerică şi forța mo 

vală. Mai ales „forța numerică singură este. absolut: insufi- 

cientă pentru a aduce ori . pentru â menţine ]a putere un 
par tid politic; dovadă despre aceasta este că am văzut “oru- 

verne, cum a fost guvernul lui I.. Brătianu, având unanimni- 

"tate în Senat şi */p în Cameră 'şi'â fost nevoit; să capituleze 
şi să se predea unei minorităţi de a Tot atunci a venit -.  - 
„la cârmă un-guvern, care nu avea nici: majoritate, nici mă- ! 
car o mare minoritate şi a ştiut să se impue nu numai la 
guvern, dar şi adversarilor săi. Guvernul lui Th. Rosetti. a 
guvernat câtă. vreme! a vrut cu majoritatea. lui 1. Brătianu. 

si nu an văzut majoritate mai: devotată, mai complezentă, 

ca majoritatea de două treimi. a lui ]. Brătianu din.1888 faţă 

cu ministerul 'Th. Rosetti. Ei bin6, în acea zi, acea majori- 

- tate a recunoscut că ea nu mai însamnă 'moralmente nimic, 

“ deşi numericeşte era  atotputinte î în Camere şi-a adus un stră-
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lucit omagiu autorităţii morale a guvernului, care, fără ma- 
jorităţi, a ştiut să se impue chiar adversarilor săi. _ 

Ei bine, domnilor, dece un guvern care are majoritate în 
Camere: se face imposibil, iar un partid politic ajunge să se 

"împue fără "majoritate ? Fiindcă, indiferent de majoritate şi 
de minoritate, sunt unele condițiuni pe cari un partid nu 
poate să le nesocotiască, fără a încetă de-a mai fi un partid - 
de guvernământ, fără a-.se face: imposibil pentru guvern. 
Cred că toate aceste însuşiri le-aţi sacrificat puţin câte pu- 
ţin şi aţi sacrificat în alegerile comunale ceeace vă mai 
„rămăsese. necompromis. Şi, ca să arăt o aplicaţiune de actua- 
litate a acestei teorii, pot spune că, de pildă, câna în poli- 
tica bxterioară conducătorii unui partid politie în loc de-a în- 
frâna - exageraţiunile ' şovinismului, din potrivă le împing 
până acolo în cât acel partid n'ar putea veni la putere fără 
a crea . ţării o situaţiune. internaţională - delicată ; când un 

„partid ia angajamente ce ştie -că nu le va putea ţine ;: când 
el crează. precedente ce se vor invoca în contra lui; - când 
în fine el nesocoteşte toate condiţiunile. unui guvernământ 

” regulat, atunci se poate zice că acel partid s'a făcut impo- 
sibil pentru putere. e 

2 

li bine,: aţi sacrificat, toate aceste însuşiri necesare unui 
partid de guvernământ 'şi aceste sacrificii : le-aţi făcut ca.în 
schimb să câştigaţi.5 voturi.: De aceea pretind că aceste alegeri. 
vau îndepărtat mai. mult decât : v'au'apropiat de putere: 

Voiu vorbi.mai pe urmă de sistemul demagogic transpor- + 
tat de d-voastră în politica externă. Voiă începe însă cu pa- 
litica internă. :Aci, pe ce teren v'aţi pus ? Pe terenul dema- 
gogiei celei mai puţin. învăluite. A 

- Care este mijlocul cel mai. obişnuit şi cel mai la înde- 
mână oricărui demagog ? Este făgidueala desființării impo- 
„zitelor. „Acestea au fost şi platforma d-voastră în alegerile 
comunale. E Ma e Da 

In programul dela Iaşi 'aţi făgăduit desfiinţarea, impozi- „tului personal; la alegerile comunale aţi făgăduit desființa: 
- rea taxei clerului şi. desfiinţarea legei maximului. Aşa încât,
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Sar părea că partidul liberal, care era învinuit că nu.are pro- 

gram, s'a trezit acum cu două programe: unul, care-este o 

bucată de literatură, de care.nu se vorbeşte niciodată, şi 

altul care -se desfă şură în toate împrejurările înainte de ale- 

geri (aplauze). Acest program” se poate rezuma, în două. cu-. 

vinte : la alegeri legislative se făgădueşte desfiinţarea ÎMpo- . 

zitelor cătră Stat; la alegerile de. comună, desfiinţarea. ta- 

xelor comunale ; la alegerile de judet, desființarea zecimilov 

judeţene (aplauze). - ÎI i. 

| Acesta este un program; care face onoare autoralui lui şi 

câre are rheritul originalității. Eu nu cunosc în altă ţară un . 

partid politic, care - -să, fi făgăduit desfiinţarea unui impozit; 

firă să fi spus ce are să pună în loc. Mai. mult încă, obiş- 

nuit ceeace se discută este: impozitul : cel nou care se va 

pune în loc, iar nimeni.nu-şi arată capacitatea Îinanciară. . 

pu 

în degrevările: de: impozite, cari sunt, la: îndemâna oricărei - - 
inteligenţe. 

Ceta mai. mult; prin orogtaiul dela Iaşi figăduiţi nu nu-! 

“mai desființarea acelor im pozite, dar tot . odaţă echilibrarea 

bugetului ; mai făgăduiţi încă "ceva: că veţi înfiinţa o casă de 

amortizare, care să amortizeze “peste amortizările ce facem | 

azi. Această din urmă. propunere presupune două lucruri .: 

că, cu toate desfiinţările de impozite, veţi avea excedente şi. 

că veţi. înceta să fuceţi apel la credit. . , 

lată făgăduielile - nerealizabile cu cari âţi căutat să amă- 

„iți pe alegători, - cu. cari însă nafi dobândit. decât “un câş- 

tig de 5 voturi, -dar.pe cari gunteţi: obligaţi ca_ venind la 

„putere să le-realizaţi.. - | -. 

' Pe lângă. acest sistem. demagogie întrebuințat în, materie. 

"de - “iza pozite, aţi propagat o mulţime de alte teorii, cari .nu 

știu dacă v'ar conveni, când. veţi îi la putere, si se 'invoace 

“în contra voastră. Aşa, d-l Stoicescu a spus că a lost le- 

gitimă răscoala țăranilor în unele - părţi din. “Moldova; “aţi. 

spus că impozitele, cari displac, pot :să.. nu se plătiască ; 

când s'a dizolvat consiliul: comunal de. “Brăila; aţi spus 'că 

un consiliu -comunal în loc dea fi un organ al legii. şi un!
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“primar în: 106 de a-fi un “agent: însărcinat cu aplicarea legilor, 

“au dreptul, când le place, să nesocotiaseă legile, să le des-. 

fiinţeze, să le abroge. Pa : N 

- In treacăt fie zis, enunţarea, acestor. doctrine este pentru . 

mine suficientă ca să afirm. că tot ce aţi făgăduit în inate- 

_rie.de autonomie comunală! nu veţi aduce la. îndeplinire. Şi 

- veţi avea dreptate, - căci dacă : consiliile comunale sar pă-. 

trunde de teorii atât de subversive, o centralizare mult. mai , 

straşnică ar'fi necesară. - . 

“Domnilor, pe lângă aceste fagădueli ce aţi luat şi aceste 

„doctrine ce aţi propagat, trebue.să. mai adaog—pentii ua coni- . 

plecta -fizionomia partidului: liberal, în noua lui fază dera- 

“gogică, pe care încă o dată a' înaugur at- -o—şi mijloacele de 

| luptă pe cari le-a adus d-l Stoicescu în. această discuţiune. 

"D-l Stoicescu preţinde că guvernul - este „răspunzător de 
-tot ce nu poate face şi de tot ce-nu- poate împiediza şi d-l 

Stoicescu întrebuinţează”! calomnia ca armă de predilecție, 

pentru a; combate :pe adversarii săi, RE 

„Mai întâi-d-l. Stoicescu - a zis că guvernul este ăspan- ri 
zător de criza -agricolă. | - | 

In. “parlamentul. englez sir. Wiliam Harcourt : a: declarat. că 
“el în contra crizei agricole nu cunoaşte nici un leac guverna- 

mental, dar sir W. Harcourt este un oua, pe care d-l Stoicescu 

îl poate lua peste picior (ilaritate). SI - 
» Domnilor, criza agricolă. este generală, ca se întinde la toate 

“țările Europei ; 'sunt alte ţări chiar cari suferă mai “mult - 
de cât noi; sunt ţări unde: suprafețele: cultivate au scăzut 

“cu 50%, în câţiva-ani. D-l Stoicescu zice cum -că -vina este 
a guvernului şi că, dacă s'ai" scădea puţin taxele de tr ansport. 
asupra fânului, criza ar înceta... . - 

Nu, domnilor, cauzele crizei toată. lumea. le: cunoaşte ; ele | 
sunt generale. Criza este datorită luptei între Baropa veche şi 
continentele . cele noi.. „Făropa a voit să cuceriască conti- 

_nentele cele noi şi: s'a “întâmplat că ţările. cele: noi” au 
cucerit luropa. S'a--tăiat istmul .de Şuez, s'au construit că; 
ferate în ţări: încă vir gine, s'a aplicat aburul la. navigaţiune 

o. e -
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și, de unde credeam că toate aceste mijloace. de comunicaţie 

„ne vor servi de ciii de penetraţiune pentru productele noastre, 

s'a întâmplat că ele au servit continentelor celor noi spig a-şi 

aduce - produsele şi a. ne concura pă pietele” Europei. Aceste 
„cauze generale nu . contează pentru - d-l' Stoicescu. Luumeu 

economică zică că una din cauzele depărtate ale crizei este, 

de: pildă, tăerea istmului de Suez, iar 'd-l. Stoicescu. zice că. 

„pricina e d-l Catargiu. Alţii zic că abur al aplicat navigaţiunei 

este iarăşi una din cauzele crizei; d-l Stoicescu desemnează - 
pe d-l gencral Poenaru ea fiind cunza tutulor relelor (aplauze). 

Nu, domnilor, cauza e generală şi cred că nimeni în contra ei - 

nu ne poate apăra, De treizeci de ani preţurile scad constant . 

și nu numai preţurile grânelor dar şi preţurile produselor 

"manufacturațe şi ale: zoinelor şi. cred că aceastii scădere - de 

preţuri nu va înceta. . | 

D- N. Pugva: Criza aşa dar nu e: trecătoare. 

D-l N. Frureescu: -Am numai un mie amendament de 
- adaos la această teorie generală. Este că pe lângă această: 
cauză ' generală, sunt şi câteva cauze accidentale, cari' în. 

momentul de faţă! au produs'-0 scădere excepţional de nare 

asupra preţurilor. Aceste cauze sunt că unele ţări sunt obli- 

gate să vândă cu pagubă, pentru: motive ale lor înterne. Au 

fost şi câteva recolte excepţional de abundente. Acestea sunt 

cauze. excepţionale, cari nu pot fi persistente. Credinţa mea 

dar e că preţurile nu vor ajunge niciodată la înălţimea de 

odinioară.. a a. 

“DI P.. p. CARP, MINISTRUL VOMENIILOR : Ba o să ajungă. 

D-1l N.: Fiuroeset : Ceeace cred eu este că dispărând cauzele 

accidentale, pe” cari vi le arătaiu, 0 să - ivem..0 oarecare | 

urcare de: preţuri, fără ca vreodată. să mai avem presunile 

“urcate de altădată- 

Cred. că munca agricolă va fi încă remuner atorie, când vom 

avea acea urcare de preţuri şi- totodată când vom îmbunătăţi | 

mijloacele * noastre de - cultură şi “vom schimba întrucâtva 

condiţiunile producţianei.. Este mai ales unul din factorii pro-. i 

ducţiunei, care cere dela Cameră o deosebită solicitudine şi
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'care,- după mine, dacă ar dispare cu totul, în criza actuală, ar 

trebui” să ne felicităm de criza momentană prin 'care trecem. 

Acesta este. arend: aşul. Profitul, pe care până azi îl “câştigă 

intermediarul, ar trebui fără n6ajuns să se împartă pe viitor 

numai proprietarului şi. ţăranului. Acest intermediar nu este. 
“indispensabil. Criza actuală ne-a dovedit că persoane, doamne 

chiar, cari niciodată nu s'au ocupat de agricultură, au reuşit,” 
fiindu: le moşiile părăsite de arendaşi, să-şi cultfve proprietăţile 

foarte bine: Astfel această dispariţie a arendaşilor e. posibilă, 

este utilă, profiturile lor vor folosi și proprietarului | Și ţăra- 
nului, căci se vor stabili raporturi mai umane. între propri- 

„etari și tărani. . De 

„Pe lângă că este o anomalie ca într'o ţară agricolă propri- 
etarul. să îmbrăţișeze orice carieră, să “se facă avocat, magis- 
trat, medic, mamoş, ori spiţer, numai agricultor să nu fie, dur. 
este în interesul agriculturei şi al bunelor raporturi între 
muncă, și, capital, ca proprietarul să se ocupe de agricultură . 
şi. să-şi exploateze singur moşiile fiind în relaţiuni directe 
cu ţăranul. Astăzi arendaşul, care uneori a oferit pe: o -mo- 

- şie preţuri exagerate, care se află între ciocan și nicovală, 
care e obligat să plătiască proprietarului: şi nun poate face: 
nicio. concesie măcar de umanitate ţăranului, arendaşul care 
e trecător pe moşie şi nu-i pasă să-i sleiască puterile de 
producţiune, arendaşul care în genere e, străin şi nui pasă 
de ţăranul român, nu “poate: face ceea ce ar “sta în mâna - 
proprietarului, care, oricât de crud ar fi, n'ar lăsa pe un om - 

„Si moară de foame pentru 2—3 napoleoni, pe cari nu e ne- 
voit să-i plătească altuia, ci „reprezintă un: sacrificiu, ce 
uşor îl va face, renunțând la, o lojă la teatru, ori la curse. : 

Dar să revenim la chestiune. | 
Pentru d-l Stoicescu criza agricolă e o cestiune de por: 

fotoliu şi îşi ia'a angajamentul că atunci când liber alii + vor veni 
la putere preţurile vor fi râdicate. . 

| D- Stoicescu a-mai creat şi alte precedente, de- cari va 
avea să- se căiască partidul liberal când ya veni la putere, 

acela de a face din” calomnie un sistem de luptă.
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D-sa a mai adus pe tapet afacerea loan Lahovari. Dar | 

ce „probă aţi adus pentru a dovedi că d-l loan Lahovari, 
cară şi-a expus viaţa. pentru ţară, e mai: puţin patriot ca 

d-voastră ? Aţi alergat din redacţie în redacţie prin Paris, doar. 

veţi putea avea vreo probă contra d-lui Lahobarr şi gata a 

da crezământ oricărui declasat al presei în contra unui mi- 

„nistru român. - . 

Dar n'aţi reuşit. Dar deşi d-vo astră vă incumba sarcina de 

„a face proba, noi v'am dovedit că sunt infamii toate! cele 

spuse în contra d- lui Lahovari. Astăzi nici nu mai e gazetă, 

care să se mai coboare la asemenea calomnii şi să mai ex- 

ploateze această” afacere atât de josnică ; d-voastră aţi avut 

însă acest cura). : po A 

“Nu mă mir dar, că ă aţi adus aci în discuţiune şi afacerea 

poliţelor d-lui general Poenaru. Aţi spus, că se cădea ca 

d-l general Poenaru să nu mai fie ministru de războiu, - - 

pentrucă a girat poliţe, lucru pe care îl credeam permis 

după codul de: comerţ, şi pentru că acela pentru care d-l 

general Poenaru ” şi-a dat. girul a. dispărut, lueru - de care 

„d-sa suferă cel dintâi. | Sie - 

Dar aţi zis că d-sa nu poate. să vătmână în “capul ministe- 

rului .de războiu, căci sunt persoane tari afirmă că politele 

ar fi în adevăr iscălite' de-d-l general Poenaru Şi că aceste: 

afirmaţiuni ar fi în. contrazicere cu cele afirmate de-d-l mi- 

nistru de războiu. Intre:afirmaţia unui general român şi aceea 

a unor cămătari evrei, d-l Stoiceseu- nu stă la. îndoeală şi dă 

crezământ jidanilor. o 

În- alte ţări, pe câtă vreme un om poartă, epoleta, 1 nu so: 

pune la îndoeală cuvântul lui; el este un om de onoare, el 

este un om nepătat, el'este un brav, până la proba contrarie. 

„Sperăm că asemenea moravuri, cari onorează o ţară, nu 

„va izbuti să le schimbe onorabilul d. Stoicescu. - 

În alte țări este un ministru întretoţi care are o situa- 

ţiune excepțională printre colegii săi, este ferit de - acuza- 

ţiunile, aruncate cu uşurinţă : : acesta este ministrul de” războiu. ă
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Am văzut în Pa arlamentul francez, miniştri de război i inca- 

pabili, cari abia puteau Vâlbâi câteva cuvinte la tribună, însă 

cărora; le eră suficient ca să ceară încrederea cu o frază sforăi- 

toare despr6 onoarea drapelului şi necesităţile apărării naţio- 
nale, pentr u-a avea apr obarea tuturora şi pentru-a fi popalari. 
„La noi din nenorocire, acei cari vorbesc de chestiunea na- 

“țională au creat ministrului de războiu o situaţie excepţională, 

în' senzul dezavantajos. Ministrul de războiu este ţinta ata- 

- curilor lor, Sperăm. că opinia publică va trata cum. merită 

pe acei; cari vor să întroducă: asemenea moravuri, pe acei 

cari n'au avut în viaţa lor cinstea de-a îmbrică uniforma 

mnilitară şi cari şi-au făcut o specialitate şi au acest singur 

4 

acea -bancă (aplauze). 
curaj de-a aruncă noroi pe. uniforma: generalilor ce şed pe 

„ Dela aceste obiceiuri ce practicaţi în luptele . noastre in- 
teme 'să trecem la politica externă. . 

Să vedem -dacă angajamentele pe cari le-aţi. luat în poli- 
tica externă, dacă atitudinea d-voastră deinagogică în afară 
vă apropie de putere, în înţelesul că venirea d- voastră. la 
cârmă, ar -fi utilă intereselor: româneşti. Să vedem: dacă din 
contra nu v'aţi depărtat de putere, cu toate „cele 5 voturi 

- dobândite în alegerile comunale. 
"Dar mai întâi să.mă întore puţin îndărăt pentru a cel-. 

cetă cari sunt ideile ce in anii din urmă, partidul liberal a! 
afirmat cu privire la politica exterioară. 

Acum 3—4 ani părtidul liberal publica un manifest care 
conţine aceste cat&gorice „deelaraţiuni, atât” de. categorice că. 
unii din membrii partidului au refuzat să le iscăliască : 
„_«Acei cari văd: în -progresarea conştientă a popoarelor dn 
«Orient un obstacol al poftei lor de mărire teritorială... 
Acei cari 'nu fac din libertatea popoarelor. şi din: apăz 

«rarea creştinătăţii ortodoxe decât arme de cucerire... cu un 
«cuvânt înamicii României...» 

Şi această politică, prin care Rusia eră arătată "ca inamica 
României, ș sa afirmat cu mai multă putere de şeful actual
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al partidului liberal înta o publizaţiune apărută sub iscălitura. 
d-sale în «Revista Nouă», acum vre-o trei ani. D. Sturdza zice : . 

«Lupta Românilor din. regat şi: afară din regat a! "fost, 
«este. și va fi alăturea, cu Occidentul cult în contra _âspira-. 
«țiunilor cotropitoare ale. Răsăritului încă, incult... asa Sa 

__ «Aceasta: „este politica, românească, o alia nu ezistă şi mat 
<poate. exista». e -. : - 
“Şi nu'au. trecut trei âni de atunci! şi să dat pe: față 9 

altă politică: absolut contrarie acesteia şi d-l D. Sturdza. în 
discursul d- sale . de. astă” vară, la. Orfeu, 1 făcea următoarea 
importantă declaraţiune : Sie 

«Dece ne temem de Iușia? Pentru că ușă i merge “zică. 

„toarea, că Rusia mare. şi puternică vrea să meargă la Cons- 

«tantinopole,: vrea să meargă “din țara, unde sunt opt- luni, 

«de iarnă, în ţara unde sunt opt luni de vară... i 
«Azi un. pericol mai iminent decât acela . ne amaninijă, | 

„«Atunei când ..cu „războaele ruso-turce . ne-a ajutat mult, 

„«foarte mult poziţiunea noastră la gurile Dunării, unde sunt . 

«interese mari europene în' joc, când Ruşii făceau un pas 
«înainte, - toate puterile săriau' şi le ţineau -calea. Dincoace 

«însă, dinspre Ungaria, per icolul e mai mare şi mai iminent», 

_Ei bine, să-mi „permiteti să vă spun că, dacă pericolul ru 

sese este o: politică şi dacă pericolul austro- maghiar esteiar | 

-0 “politică, combinare a amândurora nu mai este o politică de 
„loc, ori cel mult este o politică nesocotită şi provogătoare în 
„contra tuturoră, care numai politică | naţională nu poate ți, 

Şi, această politică aţi: voi d-voastră :s'o înfăţişaţi: ca. inspi- 
rată de interesele Homânilor de peste manţi ? 

Domnilor; permiteţi-mi să cercetez care ar fi situaţia ţării , 

şi acea a Românil6r din „Ardeal, dac partidul liberal “ar fi la... 
Di putere. : | | De , | 

Izolaţi în afară, căci am avea în. contra noastră reaua: 

„voinţă a celor. două mari grupuri. de puteri în care şi Rusia 

şi Austria joacă. zoluri “însemnate; ami fi dezbinaţi înăuntru,. 
“căci, în loc. de a ne: împărți în liberali şi conservaâtori, am, fi: 

„ divizați î în „patrioţi şi nemernici, după „euvintele d-lui Stuu- 
” , . 2 

e , Da Ă
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 dza, şi. ca sigur reazăm al politiei naţionale 1! am avea decât 

“politica + d-voastră . de manifestaţiuni -incoherente. (aplauze). 

| Politică. bogată. în manifestaţiuni,. săracă în rezultate po- 

” litice, - care constă ca în zilele de sărbă itoare? : să cânți Deş- 

teaptă- -te, Române pe per onul gărilor, să. mânânci pe Unguri - 

cu diferite sosuri după liste de bucate spiritual întocmite (ila- | 
ritate) şi să: plimbi steagul naţional la zile mari pe străzile 

ai Capitalei. e - - 
| Ei. bine, o asemenea a politică cred. că nu. poate îi. întru 

. nimic folositoare Românilor de peste Carpaţi; o asemenea 

politică. poate să- ne înstrăineze. simpatiele. unor puteri. cari 

„voesce pacea şi cărora. turbulenţa noastră inutilă nu le con- 
vine; ea poate. să inspire: Românilor de peste munţi iluziuni * 

„cari nu-sunt în râport, cu „sherificiile pe cari! le- facem;. ea 

» însă nu „poate da-nici. un. rezultat practic (aplauze). | 
Faţă cu. această politică, care trebue să fie atitudinea gu- 

„vernului ? După mine, atitudinea guvernului este foarte clasă iz. 
| guvernul . trebue să- asigure exerciţiul tuturor libertăţilor în. 

limitele ” constituţiunei ; ; atât, dar nimie mai mult. - 

Libertatea presei şi-a... întrunirilor permit; în destul toate 
y manifestaţiunile în contra. curentului de idei: barbare ce: e 
„xistă în: „Ungaria şi care nu cadrează de loc cu ideile de gene- . 
rozitate; cu cari se onorează secolul. nostru (aplauze prelun- - 

| gite). Atât trebue să facă . guvernul. în' această. privinţă și - 
mai mult: ar-fi o greşală. | : : i 

Cred de. altminteri că. veţi observa o nuanţă între această . 
politică, şi cea, care a fost urmată de guvernul naţional- liberă], . 
Căci acest partid nu: s'a- mulţumit să aplice legile: existente, 
ci guvernul liberal a zis: sunt dezarmat faţă: cu âceste magi=: 
festaţiuni ce: au de obiect politica externă Şi atunci. a intrat 
pe calea: restrângerii libeiţiăiţilor noastre, pe -o serie: de: legi 
inspirate din afară şi a început cu-legea care'a luat de la 

- juraţi procesele pentru, ofensele aduse suveranilor: străini şi” 
le-a dat tribunalelor. Apoi ă făcut; legea, expulzărilor. Ei bine, 

"aşi dori. ca guvernul actual: să declare că xiici 0 dată 'nu va . 
intra. ape, această cale, aşi. dori ca, guvernul să spună, ca “să 

A 

i
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- se ştie | ŞI în tară şi în afară din: tară, . că are. să se respecte: 
cu sfinţenie toate libertăţile noastre.” -: a 

" “Aşi dori să se. ştie că se va! asigura: exeroiţiul libertilor 
noastre constituţionale - fără restricție (aceasta să se, ştie în. 

afară), fără. depăşire, aceasta să se ştie. înăuntru ; zic ifără. 
depăşire, fiindcă orice manitestaţiune care . iese din. limita 
legilor, cum sunt manifestaţiunile pe. străzi, nu: 'se pot; face 
de cât cu îngăduirea guvernului şi prin urmare, pe.:răspun- 
derea lui. Când. sunt atâtea mijloace de a se manifesta toate - 

- opiniunile, manifestaţiunile făcute afară din cadrul legii sunt. 
atât, de inutile, în cât cred că. guvernul tmebie să - fie în a-.. 

-, ceastă “privinţă foarte - 'circumspect (aplauze). 
Guvernul nu trebue să uite că, atunci când: autoriză mani-. . 

festaţiuni pe stradă, el poate fi, făcut răspunzător de actele 
a cine. ştie “ce enârgumen, sau a cine ştie ce agent provoca. - . 
-tor, poate chiar străin, 'care va; voi să încalice pe statia lui: - 
“Mihai Viteazul (ilaritâte) - “şi :să împingă, niulţimea lă. un act 
nesocoțit; Şi. dacă. . consecinţele- unor. asemeiiea acte atât, „de 
inutile cauzei Românilor din Ardeal ar. fi o ştirbire a auto-": 

- vităţii guvernului nostru în. afară, deci-am avea să suferim - 
vreo umilință, atunci vom: trage noi la” răspundere pe: gu- - 
vern în numele chestianii naţionale, al cărei reazăm cel mai 
puternic este: autoritatea în afară a: “regatului „român! inde- ” 

- pendent, (aplauze). . - 
“Aceasta” este atitudineă « care Ari pară căi se inpune g guver- 

nului, față cu manitestaţiunile ce se repetă sistematic î în ţară. 

“Dar în afară ce - este atunci de făcut?  . -- 

Aceasta nu ne- a spus-o d. Stoicescu. D- sa a spus nuimai 

că Kalnoky n'a “vorbiţ după placul. d-sale ; âceasta- este in- 

7 

contestabil şi -aci. mă asociez cu. „Cea ce a: spus d:sai în această. 
apreciere. --. 

D-sa a mai reprodus aprecierile sinipatice ale. unor ziare,.! 
cari ne susţin în chestiunea. . raţională, „AMă unesc şi “eu: în. 

această - privinţă cu d.: Stoicescu în „exprimarea r6cunoştinţei 
noastre acestor” apărători ai cauzei i naţionale. N 

PD . . a. . Pia 

1
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Aceasta î însă, nu ne dă: o soluţiune. 

„Ueeace | aşi voi, este - să eşim din faza nebuloasă a  sen- 
timentalismului şi a: protestaţiunilor.. de - patriotism. Noi: nu 
avem nevoe de u face asemenea, protestaţiuni ; poate că alţii 
simt nevoe de a face asemenea „profesiune de credinţă. Aci 
în “parlament se cade să ne daţi. soluţiuni precise, dacă nu 
“pentru rezolvirea. cestiunii, care. nu „comportă, o _soluţiune 

, imediată, cel puţin pentru ce este'de făcut î în această cestiune. 
* Ce soluţiuni aţi adus. până astăzi ? 
D. Sturdza, ce-i drept, anul trecut la Senat a venit cu o 

formulă; care avea. „aparenţa unei: soluţiuni. 
D-saa zis : nu vreau să intervin ; recunosc că intervoiţionea 

: este: imposibilă ; "dar guvârnul să facă pe samsarul cinstit. 
"Aşi voi să ştiu, dacă politica preconizată anul trecut de 

a. -sa mai este politica, de azi a partidului liberal? | 
Mi: 'se: pare că o-asemenea pretenţiune este greu de susţinut. 
“In adevăr, domnilor, un samsar este un mandatar; 'acest 

“mandatar lăcrează cu învoirea acelora iri doresc să. ajungă 
la o: înţelegere. ._ 

*Ei bine, mandatul ce. singur şi-a arogat d. Sturdza i i-a 
fost retras 'de' ambele _părti.. Românii. din 'Transilvania' nu 
voesce să auză de concesiunile d- lui. Sturdza, - de, renunţarea 
la * autonomia Transilvaniei ; ; chiarî în această privinţă s'a încins, 
o luptă între cei ce voesc, să ronunţe la autonomie şi cei 
cari nu voesce. ”: - 

Şi aci permiteţi-r mi 'să deschid « o: paranteză Si 
Gei „cari în Ardeal între altele voese să renunţe la auto- . 

'nomia Transilvaniei, cei cari sunt; desemnaţi sub numele de NE 
moderați, sunt înfăţişaţi, ca partizani ai noştri, când tocmai 

- se pare că se apropie de. politica. d-lui Sturdza. Ei bine, ţin 
„să declar | că nu avem nici un partid, nu “vrem să avem nici 
„un partizan în Ardeal. - Românii de dincolo 'să-şi „croiască 
„singuri politica: cum vor și toţi ne sunt deopotrivă, : simpatici, 
“Dar chestiunea renunţării - la autonomia Transilvaniei a 

fost aspru criticată chiar de unii membri ai partidului liberal. 
Iată ce ziceh- acum un. an colegul nostru d. Le! avrancea:
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«Numai un mizerabil poate declară astăzi | de pe bânca 
«ministerială a României că nu toate! aspiraţiunile celor de 
«dincolo sunt legitime. Acest cutezător inconştient sau tă 
«dător... : 

: Noi iiciodata nu am încercat să “indicăm “Românilor de 
dincolo” programul. ce ei trebue să urmeze; d. Sturdza * este 
"acela care a precizat concesiunile de făcut. - - - 

, Prin urmare, calificaţiunile d-voastră atât de.. graţioase le 
respingem şi nu voesce să spun, dar d-voastră pricepeţi cui 
„le se adresează (aplauze)... - . 

Dar, fiindcă vorbesc de . aceste maropere ale partidului 
liberal, vroese să. mai adaog două vorbe. S'a vorbit. de ames- 
tecul nostru. în afacerile de dincolo. "in 'să precizaţi cari 
sunt acei emisari .ai noştri, la cari faceţi: aluzie. Aţi vorbit 
de d. Lupuleseu. Pe d. Lupulescu l-am cunoscut la ligă, 
unde eră şi unde nu l-am întrodus noi. D. „ Dupulescu poate - 
face politică pe .socoteala sa, nu are însă calitate de. _a ne 
angaja . pe noi. Aţi mai vorbit de mergerea d-lui Virgil “Arion 
în Transilvania.- Să- -mi fie permis a face în această privinţă 
o indiscreţie, astăzi când d. Arion nu mai'e funcţionar. 

D. Virgil Arion, tânăr! plin de patriotism, a mers fără. 
ştirea d-lui ministru .al” cultelor în Transilvania. Şi a ' fost, 

„destul ca el să treacă graniţa, pentru ca să-l acuzaţi de tră-. 
“dare şi să spuneţi c'a avut o. misiune nemărturisită, D. 
Arion fiind funcţionar a trebuit: să. îndure tortura. de a “și 
“taxat de trădător. Azi în fine când nu mai e funcţionar, îmi 
este permis să vă spuiu că vă propun să facem judecător 
pe d. Raţiu sau pe părintele Lucaciu despre patriotismul d-lui 

N, Arion şi ei să hotărască dacă a fost: “trădător sau nu. 
- Dar să reiau şirul argumentaţiunei „mele. 
Românii de :dincolo n'au primit samsarlâcul d-voastră, în! 

condiţiunile în cari l-aţi propus. Pe de altă parte contele” 
Kalnoky v'a refuzat: bunele oficii ale d-lui- Sturdza cu o 
asprime de limbagiu pe care eu ca Român '0 regret, dar tot! 
odată mă bucur că guvernul nostru, neinspirându- -se de la poli- 
tica d- lui Sturdza, nu s a expus la ieajunsul .ca umilitoarele cu
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vite, ale. contelui Kalnoley să se adreseze ării în persoana 
unuia din miniştrii săi (aplauze). Ei” bine, după refuzul con-. 

telui IKalnoky, după. refuzul Românilor transilvăneni, ce-i 

„mai rămânea samsarului cinstit de făcut? A fost concediat 

- fără multă vorbă. i Aa IN - 
Prin' urmare politica. preconizată, acum un an de d. Sturdza 

"a dat 'un faliment cumplit. Iar. d. Stoicescu n'a -venit să ne” 

prezinte altă formulă în locul samsarului cinstit. , 

Dar totuşi care: trebue să fie acţiunea - noastră în afară? 

Sunt între noi, fie în majoritate; fie în minoritate, persoane 

- cari susţin. că guvernul trebue să susţie mişcarea pe sub” 

mână, şi „so. dezaprobe - “pe față. Mărturisese că . pe mine - 

„unul nu mă seduce această politică de duplicitate, e care nu, 
„poate. înşelă pe nimeni. - | 

Eu: cred că sunt: unele aspiraţiuni ale noastre, cari pot îi 
„înfățișate ca france, leale şi cinstite: revendicaţiuni. SĂ 

“Cred'că, diplomaţia. noastră. trebue: să arate şi să fie neo- . | 
- bosiăă a arătă pericolele. ce pot rezultă din cauza politicei - ” 

:de opresiune pe 'care şoviniştii unguri o) exercită peste munţi... 
Şi cred că acest pericol pentru liniştea, Europei este bine să-l 

arătăm la: orice ocazie, 'e bine să-l indicăm aci în Parlament. . 
"Trebue: să arătăm aceasta. cu toată autoritatea de. care se 

“bucură statul nostru. Şi fiinacă suntem la “discuţiunea . me-. 
sagiului, permiteţi-mi. să citesc o parte dintr'un mesagiu: pe - N 
care 'regele. Victor Emanuel. ÎI „citiă la 10 ianuarie” 1859 în 
Parlamentul piemontez. , o. PR 
= D-l MINISTRU BE EXTERXE ! „Două lani înainte de declara- 
“ţiunea de războiu. INC .- : 

D-l N. Firaegscu Rog. pe d-l roiristru « să nu mă ii întrerupă 
De altminteri nu fac o. asemănare. într6 arabele - situaţiuni.. 

«Ţara noastră — zice regele Italiei — mică „prin teritoriu, 
„«a-devenit intluentă în Europa, fiindcă este mare prin ideile. | 
«pe. cari -le' reprezintă, prin simpatiile pe cari le inspiră... 
„«Această situaţie nu e fără! pericol, căci nu putem fi nesim- 
«ţitori strigătului de durere, care se ridică din toate “părţile 
«taliei, e ..
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Lăsând la o parte provocaţiinea finală, pe care foarte bine 

„o relevă d. ministru de externe, când ziceă că-a precedat de- 

claraţia de războiu, căci — venind după întrevederea dela Plom- 

bidres. şi după apostrofa împăratului. Napoleon ambasadorului ' 

Austriei, — a dezlănţuit războiul Italiei, lăsând zic la o parte 
această provocaţiune şi protestând, | în“ contra oricărui "gând . a 

de iredentism, putem. spune şi noi (şi: măcar una din. pu- d 

terile 'triplei. alianţe ne! va, pricepe) că ţara noastră, mică prin 

teritoriu, a devenit influentă prin ideile pe cari le reprezintă, € 

prin simpatiile pe cari 'le-a câştigat, dar mai; ales prin po-. 

ziţiunea ei geografică, care-“ne. dă cheia chestiunii Orientului .. 

„şi face 'să, reşeadă în mânile noastre „pacea Europei (aplauze - 

prelungite), | 
_Ri bine, domnilor, aşi vrea ca inspirându-no dela. acâastă si- 

| tuaţiune privilegiată, aşi vrea ca, cu autoritatea pe care. pozi- 

ţiunea noastră ne-o dă, să arătăm pericolul ce este dincolo 

de munţi, pentru . pacea Europei, din, cauza politiegi şovi- 

niştilor maghiari. 5 E Se | NE o 

Guvernul ne-a adus în “ mesagiu asigurări de „pace. S Sunt 

mulţumit; cu această declaraţiune a guvernului, care este mai: 

în. măsură decât. noi să cunoască situaţia Europei.: | 

| Dar,. ceeace putem. şti -şi noi, Parlamentul,: este că aci în. 

acest colţ al Orientului este un punct negru pe orizontul politie. [ 

-. Este un "punct negru, care ar depinde de - puţină bună- 

voinţă, de-o suflare de umanitate, ca să se risipiasci, și care 

"se poate schimba în furtuni. .. : 

“Aşi dori-ca acest pericol: să tie” semnalat - în toate zilele, 

"ași dori ca diplomaţia noastră să fie neobosită a arătă acest . 

- pericol nu prin note. oficiale, nn. prin ultimaturi;, dar prin 

mulţimea de mijloace de convingere ce sunt. la îndemâna: 

unei: diplomaţii abile (aplauze prelungite). DRE 

Nu 'cer, domnilor,. guvernului vieo explicaţiune. RN Ia 

Prin faptul că am încredere în el, este evident că înainte 

de toate am încredere . în patriotismul lui. Nu cer “guvernului 

o soluţiune imediată, fiindcă o asemenea " cestiune nu “Com- ID 

portă o , soluţiune. imediată și am: văzut “împărăţii mari, cari 

. 

, 

a
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a tea tă zecimi de ani vealizarea a aspiraţiunilor lor, ferindu-se Ş 

a le compromite printr'o întreprindere. hazardată. 

Nu cer o soluţiune, cer numai ca pentru, ziua  soluţiunei 
să fim gata (aplauze). ” , 

Mă explic. Dacă politica de. opresiune, “de dincolo, va con- 

“tinuă, dacă situaţiunea, peste munţi se va încordă până unde 

poate nu ne aşteptăm. azi, atunci ţinta noastră nu poate fi. 

alta decât să ne pregătim să ne asigurăm. prietenii pentru 

"ca; de pildă, în cazul întrunirei unui congres. european (şi nu 

printr'o 'politică. de agresiune, ci prin simpatiile şi legăturile, 
cu" cari putem interesă Europa lă cauza Românilor de dincolo) 
să putem veni în ajutorul lor. 

Să putem face în această privinţă ceeace a făcut Cayour, 
trăsnind Austria prin întroducerea cestiunei Italiei în con- 
gresul dela Paris (aplauze). 
Să putem face ceeace Israeliţii au obţinut la congresul 

din Berlin, când au obţinut: un amestec în afacerile noastre 
“în folosul Bvreilor;ce se _pretină că . sunt; asupriţi şi cari 
nu umple pușcăriile noastre ca Românii de peste munţi şi 
cări prosperează, se îmbogăţese şi se înmulţesc la noi în ţară 
(aplauze). , 

„Acest lucra, din care: exclud orice idee e iredentism, ar 
trebui să îie ţinta îndepărtată la, care să ne gândim. 
“Imcă, odată, spun că am deplină încredere în .guvern şi! 

„nu-i cer explicaţiuni? 

Explicaţiunile cari m'ar satisface mai mult, ar fi tocmii 
acelea pe: cari le-aşi blama mai cu putere (aplauze). . ” 

" Această cestiune, fără. dealtminteri să fie altă asemănare, 
"este dintre acelea, despre cari Gambetta ziceă: . 

Il faul y penser toujours, îl ne faut en parter jamais. i 
„ (aplauze - prelungite).
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MANIFESTAŢIA! STUDENŢEASCĂ 
DIN 14 SEPTEMBRE 1894 

/. 

In şedinţa Camerei dela 10 februarie 1895 a- i Ionel Grădişteanu 
îşi dezvoltă interpelarea, anunţată cu câteva săptămâni mai înainte, 
asupra încăerărei întâmplată în seara de 14 septembre 1894 între 
studenţi. şi poliţie, cu prilejul manifestaţiei dela statuia lui Mihaiu 
Viteazul. 

D-sa povesteşte mai întâi faptele: Studenţii universitari au luaţ 
- de câţiva ani obiceiul, de a ţine odată pe an câte un. congres, la 
„care iau parte şi. studenţii români de peste hotare. Până în anul 

acesta veniau studenţi numai 'din Transilvania şi Ungaria ; de data 
asta veniră pentru: întâia oară şi studenţi din Bucovina. Congresul 
se ţini la Constanţa, unde oaspeţii sunt strălucit primiţi. şi găz- 
duiţi -de. Primărie. După terminarea, congresului, studenţii hotărăsc” . 

„să'se întoarcă cu toţii în Bucureşti, unde: aveau să depună o co- 
„roană la statuia lui Mihaiu Viteazul. Pe drum însă, la staţia Fun- 
dulea, în: mijlocul Bărăganului, trenul se opreşte, sub motiv că . 
maşina e stricată şi congresiştii sunt ţinuţi pe loc aproape 4 ore. 
Ajunşi- în Bucureşti,. o pornese spre bulevard. Aici însă lumina 
electrică -e stinsă, iar în jurul statuiei e aşezată poliţia şi jan- 
darmii, din care pricină” se stârneşte o încăerare, în care mulţi 
studenţi şi poliţişti sunt răniţi. , 

Interpelatorul învinneşte guvernul de această tristă” întâmplare, 
«deşi; —. adaogă d-sa — când este vorba de ăspundere, nu mai 

- găsim pe nimeni răspunzător. Căci. oridecâte ori întreb: cine a 
- condus toate - lucrurile . acestea, fiecare se spală pe mâini, singur . 
primarul spune că el a stins limpile. Este tin: merit din partea 

aq. sale, căci cel'puţin are curajul faptelor sale.» Guvernul e însă. 
vinovat, căci — după spusa contelui Kalnoky — ministrul de ex-. 
terne al României a făgăduit că nu va mai îngădui nici o mani- | 
festaţie de . simpatie pentru Românii de dincolo. Guvernul şi-a. 
ţinut cuvântul — spune oratorul — aceasta însă. constituie: o umi- 
linţă faţă. de străini. o 

!
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După d-l Ionel: Grădişteanu, ia cuvântul d-l Tache Ionescu, mi- 
„ nistrul cultelor şi instrucţiunei, spre a răspunde interpelatorului. 

-D-sa. spune că manifestaţia aceasta -a- avut dedesubturi politice : 
"ea a fost pusă la cale spre.a ereâ încurcături guvernului.. Guver- 
„nul-era deci. în dreptul siu și. interzică manifestaţia.: -D-sa dă ca . 

„. exemplu. Franţa, unde manifestaţiile naţionaliste. pe. piaţa. Concor- 
dici, în faţa statuiei oraşului. Strassburg, manifestații, cari ar fi 
socotite poste hotare ca iredentiste, sunt interzise. D-l ministru al : 
instrucţiunei atacă partidul liberal, care face o nenorociti şcoală 

„politică tineretului acestei ţări, căutând să exp:oateze simţimântele * 
cele mai curate.ale acestei. tinerimi. | o 

Spre a: răspunde acestor din urmă învinuiri, aruncate partidului 
liberali, -d-l Barbu Delavrancea ia cuvântul - după d-l 'Iache Jo- - 
nescu.. D-sa spune, că altele sunt mijloacele -de.a conrupe. tine- 
rimea curată şi fără experienţă. «Dacă aşi fi. ştiut, aşi fi venit cu 

"un dosar întreg, pentru a. dovedi cine şi unde sunt conrupătorii.» 
Aceşti conrupiători — zice d-sa — sunt bărbaţii politici, cari nau . 

in : viaţa “lor niciun crez şi niciun ideal şi cari nu urmăresc alt- . 
ceva. decât mulţumirea . intereselor lor materială -'sau -a  deşertă- - 
ciunii lor. a a 

«Toţi acei, cari n'au dovedit, că nu din interesele lor personale, 
„au trecut. dintr'o parte. într'alta, toţi aceia sunt factorii imorali- 
„_tăţii politice din România»... ... a E 

"După -d-l Delavrancea,. ia cuvântul. d-l Nicolae Filipescu, care; - 
ca primar al Capitalei, era direct amestecat în această chestiune. 
D-sa rostește. cu acest prilej o cuvântare concisă, în care restabi- 5 

„ leşte adevărul asupra faptelor petrecute şi termină c'o "declaraţie . | 
„Sinceră şi bărbătească, plină de un adânc patriotism, dar în acelaşi 
timp. şi. de înaltul simţ .al rispunderei, care. călăuzeşte pe-orice 
om de stat. ' e ! i i 

, 
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„.. Domnilor Deputaţi, - _ _:. 

Aţi auzit cu câtă pricepere d-l Delavrâncea v'a vorbit - 
- despre variaţiunea în principiile; politice. Mă mnesc şi eu - 

absolut cu d-sa, spre a biciui pe .toţi aceia cari, precum a.- - 
zis -sa, trec dela partid la partid, dela drapel la drapel; . 
Şi, voiu adăoga, dela gazetă la gazetă (aplauze).  - 
„Fac o rezervă însă. Sunt schimbări de , opiniuni, cu deo-'.. 
"sebire onorabile. Așa, aşi putea . cită dizidenţa de sub:lon. 

Na. - 7 . . = .. E .
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Brătianu. Nu putem decât să „onorăm, şi cred că. D. Dela= . 

"vrancea nu mă va contrazice, pe. toţi” aceia, dintră colegii 

d-sale, precum D. Fleva şi ceilalţi dizidenţi, cari au rupt cu: 
guvernul d-lui Brătianu la, apogeul puterei sale, şi abnega- - 

- țiunea şi bărbăţia lor au "contribuit. la răsturnarea, acelui re- 

gim . (aplauze). is Ia - 

"Şi toemâi pe când se făceă iceastă (” glorioasă. dizidenţă,- 

alţii părăsiau opoziţiunea pentru : a trece în tabăra guverna- . 

mentală. - . - A a: 

D- B. Şrerăxescu. DELAVRANCEA : Cari sunt aceia ? 

D- N. Frureesov : Nu fac niei o aluziune. D. Delavrancea 

„ne-a mai „Bicut şi :un curs de morală că, „partidul liberal va 

şti să tragă foloase din. sfaturile d-sale. îi 

D- B. ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA : D- voastră: n'0 să a trageţi - 

foloase ?. n , 

D- N. FrLaPESCU : Nu, findeă partidul conservator n nu are 

| să primiască Sfaturi dela un partid care â căzut în” noroiu . 

în. 1888, -prăbuşindu-se sub acuzaţiunile cele mai dezonorante. - 

pentru el, ce-i-au. fost aduse de oameni ce joacă azi un rol. 

de frunte în partidul liberal (aplauze). : 

- Pântidul liberal ne vă. putea da sfaturi când se va fi pu- 

vificat, ceeace putem . nădăjdui: că s6 va întâmpla, astăzi când . 

un moralist apare în sânul său. Astfel partidul liberal, venind 

“la putere; va avea, şi un Socrate colectivist, dacă aceste cu- 

vinte se pot împărechia (aplauze). i . 

„ Permiteţi-mi acum, domnilor, să trec la chestiune, 

D- Delavrancea a zis -că d. ministru al instrucţiunei. pu-. 

“blice nu a răspuns la chestiune şi că, în loc de a se ocupa 

de stadenţi, a. vorbit de partidul naţional liberal. - i 

- Bu unul nu afirm, dar. permiteţi-mi să bănuese că dare-, 

care “legătură a trebuit să fie între studenţi: şi opoziţie şi. 

“zic; nu afirm. căci este firesc ca partidul. liberal. tăgăduind 

participarea. sa la incidentele dela 14 septembrie să fi ascuns. 

„stoţ ce-l: putea implica în acele evenimente. -Dar sunt” oare- 

„cari! indicii 'de amestecul partidului liberal... - E
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“Bu afirmi că am văzut — şi nu veţi contesta aceasta — căi 
_ au fost membri ai partidului liberal, “cari au făcut parte din 
. cortegiu. 

Nu: veţi tigădui că la clubul liberal s'a “ aplaudat când 
treceau studenţii, fie, când mergeau la gară, fie când se în- 

” torceau. Dar d-voastră ziceţi': arătaţi- ne o persoană, un agent. 
„D-le Delavrancea, mi.se pare că nu mă înşel când ziccă | 

“al Cezar Ionescu, care.a fost - arestat şi dat ' judecăţei, cu-: 
mula situaţiunea de student şi aceea de .ziarist.' 
D-l B. ŞTEFĂNESCU-DELAVRANGEA : Te înşeli. 
DIN. Fiurpescu : V'am întrebat, - n'am atfirinat. Totuşi 

“însă mi se pare că acel domn este redactor la «Românul». 
D-l B. ŞrnrăxEscu DELAVRANCEA : Apoi «Românul» este | 

organ 'naţional-liberal ? , : 
D-1. N. Frureescv: Până acum credeam: că da. | 
D-l B. ŞTEFĂNESCU DELAVRASCEA : : Jiberal-demoerat da, 

dar. liberal: -naţional, nu. . - -. E 
D-l Gaxgnar G. Manu: «Românul» nu. mai este ziar na- “ţionalliberal ?. - a 
Aştept să văd ce va zice «Românul», care este cel „mai 

vechiu organ liberal, e 
D-l N. Frrpesou : Dar _pentruca a-l „Delavrancia. să nu 

mă acuze şi pe mine că vreau să ocolesc : chestiunea, voiu . intra 'imediat în: cercetarea incidentelor dela 14 septembrie, 
şi voiu începe prin a lămuri mai întâi acţiunea „Stingerei 
lămpilor de pe bulevard, pentru care am fost pus personal .- 
în cauză, 

. 

4 

In cursul discuţiunei Adresei S'a : întrebat, cu: oarecare 
naivitate, cin6 a stins lămpile de pe. bulevară ? Zic, cu -nai- : 
„vitate; căci ştiut este că nimeni afară de mine. nu. le putea! stinge, doar numai dacă: aşi zice că: lămpile: Sau stins sin- 
gure, ceeace se întâmplă, din nenorocire, : prea des. Nu 
voit însă să alerg la un asemenea subtertugiu şi am decla- rat că le-am stins eu...  -: ş Iată acum şi explicaţia lucrului, D, Grădişteanu ; spune că . primăria nu are nici un amestec în ceeace ; priveşte ordinea 

1 
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publică. D-sa nesocoteşte, zicând. aceasta, art. precis din legea 
comunală, care zice că: «primarul are paza ordinei şi supra- 

veghierea poliţiei». 

- Călăuzit de acest articol al legei comunale... , 

D- N. FLEVA : Este un alt articol, care zice că aceasta este 

de. competența administraţiunei,, în. Capitală şi în câteva 

oraşe mar i” 

D-IN. FILIPESCU : : Mi ertaţi, d- legFleva, articolul pe care îl! 

invocaţi eră în legea veche, astăzi acest articol a fost şters. Vă 

- rog să cercetaţi, ş şi veţi vedea că am "dreptate. - 

Ei bine, domnilor; având sarcina ordinei publice m' am pre-. 

ocupat” de cele ce se petreceau. şi am știut .că în seara de 

14. septembrie. eră 'să fie 'oarecare dezordine la statuia. lui 
, 

Mihai Viteazul.ă .. 

"Știind aceasta, m'am preocupat mai mult de cei „cari nu. 

făceau parte dintre manifestanți, de simpli curioşi, cari,. în 

genere, fără voia lor sunt. luaţi în manifestaţie, decât m'am . 

. îngrijit: -de. le .manifestanţii, cari, dacii vor cu. orice preţ să-şi Şi 

spargă capul, liberi sunt să şi-l spargă ;. m'am îngrijit însă 

mai mult de oamenii pașnici, femei şi copii, cari puteau fi 

” sur prinși de manifestati ie şi de aceea tuturor acelora ce aveau să. 

- îreacă pe bulevard, „ani voit să le arăt; printr un șemn. „exte- 

“rior ca să-şi caute drumul pe aiurea. , 

Şi, în' adevăr, eu, care eram faţă, - Dot afirma că până în. 

: momentul sosirei manifestaţiei bulevardul eră gol, trăsurile 

“nu mai: treceau „pe acolo, din cauza întunerecului: 

- Da teatru, când publicul - nu vrea să părăsiască “sala, se. 

sting” lămpile. Acelaşi lucru l-am făcut, când: am stins gazul; 

“am. voit 'să arăt că, cu toate că se afişase un program bo- 

x 

gat, eră să fie elâche. în 'acea seară la „statuia lui „Mihaiu 

Viteazul (aplauze). - 

„O. Voce: “Spirit - pe socoteala” li Mihaiu Viteazul. | 

D-II. RĂDULESCU : Şi.a manifestanţilor.. ag 

DIN. - Freescu : “Trec 'acum. la celelalte * incidente din 

| “seara de 14 septembrie, D-l Grădişteanu zicea 'că nu s'a luat | 

nici o măsură, de ase e împedica manifestaţivnea. Eroare ! Mai d 

2
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întăi eră i ordonanţă pretectului de poliţie. In alte: ţări este 
suficientă. ordonanţă pentru. a împedica o manifestaţie : or- .. 
donanţa în sine e. un act de execuţiune şi se credea că, faţă 
cu tinerimea universitară, nu eră nevoie dea se recurge la 
alte mijloace. i 

D-HI. GnănigTeANt : : Se: spunea de: ageriţii poliţiei că nu 
se aplică ordonanța. | : - d 

D-l N. Fuuvescu: Acesta esto” un “simplu cancan, care “ 
-sa raportat “d-lui Grădişteanu, care în ziua de. 14 septem- 
brie nici nu eră în Bucureşti. pi - 

Dar este inexact că nu s'a luaţi nicio măsură poliţieneasci. 
Manifestaţiunea. a „pornit; la gară. Pot să-vă dovedesc că la. 
gară eră poliţie, că la gară un cordon de .sergenţi a vrut -- 
să opriască pe manifestanți să treacă pe peron, . aceasta 
în interesul chiar. al propriei lor siguranţe. Iată primul . act. 
de agresiune, “care: a -fost săvârşit de manifestanți, cari, cu 
toată” ordonanța, .cu' împotrivirea poliţiei, au rupt: rândurile” 
sergenţilor. şi-au ocupat întreâga gară. a - 

S'au întors: manifestanţii liberi iarăşi. " pânăsla statuia - lui 
Mihaiu Viteazul. Aci: se știa că cortegiul eră să'se „opriască, 

eră să staţioneze: poate mai multă vreme, şi de aceea suu ! 
- postat vre-o 30 de sergenţi dă jandarmi, ca să învite pu-. .. 
blicul 'să se împrăștie. . a 

„ Aceasta a fost singură măsură. luată, şi cred „că nu aveţi, | 
-să ziceţi că a fost prea aspră. N 

" Cum:că aşa s'au petrecut lucrurile şi „că în: contra acestei - - 
blânde măsuri au pornit violenţe din partea manitestanţilor, i 
am: să o dovedesc cu însăşi afirmaţiunile. presei "d-voastră. 
Vă rog dar să nu mă credeţi pe cuvânt, ci să credeţi ziarele 
d-voastră, ziare, cări se recomandă bunei voințe a opoziţiunei 

„prin titluri pompoase de tot felul: «Xaţionalul»: «Studenţii 
măcelăriți» ; «Românul» cu «Mişelia de ieri “seară Ț, «Ade 
-văeul» cu. « Barbariile de astă noapte». Da - 

D- B. ŞrerăxEscu Der AVRANCEA : Ziarele acestea : a. voastră 
„na. vi se recomandă ? Ea ae DR Ei 

.
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-D- N. Fnapgsocu: Voiu- adăoga dar. şi «Voința naţionali», 

care cred că .nu ni se recomandă, nici întwun. fel. 

La toate aceste ziare se vede. hotărârea: de:a învinovăţi. pe 

guvern, însă, fiindcă scriau chiar pe când se petreceau eveni- 

mentele, ele nu sau putut sfătui. - pentru a da. toate aceeaşi 

„versiune. şi din contrazicerile lor, din mărturisirile” “lor stân- 

pace, veţi “vedea reeşind adevărul. * IE De Ă 

Ia ascultați pe «Na aţionălul» D Isi E a 

«Studenţii: merseri până “la statuia lui. Mihaiu, unde; spre 

marea lor mirare, o'. găsiră înconjurată cu un . cordon de - 

jandarmi... se înţelege că entuziasmul studenţilor eră mare, 

el a: făcut ca acel cordon 'd6 jandarmi. să . fig. înlăturat, iar 

coroana şi drapelele: să fie depuse la statue». eu : 

Cred că preţuiţi frumussţea acestui eufemism : «entuziasmul 

-a făcut ca cordonul să-fie înlăturat». “Câna un. inspector de 

poliţie : zice -mulţimei : citeulaţi,: d-lor, -acel' inspector * mă-., 

"celăreşte pe studenţi, el răspândeşte teroare a în Capitală, 

ziarele opoziţiunei anunţă cu litere mari: - “Capitala 6 în - 

stare de asediu ; iar dacă manifestanţii rup cu: violenţă rân- 

“durile. sergenţilor, studenţii cuceresc statuia ;. atunci entu- 

ziasmul' a suflat şi, suflând „entuziasmul, sau rap îndată 

rândurile sergenţilor. -- ... a A 

"Ziarul «Românul» n'are aceeaşi aivieie i în: învârtirea con- 

deiului. și spune lucrurile mai verde. Tată” ce serie redactorul 

5 «Românului»; care eră martor ocular : Tai 

«<Erâm în primele “rânduri ;. când ne-am “apropiat. as sta-! 

| tue, ne- am izbit de un cordon de 'sergenţi, - în „îruntea că- . 

N rora se. afla inispeetorul Dristorian. * | i Eni 

= «Cireulaţi, d-lor, circulaţi, ne spune , d-l inspector. 

« Avizul său însă era de prisos şi venit la -timp rău, 

căci primele rânduri, împinse de. celelalte” dela. „spăte,: nu - 

putură să se opriască curentului şi, rupând cordoanele ser- 

"genţilor, cuceriră. statuia, de unde: se rostiră discursuri». 

 Provocaţiunea de unde: venit, d-le Delavrancea ? ? 

„Dl, B. ȘrBpĂNESOU, DELAVRANCEA : Dela poliție: Dia 

, DE | -
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“DA N: Fiaeescu-: “Dacă şi după aceste probe susţineţi. că 
tot poliţia a provocat, orice discuţiune devine inutilă. 
DIB. ŞTEFĂxESCU DELAVRANCEA : - Cine. a. stins - | lămpile ? 
“Şi cine a stricat maşina dela drumul de fer ? 

D-l. N. Frupescu : S'au dat toate explicaţiunile în această 
-privinţă ; acum voiesc să -vă dovedesc cu ziarele opoziţiunri, 
cum s'au petrecut lucrurile la statuia „ni Mihaiu NY iteazul. 
“lată ce scrie «Adevărul» :. 
«Dar mulţimea eră atât de imensă, încât numai decât i 1-a 

pus. pe goană, azvârlindu-le ! cu nisip în faţă. Jai „mulţi 
„sergenţi -au fost prinşi și li sau. luat tesacele. şi chipiu- 

rile. Un ser rgent a fost grav: rănit. | 
Sergenţii îzgoniți din parc ai fost. urmăriți de o mul. „ime de vreo sută de oameni». - | 
lată ce mai serie un ziar din opoziţie. 
«Cele dintâi lovituri de pietre şi de bastoane . le-a primit căpitanul, care. a căzut jos grav rănit. Atânei a intrat panica "în soldaţi, cari au luat-o la fugă. 
“Lumea i-a urmărit până în pasagiul Caraghcorghevici. 
«A produs un mare şi ridicol efect fuga: dezordonată a: sorgenţilor din faţa pietrelor; Iste interesant acum să se ştie “cum explică poliţia fuga aceasta... vuşinoasă dar sănătoasă». Probabil: se va susţine și aci că tot. „poliţia. a atacat, Do ce nu, c când poliţia este urmărită, tot ea provoacă. 
D- 1 B. ŞTELĂNESCU DELAVRANOEA : Dacă d-voastră n aţi vă- „zut şi provocatori fugind, ceea eg întrebaţi nu mă surprinde. DI N. Fiueescu : Eu, d- lor, n'am văzut nimic şi” “nu vreau „să, ştiu decât ceea ce se spune chiar de jurnalele d- -voastră, Da B. ŞTEFÂXESCU De: AVRANCEA : Dar de baricade nu zice nimic ? 2 N NI 
DAN N Purieesou: y am văzut nici o > baricadă şi vă rog i să nu întrerupeţi citirea. ziarelor d- “voastră, cari: sunt foarte interesante. - e . Da Da 
lată ce mai găsesc! în ziarul «Adevărul»; CR De ÎN «Sosiţi. în fugă, în pasagiul Caragheorgheviei, sergenţii ş . jandarmii: au oprit intrarea în pasagiu. „imea caulă să ai 

N [. 
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| goniască și de aci, (zvâr: lind cu z pietre, asupra -porței de 
sticlă. şi sfărâmând joate geamurile. Un glonţ de revolver 
tras: în mulţime. găureşte un geam dela restaurantul Bân- 
cei Naţionale. O cărămidă sparge un alt geani al aceluiași 
restaurant... : p. 

- Cu pietre. şi cu: bastoane | ceata a: gonit: în. “sfârșit din 
- Dasugiu pe serg genți, cari s'au refugiat în curtea “poliţiei. 
Mulțimea a intrat agioi în pasagiu. spăr. gând. felinarele, 
sfărâmând- mesele, precur şi câteva. scaune (aplauze). 
La miezul + nopței manifestanți pleacă dela: Mihaiu: Vi- - 

feazul şi în sunetul muzicei. parcurg bulevardul şi calea 
Victoriei. - In dreptul poliţiei - vreo câţiva agenți DFOvOCca- 
tori caulă să. între cu sila- în curtea poliţiei, ar mulţimea, 
care se îndreptă' spre. otel Gabroveni, în strâda' Covaci, 
prin Lipscani, a început să huiduiască- poliţia. 

„Iată cum «Naţionalul» confirmă cele e întâmplate în faţa po! 
liţiei : i oz -- 

* «Insă aflând pe dram că cordonul respins dela statuie + ares-" 
tase câţiva dintre studenţi, toti „apucară spre poliţie să vadă 
ce Sa: întâmplat,” 

«Ajung gând. la! poarta poliţiei, ur e0, câţiva” studenţi sa-:.| 
ard. pe jandarmi, . :să le dea. drumul înăuntru ca să se 
încredinţeze dacă e ore coleg de ai lor arestat». 

D-l 'Grădişteanu s'a. plâns că nu s'au făcut somaţitinile. Dă 

D-sa, se, înşală, Somaţiunile S'au făcut, însă ele « s'au făcut de 
manifestanți. sa . | 

Cred că după cele ce. vam citit, nu se mai. poate tăgădui . 
că „poliţiă a procedat cu o extremă blândeţe.. ij 
 Manifestaţiunea | în sine putea fi oprită. ca 'orice manifes-" 

_taţie, făcută întrun loc deschis. Acest lucru nu. se poate tă- 
gădui şi, dacă s'ar tăgădui, ași aduce ordonariţele poliţiei din : 

timpul partidului liberal, „cari i împedicau, asemenea . „roanifes-. 
taţiuni pe stradă. , : 

Rămăsese dar o simplă cestiune, de desluşit : „în ce'mod 
s'a îrmpedicat manifestâţiunea. - Această. simplă. ceștiună, de. 
procedură : am lămurit- -0, „ercă, în: destul, şi nu se poate- tă- 

o - îm ga ,
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gădui, după dovezile. ce am “adus, că s'a a procedat de poliţie : 

cu '0. extremă moderaţiune şi ct provocaţiunea a pornit nu . 

mai dela manifestariţi. . . 
Dar se nai poâte zice altceva şi “aceasta a spus-o d-l Gră- 

„dişteanu: era bine, | era folositor să se impedice manifesta- 

“ţiunea ?. 9. - 4 . 

D-l ministru al istracţiuniei publice a văspuns. pentruce, 

“mai ales din punctul. de vedere iăternaţional, -era necesar să | 
„se împedice manifestaţiunea. Eu -voiu spune: pentruce, din . 

punctul de vedere" special: al: 'chestiunei. naţionale, după pă | 

rerea mea, guvernul ” a făcut foarte bine de-a. împedecat-6..... - 

D-IL. GRĂDIȘTEANU : Cer cuvântul în. chestiune personală. 

DAN. FILIPESCU : Evident, chestiunea naţională e chestiu- 

"nea personală a. d-lui: “Grădişteanu' (ilaritate). | 

Eu, domnilor, am spus- o deja, cred că în aceastii chestiune”. 

“manifestările nu sunt de folos şi sunt chiar vătămătoare, când.” 

ies. din: cadrul Constituţiunei : cred că terenul cel mai. solid. - 

ce putem avea toţi; pentru guvern, faţă cu puterile : străine, 

şi pentru. cei dintre noi cari. sprijină, mişcarea naţională, este 

să, rămânem: în cadrul C Constituţiunei. -. - 

“Ei bine, vă întreb, constituţională, era, . manifestarea dela: 

14 septembrie ? Pe lângă: că 'manifestaţia se făcea sub" cerul . 

"liber, mai participau la: “dânisa.. -şi studenţi cari.-nu erau ce- 
 tăţeni români. Evident că Românii' de dincolo sunt fraţi de 

sânge cu noi, de inimă, suntem același Popor, dar este-încă .. 

-o nefericită: întâmplare care "ne impune sarcină să îndeplinim 
acea formalitate - “pe care. o săvârşim zilnic, ca să votăm la - 

„. acea: tribună; pentruca Românii de dincolo să. scape dedes- 
„potismul maghiar şi să se poată - bucura de drepturile poli-. 
tice 'ce le conferă cetăţenia, română. Sa 

__ În asemenea. condițiuni se pregătia ' manitestaţia - dela PR 
septembrie. Se mai lipiseră pe ziduri și proclamaţiuni în- 
dreptate în. contra Ungurilor: şi în așemenea împrejurări se 
„porneşte manifestaţia la statuea lui Mihaiu Viteazul. Manifes- - 
taţia deși nu -se va tăgădui. “că avea: un „caracter special. 

. . — 

- pi ii 
- . . i 4
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Se poate s serios. susţine că, în asemenea împrejurări, stu- 
- denţii din Transilvania nu” voiau decât. să afirme. unitatea Lo 

culturală dintre toţi Românii ? “Aceasta o puteau face fie la 
statuea lui Lazăr, fie la statuea: lui. Eliade. 

Evident că-o manifestaţie făcută în asemenea condițiuni 
de studenţii. supuşi unguri, la statuea, lui Mihaiu. Viteazul, pu- - 
tea, fi interpretată, dacă nu , de noi, dar de Unguri, ca'o MiȘI 
<are iredentistă..- - . i a 

» De aci. erau să rezulte: două rele pentru 1 mişcarea a naţională : : 
«el dintâi rău era, dacă: nu: împedicam :pe. tinerii _transil- 
“văneni să ia; parte "Ja manifestaţie,.. că ar fi fost | expuşi la - 
multe neajunsuri în: şeoalele din. Ungaria. Apoi era să mai. 
fie un rău că se “putea da mişcărei un caracter iredentist;,. 
care, după spusele d-voastră, nu „poate decât: să aducă” vătă- 

| mare chestiei naţionale. - -. = a SR e 

Iată ţinta, la. care tindea manifestajia și pe. cară ar fi atias- -0, 
dacă 'nu sar fi oprit (aplauze).. : - - „ . 

“Credeţi că aceasta putea să tolosiaseă- chestiune naţionale ? 
Na. domnilor ! Dar. mai '€ ceva. Să 

Printre” manifestanți erau nu numai Români din. Ungaria, 

dar erau şi „Români din Bucovina. Serviau: “aceştia e cauza na; 
ţională. ? - 

Dar oare. aceasta nu era chiâr în contrazicere cu. politica 

însăşi a comitetului * naţional de peste munţi ? „a 

. “Românii din Transilvania spun "că: ceea'ce ei. cer.nu este 

alipirea: lor” de România liberă; dar numai folosința dreptu- | 

_xilor lor, recunoscute de lege, şi tratamente mai “dulci, cum 

"de pildă tratamentele Românilor supuși Astriei, adică Bu- 
„covinenii, - e a, - 

- Aceasta a şi „voit să: spună comiţetul: năţional: de dincolo, 
când.a mers cu, -memorandul la. Impăratul: Austriei, pentru 

„a 'se: plânge în contra. Regelui Ungariei, când au pers la 

„Viena pentru a reclama în: contia Pestei.. -; E 

Şi credeţi că era în: folosul cauzei naţionale ca “să luaţi pe 
studenţii bucovineni “ŞI “să-i " asociaţi la. manifestaţia | studen- . 

“ților din Ungaria | la statuea. lui Mi hai, V iteazul-? 
+ 

7 

x
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“Dar d-l Grădişteariu a a mai zis că guvernul s'a . plecat Un- 
gurilor ca să le complacă ; Vaţi plecat ; poruncilor străinilor, 
a zis d-l Grădişteanu,: fiindcă acest eveniment coincida cu! 
discuţiunea . din. “delegaţiuni Şi 'cu declaraţiunile, contelui 
Kalnoky.  ....:. 

Ei bine, domnilor, eu voiu avea o îndrăzneală, aceea de- -a. 
„apăra pe contele Ralnoky, o -! 

Ştiu ce efecte oratorice veţi trage din această declaraţie ; ; 
totuşi, voiu avea acest curaj... a . . | 

| Ştiţi, domnilor, care era situaţiuea î în deleşaţiuni ; ș afară de 
unele. declaraţiuni, pe cari le-a, făcut contele Kalnoky şi cari 

nu pot decât să ne displacă, cred că toţi a trebuit să ne bu- 
“curăm, de 'ceea ce s'a întâmplat ânul acesta în delegaţiuni.. 

- Deosebirea 'de vederi între d-l Kalnoky şi Unguri, imposi . - 
 bilitatea pentru d-l Kalnolky da a dobândi timp. de. 15 zile 
: votul de încredere al delegaţiunei ungare ; răsunetul ce la 

; avut în Europa chestiunea română prin faptul acestor dis: - 
"“cuţiuni; n'au putut decât .să folosiască cauzei române. Chiar 
dacă ar fi o legătură între: împedicarea . unei .manifestaţiuni. 
ilegale; şi cele: întâmplate în delegaţiuni,- întreb: rău 'a făcut: 
“guvernul ca în acele împrejurări să vină mai bine în ajuto- - 

- ral contelui. Kalnoky, decât în: ajutorul Ungurilor 2 
Eu cred că guvernul foarte bine a făcut, mai ales când acea. 

manifestaţie nu putea” servi la- “nimic, şi când ar fi folosit, 
din contra, dacă + se făcea în mod legal într'o sală închisă. „. 
“Ştiu, însă, domnilor, că.mă pun într'o situaţiune. foar te ne-.: 

"plăcută făcând asemenea . declaraţiuni. î 
„Este foarte plăcut, este, foarte uşor, 'este în aparenţă foantă-. 

patriotic, de a declama în: contra: contelui Kalnoky și dea 
susţine toate manifestaţiile, chiar atunci când ele în realitate, | 
fac mai mult.rău decât bine... - 
„Și, fiindcă vorbim de manifestații, periniteţi- -mi: să. sfâr- 

şesc co amintire istorică împrumutată dela o ţară pe care."| 
îmi place - sp luăm de exemplu; căci ne-a dat; „atâtea do-_ 

„_ Vezi de simpatie, atâtea pilde de patriotism cumpătat și pru- re 
dent; Vreau „să i vorbesc! 'de.. „Italia. |
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" In 1853 sau 1854, în Piemont, spiritele erau foarte aprinse, 
pasiunile patriotice clocotiau în toate inimile patriotice, din 
cauza suferințelor ce le: îndurau Italienii, cari gemeau,, sub 
dominaţiunea Austriei. or ! 
La cârmă era-un guvern care era taxat, de trădător, fiind- 

„că acel guvern în toate ocaziile declara că trebue să men-. 
ţină ordinea şi să facă să se respecte îndatoririle, interna- 
ţionale. , E 

- Intro zi spiritele se aprinsoră în . aşa grad, încât o mână. 
de demagogi izbuti să ducă. mulţimea pe 'dinaintea casei pri- : 
mului: ministru, unde sparseră şeamurile în” mijlocul strigă 
telor de «Jos 'trădătorul». ” Si 

Acel ministru, domnule Delavrancea, a ştiut să i dispreţuiaseă” 
acea manifestaţie ; el nu s'a simţit atins de acuzaţiunea de 
trădător. EL însă şi-a“răzbunat în «contra demagogilor, căci 
acel trădător se cheamă “Cavour, . care 'câţiva ani în urmă, 

dupăce învinsese pe demagogi, vealiză „unitatea, Italiei (aplau- 
"ze, zgomot). - . | 

- Bi, domnule Delavrancea, daţi. mi voie să vă spun că nu am- .. 
biţionăm să fim populari şi patrioţi ca demagogii dela Turin 

şi că, dacă avem o. ambiţiune, ar fi ca să fim trădători ca - 

un Cavour (aplauze).. : Da - 

Vă rog. însă 'să nu trageţi. alte. concluzii din cele ce am: 

spus şi, dupăce. ne-aţi tratat: de. trădători, săi ne. acuzaţi că 
Suntem şi iridentişti. _- . 

- Tot ce am vrut să. spun este, că şovinismaluli demonstra- 

tiv şi zgomotos noi preferăm patriotismul luminat, clar vă- 
zător, cumpătat (aplauze). PI -



LOVITURA DE STAT-DIN 1864, 
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„In şedinţa Camerei. dela 16 mărtie 1895 vine în discuţie bugetul: _. 

ministerului de culte şi instrucţiune. pe 1895—-96. Cel dintâi care . 

" ia cuvântul în discuţia, genorală;. este d-l A. C. Cuza, D-sa găseşte 

„prilej, vorbind.de bugetul ministerului” de culte; să discute ches- 

' tiunea ţărănească, stăruind asupra loviturei- de stat din 15 august 

18G4, despre 'care spune că, dacă wa dat rezultatele pe cari tre- . 

buea să le.dea, aceasta s'a întâmplat din pricină „că a fost ştirbită 

pentru motive politice. Cât pentru administraţia publică. uratorul - 

găseşte că prevederile regulamentului organice erau mai folositoare 

“populaţiei rurale decât măsurile actuale... : -- Sa 

. După d-l A. C. Cuza ia numai decât cuvântul d-l Nicolae Fi- .: 

— lipescu, care se opreşte la părerile emise de orator.asupra impro- 

" prietărirei ţăranilor din 1864 şi face, cu acest prilej, o scurtă pa- 

gină de istorie, de cea mai mare însemnătate. o 

- DISCURS.ROSTIT. IN CANERA DEPUTAȚILOR | Z 
N LA-16 MARTIE 18%, o. 

  

! : , , 

“Domnilor, Deputaţi, .. 

„Dacă ar'fi-să urmăim discuţiunea "bugetului ministerului 

- șinstrucţiunei “publice, evident că ar trebui să nu răspundem . 

- discursului. d-lui Cuza, ci să-l privim ca unul din-acele dis- .. 

cursuri: ale d-lui Dobrescu-Argeş, cu care se aseamănă şi la, . 

care 'se răspunde cu închiderea discuţiei. Dar este o deo- 

" sebire între. d-l Dobrescu şi:d-l Cuza. D-l Dobrescu vorbeşte 

ps socoteala d-sale, -pe când d-l Cuza vrea să, vorbiască pe - 

——.
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socoteală Adastră. DI Cuza s a a ales ca membru al partidului 
. conservator şi când. astăzi: ţine un asemenea limbagiu, noi 
suntem datori. să protestăm. : E ” 

“ D-IA. C. Cuza: M' am. ales pe, temeiul aceloraşi idei pe 
cari le sustin, şi acum în Cameră. Su 
D-N. FravEscu :.Nu cunosc nici ideile a- -voastră, nici 

„partidul d- voastră şi, permiteţi- mi să vă spun, că nu'am da- 
toria să le cunosc; dar d-voastră trebuiaţi să, cunoaşteţi pro--4 
&ramul nostru când v'aţi ales-alăturea de noi. i 

Răspunzând d-lui .Cuza. „constat mai întâi că d-sa şi-a 
presărat discursul: cu o mulţime 'de erori istorice.  D-sa ne-a 

„făcut o istorie a loviturei de stat şi 'a Jegei rurale, pe care. 
"pentru prima oară am auzit-o, d-le Cuza: “legea rurală, pentru 
care ne Invinovăţiţi, nu s'a făcut de nici unul din partidele 
noastre. ! N i 

Nu s'a a făcut de partide, nu s 'a făcut ae Parlament; a fost 
decretată şi a -fost decretată în contra noastră a tutulor, Şi 
s'a făcut în contra noastră, nu fiindcă: nu. voiam să dezlegăm 
 cestiunea rurală, ci din contra,. căci. cel dintâiu „care a voit 1 să-i deă-.o dezlegare a fost Barbu: Catargi. i - 

Barbu Catargi: voia o altă sistemă care scapă chiar” criticei făcută azi de d-l Cuza legei rurale. Barbu. Catar gi zicea; 
„.- sunt: în ţară moşii ale bisericilor, ale Statului, în. întindere i “de aproape a trei părţi din teritoriul arabil ; deocamdată să - - -vindem aceste MOşii țăranilor; fără să facem un. act de vio- 

lenţă în 'contra proprietarilor. Aceste vânzări erau să se facă cu preţul curent. pe atunci al pământului, fiindcă eră o simplă vânzare şi, prin urmare, acestui sistem nu se. putea adresă critica ce d-l Cuza a adresat legei rurale, cum că a dat pământurile pe un preţ mai mare ca valoarea lor. Statul . cu acest sistem trebuea. numai .să : înlesniască . modalitatea. plăţilor în rate.. Aceasta zicea Barbu Catargi ; - „ceeace: facem . este un început şi, de vom reuşi, vom merge mai. departe. Cred că soluţiunea era nemerită, căci, fără: a se aduce o atingere; dreptului de proprietate, se împământeniau sătenii - "pe o tr eime . din*suprafaţa axabilti a tirei, iar proprietarii, - k
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văzână că fug țăranii, după moşiile lov, ar fi asi de cuviinţă 
„să dea şi ei din pământurile lor, fără ca să intervină mijlocul 
violent ce s'a întrebuințat atunci, şi statul ar fi âvut misiunca 
să inlesniască “plata pământurilor prin: anuităţi. | 

Dar mai în urmă partidul conservator s'a raliat chiar la. 
o idee de împroprietărire, numai spre:a înlătura posibilitatea 
loviturei de stat, 'şi totuşi s'a făcut lovitura de. stat. 
-D- Roserri-Tercaxu : Nu există, atunci - denumirea de. 

partid conservator.. A fost C. Negri mai înainte. care a , propus 
împământenirea, nu: Barbu. Catargi. . , 
"D- N. Fiurpescu : Dile: Teţeanu,. dacă nu ştii că pe atunei 

erau conservatori, nu'mă miră că nu. ştii nici astăzi ce este 
liberal şi ce este conservator.  -: 5 

D- 1. MrcLEscu : Suntem mai. mulţi. de piirerea d-lui 
Teţeanu. . | DN 

D- B. Srevăxnsou-DetavnAvoea : i „Vad: că . vă: părăsesc 
mulţi, d-le Filipescu. - a 

D-l N. FiraPEsov : In orice caz, d. le Totcani, personalități 
marcante dintre conservatori, cad-l L. Catargi, ca Manolache 
Costache erau în comitetul delegaților pentru legea, rurală. 
“iau primit, soluţiunea trecerei pământurilor la “ţărani, şi - 
"acest lucru l-a recunoscut însuşi C. „Rosetti, care a declarat , 
aci că toţi, şi. conservatori şi liberali, au voit să faci împă-:.- 
mânteniiâa ţăranilor. 'Iată ceeace sâ urmăria de Vodă Cuza 
şi: de Kogălniceanu : era înfiinţarea dictaturei ŞI legea, Tu- 
rală era. pretextul loviturei de stat. . .: Pe: , 
D- N. Vorov : Cer şi eu cuvântul, dacă. este în discu- 

ţiune împroprietărirea” ţăranilor. o 

D-l N. FrurPEscu : Vorbesc de această cestiune, fiindcă 
"Sa adus: în discuţiune de d-l Cuza ; ş şi, d-le președinte, . vă. 

rog. să binevoiţi a-mi da şi mie latitudinea „pe care ați dat-o 
dlui: Cuza... | 

D-AIA. C. Cuza: Om, axe) presedinte, şi-eu să i-o daţi şi. 
mai mare.. MR 

"D-l N. FIAPESCU :  Ziceană' că ceeace se ui măria eră să 
vârşirea, . Joviturei de. stat, 

- - 1 - . 
“ . ” - ă - . e



IA “NICOLAE FILAPESCU De 

Acest; lucra îl „prezicea cu doi ani de zile + mai înainte, - 
“Barbu. Catargi. a 
EI, apărătorul libertăţilor nioastre,: a: prevăzut! desființarea ' 

acestor libertăţi” cu doi ani înainte, ceeace dovedeşte : că se 

ghicise scopul ce se urmăria.- [El a făcut toate concesiunile 

pentru a scăpa » „libertăţile . ţărei şi, cu. „doi - ani înainte de 

lovitura, de stat, el declara că vrea să dezlege. cestiunea s0- 
cial: “xurală— cu. legi; iar nu cu decrete. 

Şi mi-aduc foarte bine aminte ; eră într'o zi memorabilă, .- 
11 ori 12 februarie 1882, Costache Rosetti s'a ridicat la 

“această tribună şi-a zis: toţi voiam să se. rezolve cestiunea 
rurală, şi conservatorii şi liberalii ; toţi au primit împămân- . , 
tenirea şi în: condițiuni mai avantajoase “decât a făcut-o lo-: -: 

» vitura de stat; dar” legea rurală nu era pentru Cuza şi Ko” 
„. gălniceanu decâţ un: pretext pentru a stabili. dictatura. 

” Dar. această eroare istorică din. partea deputatului - Cuza 
nu mă. miră. Insă : aplauzele liberalilor de azi la cele spuse. 

: de â-l Cuza. „mă surprind, căci ele-sunt; o ofensă adusă me- . 
moriei lui Costache Rosetti şi, Ioan. Brătianu. 2 

Dar: d-l Cuza, dupăce. a. făcut” apologia 'Ioviturei de stat, 
a tăcut şi apologia Regulamentului Organic: .. - 

D-sa a lăudat acele măsuri Tutelare ce apârţineau statului, 
“după Regulamentul Organic, faţă, de cei mici. : | 

Este şi aceasta 0 şcoală, - dar nu e. şcoala “noastră. Cici 
acele măsuri, atât de liudate de a-l Cuza, nu au făcut feri- 
„cirea maselor populare. „Regimul de libertate economică însă, “|.: 
sub care trăim azi, a imbunătăţit simţitor condiţiiiea cla- 

 selor de jos. o - - _ 
Astăzi salariul a agiicol a sporit la noi : în mod simţitor; a. 

“sporit mai mult decât în orice altă ţară. . 
Astăzi se plăteşte la noi, în sezoanele de nică, adică 

primăvara, "vara şi toamna, în mijlociu 1 leu şi 50 de bani ziua > 
_de muncă agricolă, preţ care este mai râdicat decât în unele - 
părţi din Rusia şi din Italia, si Chiar din unele: „Părți, din 
Franţa. | - 
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şi a-l Cuza, care. ne Vorbeşte de, bunăstarea : Românilor. 
„de peste munţi, nu binevoieşte a-şi da Geam că. din toate, 
„părtile. de -prin prejur. vin de „peste graniţă la noi lucrători, A 
muncitori, alergând: după acest salariu, pe care d-l Cuza îl. 
găseşte nesuficient;, dar. pe care muncitorii îl găsesc satisfă- 
cător, 'de oarece Românii: de peste“ munţi, : Bulgarii, Sârbii 
se expatriază . spre-a alerga după el. (aplauze). Jatii dar ade- . 
vărata stare. economică ..din ţara noastră ; iată în ce conâi- 
ţiuni. se face munca. la noi.: „. : 
-. După cum vedeţi, ea se face în condițiuni” mult mai avan- 
tajoase pentru săteni decât, în ţările” vecine. Şi dacă trebuie 
să comparăm epoca Regulamentului. organic: cu cea de azi, 

cel. puţin: trebue să constatăm. cu “mulţumire : că, azi nu se - 

mai reproduc .uhel6- nenorociri din vremurile acelea; nu. mai . 

"avem foametea periodică, nu mai: vedem emigraţiune de ţă-. 
rani ca acum 50 de ani; "când întrun singur. an au emigrat 

de aci: peste notare 40.000 ţirani români din | cauza foametei. 
Din contra, astăzi vin la noi. ţărani din toate părțile, pentru 

„că găsese.aci un salariu remuneratoriu.. 

Abordând discuţiunea bugetului minister ului instr ueţiunei, 

„care e în discuţie, d-l Cuza-a fost foarte scurt şi. nu a 

vorbit. aproape “decât de numărul insuficient: al şcoalelor 

“primare; Sunt de. acord. Dar aşi- vrea. să: ştiu, e care guvern 

a făcut mai: mult pentru şcoli ca „guvernul conservator? 
(aplauze). . .. .. : Pi 

Am: îndoit; numărul şoalelor; şi numărul şcoalelor turale. 

"a sporit într'o proporție - şi mai.mare ca „acela al şcoalelor” | 

“urbane. In 7. ani - am îndoit sacrificiile ce se. făceau: sub 
. domnia liberali pântru şcoale (aplauze). 

D-l Cuza” poate să, critice. toată lumea, : a- sa, car6 se pune 
mai. pre sus de” partide, dar mă mir de aplauzele: minorităei, î3 

"când partidul liberal nu a făcut timp de, 12 ani ceeace am făcut 

moi în 7 ani. : NE az 

:O voce : Lefurile s'au doărit. e E E 

DI N. “Fuueesou: Sau făcut sacrificii. în toate privinţele ;.
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s'âu “sporit, esta drept, şi lefurile învăţătorilor, adică. s'au 
egalizat la 90 de li.” AI E 

D-l B. Şrerăxescv: DELAVRANCEA : Nu, sau sporit. 
D-l N. Firapescu: Nu s'a sporit, d-le Delavrancea ? | 
Atunci, d-le Delavrancea, binevoiţi a declară, ca să se ştie, 

că d-voastră voiţi să reveniţi, în ceeace priveşte salariile. în- 
văţătorilor, la ceeace eră sub guvernul d-voastră, Vom vedeă 

„dacă şi corpul profesoral va preţui ca d-voastră că lefurile au : 
„rămas aceleaşi. o cc n 

-D-l B. Şrerâxescu DeLavRaxoa : Nu sau sporit; grada- 
-.  ţiunea eră altceva. -': a e . 

O voce! Da, Sa sporit. | 
D-I N. Firaeescu : Nu pricep: D-l Ghelmegeanu zice că sau | 

“sporit lefurile învăţătorilor, sunt de acord; dâr atunci nu sunt 
„de acord cu colegul d-voastră din opoziţiune; d. Delavrancea. 
-„D--B. Şrerâxescu. DELAVRANCEA : Nu s'au sporit; s'au = cegalizat,. Aa a 

D-l 1. Neonurzi : Sau egalizat și s'au plătii gradaţiunile, , - „cari. nu se plăteau înainte; cuvântul îmi este indiferent ;. con- „ Stat, însă, că santem. de acord asupra fondului. 
DIN, Fiurpescu : Pe lângă aceste sacrificii, trebue să con- statăm sacrificiile mari pe cari le fac judeţele şi comunele ” „pentru învăţământ. ae Ş 

Pot să vorbese mai în “cunoştinţă de cauză de judeţul „Brăila şi de Capitală. . Sa a a 
„ Bi bine, ştiu. că în judeţul Brăila nu mai este sat, afară, = * “poate, de unul sau două, în' care să nu fie un local propriu 

“pentru şcoală. | , NE 
In Bucureşti sa îndoit numărul școalelor primare. 
De aceea vedeţi, d-lor, că în această, privinţă nu merităm.. „eriticele d-lui Cuza, - e, - | : DIA. “Cuza: Nu vam adresat critică ca partid; am" 

vorbit de păturile conducătoare, în cari intră şi liberalii * şi 
conservatori; ; intrăm cu toţii. o ANRE DIN. Frapescu : D-le Cuza, evident că d-voastră vă deo- sebiţi de noi toţi. D-voastră aţi venit şi aţi făcut aci apologia Regulamentului Organic. . a Ma



. DISCURSURI POTATICE . 157 

Acesta este ptogramul d- voastră. RI: 
D-l A. 0. Cuza: Nu am făcut a apologia. L: 
D- N.  FnureEscu : Dar ai l-aţi. citit, pentru a ne spune. că 

astăzi regimul de: libertate economică “dă, rezultate mai. rele - 
„decât Regulamentul. Organic. i 
„Prin urmare, constat preferința d:voastră pentru acel regim, 

- care conţine ultimele urme ale muricei de robi la noi în ţară. 
Aceasta, în adevăr, vă aşează în afară de partidul nostru.” - 

Dacă sunteţi pentru Regulamentul Organie,! trebue să ştiţi 
_că nu sunteţi cu partidul: conservator (aplauze), 

D-l A. C. Cuza: Sigur.. a a | 
D-I-N. Fiureescu : „Este. drept « că nici a. Cuza nu prea ştie 

cu ce partid este. Aşi dori, î însă, să-mi spună măcar. din care 
din păturile de. cari a vorbit face d-sa parte ?.. Ești din pă- 

- 

turile: conducătoare, ori din pătura muncitoare ? Aşi. vroi să 
. ştiu (aplauze). .
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DIPRUMUTUL DE 30 DE MILIOANE AL COMUNEI 
„ BUCUREŞII - PR 

Ss 

La :20 martie” 1895 vine în discuția Camerei proiectul de lege, 
"prin eare comuna "Bucureşti. este autorizată să facă un imprumut 

„ de 30 de milioane, din; cari % iumătăte să. plătiască datoria -exis- 
„tentă la: Casa -de Depuneri,” iar cu ccealaltă să “continue marile lu- . 
crări de însănitoşare şi înfrumusețare a Capitalei. 

La: diseaţia generală ia_cuvântul : d-l deputat Em. Porumbari., 

“caro cerâ câteva: lămuriri asupra condiţiilor împrumutului, cum şi 

asupra lucrărilor ce.se plănuiesc a so face, lucrări despre cari bro- .: 

iectul' de lege nu conţine. ştiri precise., 
“Do N. Filipescu, primarul: Capitalei, răspunde, d- lui Em. Porum-! + 

„+ bara, dând. lămuriri amănunțite asupra împrumutului şi asupra lu» . 

"erărilor de alimontarea, oraşului « cu . apă subterană. | 

” a. a ri 

DISCURS "ROSTIT IN CANERA “DEPUTAȚILOR 
a. DA 20 MARTIE 1895. 

  

Domnilor “Deputaţi, NI 

D-A Porainbaru' a început prin. a legitimă dreptul de con- i 

trol al. Camerei. asupra afacerilor comunelor, când Camera e. * 

chemată a da comunelor o autorizaţie, cum de: pildă pentra . 

"contractarea: unui împramut. Nu numai nu tăgăduiese acest 

-* drept, dar recunosc d-lui Porumbaru un drept şi mai larg 

de. critică. . După învinuirile ce se aduc . "administraţiunei co- 

„munei : Bucur” şti” de presa opoziţiei, mă aşteptam că onoziţia 

„ din "Cameră să se folosiască” de prilejul imprumutului, spre 

„=



. venim cu ceva precis. : 
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îi formulă aci,: în “mod contradictoriu, criticele sale asupră 
: administraţiunei oraşului: "Bucureşti. . DE E 

Nu pot decât să fiu: recunoscător! d- lui “Ponimbaru că s'a. 
mărginit a-pune înaintea “d-voastră numai câteva, întrebări, 

fără a arătă vre-o nemulţumire. Mă voiu grăbi a-i da toate - 
- deslușirile asupra punctelor; în privinţa e cărora pare-a îi ne-. 
 dumerit: ie i - - 

" Colegul nostri a întrebat | mai întâi dacă împrumutul. este 
„ deja contractat. ap aa 

Domnilor, acest împrainnt se prezintă î în condițiuni deosebit 
de. “avantajoase în 'privinţa „controlului ' ;ce. sunteţi chemaţi a 

„exercită. „De. obiceiu, când 'se face o. cerere de împrumut, el 
nu este” „contractat, ŞI. deci se lasă o: latitudine oarecare ad-:-: 

. ministraţiei, căreia- i "se dă . autorizaţiunea de a: se împru-. 
inută, stabilindu- -se un maximum de dobândă peste care nu e. 

„permis a se tree. i ! 
re isa aceste proiecte . de legi sunt tormulate “cam “ast 

: Statul sau comuna cutare este autorizată a contractă un 
aprut în suma, cu dobândi, „care de pildă, nu-.va trece, 
"peste 50%. m Sie i 

De astădată controlul Oamerci poate i ș şi mai eticace „căci 

In adevăr, obţinând tondiţinni pe: cari “le- -am crezut avan-” 
tajoase, am iscălit “personal un „contract, provizoriu pentru 
realizarea: împrumutului, contract; care se specifică că nu va” 
legă administraţia oraşului, decât dupăce va obţine aprobarea 

» consiliului coniunal, a 'corisiliului „de miniştri și aprobarea 
: Parlamentului, Aceste condițiuni sunt următoarele : 4 1/20] pe 

„„ cursul de 92 fără coniision, fără plată de timbre sau alte 
"plăți accesorii. D. -Porumbaru însuși a recunoscut, că aceste.” 
condițiuni sunt avantajoase şi. de aceea m'am mirat, văzând.- 
“că d-sa pare:a da. oarecare împor tanță ă faptului că există un: 

_ contract „provizoriu iscălit. - S 
Domnilor, obişnuit, o convenţie, provizorie nu poate decât s: să 

fie primită. sau să fie respinsă. Dar nu pun cestiunea așă. Admit îi 
ca. Parlamentul: în deplină, libertate s să recurgă Și la alţă so 

, . - - 
2
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laţie : aceea de-a i modifică „condiţiunile coprinse în contractul 

- provizoriu ; bineînţeles că atunci. convenţia, cade deia sine. ; 

„Dar dacă credeţi că se pot dobândi condițiuni mâi avanta- 

Joase; eu 'vă rog ca, pe cale de amendament, să modificaţi 

„proiectul de lege, anulând astfel convenţiunea: provizorie în- - 

-. cheiată cu consorțiul de bancheri; cu cari am contractat. Nu 

presupun însă că Camera. va admite 'o asemenea modificare 

şi cred 'că nici d. Porumbaru, .care e destul de priceput în 

finanţe, nu va propune ca comuna Bucureşti să contracteze, 

împrumutul cu o dobândă mai mică decât aceea, ce am obţinut. 

DAE. M. PORUMBARU: Am propus o modificare asupra 

garanţiei împrumutului. 

„ D-I N. Frureesou:- Aceasta e altă: chestiune, de care mă 

'voiu ocupă în urmă. Am aci cursurile dela Berlin. Puteţi 

„vedea, în ce condițiuni împrumută celelalte oraşe din Europa 

şi face o comparaţie, în multe privinţe favorabilă comu-. 

nei Bicureşti. Astfel. Moscova, a doua capitală -a imperiului 

rusesc, îrnprumută cu 5%/, şi obligaţiunile “sale sunt la 18. 

"Roma, care, deși nu are finanţe înfloritoare, o recunosc, dar ale 

cărei împrumuturi sunt garantate de stat, are obligaţiuni 40/, . 

cari, după Borsen-Courier, erau acum câteva zile la 84. Aş 

“ putea “de asemenea să ne: întrebăm : cât „plătesc, în mijlocie, “ 

comunele Gin Franţa. S'a stabilit printr'o'' statistică, că acum . 

trei sau patru ani toate împrumuturile făcute la creditul fon- “ 

ciar de comunele franceze se ridicau la cifra de 1 miliard 

765 milioane, pentru 'care. se plăteşte o dobândă, mijlocie de 

4.25 %/ Vedeţi, dar, că Yreditul comunti Bucureşti este destul 

de bine stabilit, în comparaţie cu creditul altor oraşe impor- 

tante, din Europa. D. Porumbaru a cerut însă ca să nu afec- 

tăm nicio garanţie pentru platwanzităţilor împrumutului. Dom- 

- nilor; dacă am adus această clauză de garanţie, este că această 

clauză e de style în toate „convenţiunile. Nu-există un îm- 

„ prumut contractat de comuna - București, contractat fie în” 

“ străinătate fie. chiar la Casa: de „Depuneri, care -să nu fi fost. 

“ garantat, Garanţia, pe care o dăm în cazul de faţă afectează 

venitul accizelor abia în al treilea “sau “al patrulea rând şi 

| n 

, 

A
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„cred că ceeace sa admis pentru alte împrumuturi nu se va 

” refuza unui împrumut făcut în condițiuni atât de avanta- 
joase. a a | 

Veţi recunoaște, domnilor, că acest împrumut este avantajos, 
nu numai prin folosul  bănese ce-l dă comunei, dar şi prin 

întărirea creditului nostru, şi ca consecinţă prin perspectiva” 
ce ne înfățișează a unei: apropiate conversiuni a, întregei 
datorii. A ia 

Sper că chiar în această sesiune; după vacanţele Paştelor, 

wi se va prezentă un proiect de conversiune, prin care anui-, 
tăţile datoriilor comunale vor fi reduse în mod simţitor (a- 
plauze). , Si 

„. Wocz: Inchiderea discuţiunei. . 
D- N. Fuueescu: Daţi-mi voie să complectez explicaţiu- 

nile ce mi-a cerut onor. d. Porumbaru. Dacă nu aşi vedeă că 
se cere închiderea discuţiunei, aşi intră în mai multe amă- 
nunte şi v'ași înfăţişă un tablou al lucrărilor mari, ce sunt 
a se efectuă cu acest împrumut. Văzând graba ce aveţi de 
a slei, în aceste câteva zile, ordinea de zi, voiu răspunde 

„numai la câteva întrebări precise, puse de d. Porumbaru. 
Domnilor, este adevărat'că un inginer dela noi, nu chemat de 

noi, ci care s'a oferit singur, .ne-a cerut autorizaţia de a face 
un studiu asupra lucrărilor de alimentare cu apă. a Bucu-- 
reştilor, Dupăce i-am dat toate informaţitinile şi mi-a mulţu- 
mit pentru aceasta, d-sa a făcut o lucrare care conchide tot 

"la soluţiunea apelor subterane, cere „însă ca aceste ape să se 
capteze în alt mod şi anume prin galerii. | . - 

Studiul d-lui Drăghiceanu, care e defavorabil lucrărilor fă- 
cute. de primărie, se reazimă în mai multe rânduri pe au- 

„tontatea d-lui Daubree, membru al institutului francez şi di- 
rector al şeoalei de mine. din Paris: De aceca am hotărit a 
cere avizul însuşi a d-lui Daubrte asupra lucrărei d-lui Dră- 
ghiceanu. lată ce zice d-l -Daubrâe: «Din cele 'ce preced; 
putem conchide că sistemul, prin care comuna Bucureşti îşi 
propune a capta apele dela: Chiajna, este studiat &u îngrijire 
ŞI potrivit rezultatelor ce se -caută a se dobândi.»



| __ DISOURSURI POLITICE Aa „163 

Şi fiindcă d-l Porumbaru a dat atenţiune luorărei d-lui Dră- 
“ ghiceanu, să'mi permită a-i arătă concluziunile. d-lui Daubree 

asupra acestei lucrări, în care se arată că lucrarea d-lui Dră- 
ghiceanu nu desvelește vreun fapt de natură a. puteă pune 

la îndoeală reuşita sistemului prin care se propune a se pre- 
vedea cu apă potabilă capitala României. 

«Credem chiar—zice d-l Daubree—că acest sistem, care face 

mare onoare “inginerului care l-a conceput şi primarului care 

a știut să-l preţuiască şi a-l pune în execuţiune, poate rezolvi 

în mod foarte avantajos chestiunea atât de anevoioasă a. 
alimentărei - “Bucureștilor.  - 

« Descoperirea unui strat de apă a ascendent, ce conţine câmpia 
românească, precum foarte bine observă eminentul d-l Bech- 

"man, constituie o bogăţie idraulică pe care deja particularii, 

ca prinţul Ştirbeiu, au început a o utiliza și din care, negreşit, 

oraşele vor aveă a trage mare profit, spre folosul igienei și 
"bunului trai a acestei simpatice populaţiuni a României.» 

D-l Eu. M. PonumBanu ? Cui adresează acestea d-l Daubrte; 
cărui proiect? . 7 

D-l N. Fnavescu : Aceste elogii le adresează Jucrărilor fă- 
cute de primăria Bucureştilor. D-l Drăghiceanu nu a făcut 

„niciun proiect şi. nu lui se putea adresă d-l Daubree. . 
E vorba de lucrările de apă, ce le-am început deja de vreo 

* doi ani. In acest timp am făcut o anchetă generală asupra” 
1 

: tutulor. sorgintelor din zona învecinată cu Bucureștii. S' a-stu- 

diat, de serviciul tehnic, apa de munte, având un inginer 

la Dâmbovicioara în timp de un- an de zile; am studiat sis- 
temul apelor filtrate. prin nisip și apele subterane. "Lucrările 

privitoare la apele subterane sunt foarte înaintate. Avem deja 
„studii şi observaţiuni făcute în decurs de un an şi jumătate! 

asupra acestui sistem, care a dat rezultate excelente. Am sta- 

bilit excelența calită iţei apei, conistanța debitului. In darea . 

noastră de seamă anuală, care-e la tipar şi pe Care o voiu 

împărți membrilor Parlamentului peste câteva zile, veţi vedeă - 

această diagramă arătând debitul apelor timp de un an. Acest 

. 

"debit a scăzut puţin în timpul secetelor. din urmă, cari au fost
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excepţionale, :căci nu se: întâmplă decât la 30.de ani poate 
odată asemenea secetă, . dar în urmă s'a ridicat iar la ni- 

-velul primitiv. De aceea pot zice că rezultatele dăte la Joița 

şi-la Chiajna sunt cu totul îmbucurătoară. D . 
Acestea sunt explicările; pe cari mă: credeam dator să le 

dau d-lui Porumbaru. | Îi



v - 

LEGEA. MINELOR | 

Incă dela începutul anului 1894 d-l ministru al agriculturei şi 
- îndustriei P. P. Carp terminase proectul de lege asupra minelor. 

„ Indatăce proectul fu gata, autorul, credincios unui minunat 
principiu 'care .inai fusesa de câteva ori pus în practică de partidul 
conservator, îl aduse în discuţia publică, înainte chiar de a-l de- 
“pune pe' biuroul parlamentului. Ziarele publică expunerea de mo- 
tivo_ce însoţia proectul,. răspândind astfel în mulţime -atât . princi-- 
piile legei, cât şi t&meiurile, cari “determinase adoptarea acestor 
“principii. Dintre numeroasele comentarii făcute în jurul acestui în- * 
semnat proiect, menţionăm în deosebi articolul de fond din organiil - 
partidului junimist, «Constituţionalul», dela Il noembrie 1894, ar- 

- ticol remareabil prin adâncimea . concepţiunei, cunoaşterea temei- 
nică a chestiunei şi claritatea ' expunerei şi po care il vom 
rezuma ac. E o a . , i 

Legea minelor, spune autorul articolului, este trebuitoare, de 
oarece “agricultura nu. inai poate ea singură îndestula nevoile ţărei 

. şi esto prin urmare o nevoie absolută. de a ne crea o industrie 
naţională, - N E „. a . 

Pentru-a, aveă însă o industrie „naţională reală, ne trebue în “ 
primul rând combustibil şi- materie primă: acestea. se găsesc în“ 
subsol; în al doilea rârd, lucrători perfecţionaţi. Legea se ocupă 
de' amândouă aceste laturi ale chestiunei: în prima parte ea tra- 
tează chestiunea. subsolului, în cea: de a doua se ocupă do lucră- - 
tori, pentru cari legiuitorul arată o deosebită grijă dispunând în 
folosul lor credrea unei case de_ajutor- şi de pensii, măsură 

- esenţial. democratică şi despre care autorul articolului se rostia în 

aceşti termeni: _ ., a NE: - 
«Pentru prima dată o asemenea chestiune îşi găseşte locul 

“întrun proiect de lege, prezentat parlamentului român. .Nici : 

nu se putea ca statul român si so .dezintereseze de cele ce se 

petrec în alte ţări mai inaintate şi mai cu experienţi decât noi în 

această materie. Pretutindeni statul - intervine astăzi într'un mod _!,
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tutelar în regularea unor chestiuni, cari privese :de aproape traiul 
claselor muncitoare. Este dar'un act prevăzător din partea aunto- 
rului legei, de a cuprinde într'insa stipulaţiuni privitoare ia ins- 
tituţiuni menite a asigura soarta lucrătorilor. Acî:-nu e chestiune 
de socialism de stat, ci de măsuri umanitare şi de ordine pu- 
blică, pe cari un stat bine organizat trebue neapărat să le aibă 

"în vedere într'un timp de progres ca al nostru». , 
Cât priveşte. expunerea de motiv6 însiişi, ea este un adevărat 

" monument de ştiinţă economică, de înţelepciune politici cuminte 
şi prevăzătoare, de dragoste.sinceră şi adânci, dar fără fraze, pentru 
pătura muncitoare. i LI 

«Se vorbeşte întruna şi pe toate tonurile—glăsneşte expunerea de 
. A . . sd . 3 

„motive — de crearea şi încurajarea unei; industrii naţionale, dar, 
fiind dată uşurinţa ce ne caracterizează, puţini işi dau. seamă de 
adevăratele condițiuni. în cari ea poate prospera... Pentru .aceasta 
trei sunt; factorii, fără: de cari progresul nu trece din câmpul steril 
al aspiraţiunilor în câmpul fertil al realizărilor: 1; materia primă 
abundentă ; 2. combustibil şi forţă motrice eftină ; 3, maşini şi lu- 
'crători perfeeţionaţi». . -- * 

Trecând: la extragerea materiei. prime și a combustibilului din. 
„subsol, arată că aici problema cea mai grea este cea a proprietăţii - 
„Subsolului. E întradevăr, o .mare :deosebire între exploatarea solulut, 

tarului solului; Din lipsă deci de iniţiativă, de capital, sau de ştiinţ 

şi 6xploatarea subsolulai: a)solul nu dispare prin întrebuințare; aprri- 
cultura, oricît de mari: venituri ar' scoate, nu. consumă, fondul, 
întimpce la mine venitul nu e cu putinţă: decât tocmai prin con- 
sumarea fondului, ba în_unele cazuri subsolul poate . chiar să dis- 
pară ; b) în agricultură, solul poate să se fracţioneze cât de mult, 
o mini insă nu se poate fracţiona fără primejdii; c) solul se poate 
exploata fără mult capital şi fără mult ştiinţă, pecând cu solul 
dimpotrivă. a : - 

Exploatarea subsolului find dar anevoioasă şi costisitoare, ar ri- 
mâne în părăsire, dacă s'ar lăsă la discreţia absolută a proprie- 

II . . . a - sasa. - ă ar rămâne neintrebuinţate bogății imense aflătoare în sânul pămân- 
tului. Pentru aceste cuvinte, se iau măsurile propuse de lege: se 
recunoaşte mai întâi proprietarului : solului şi proprietatea  subso- 

„ lului; la acest principiu general se pun inst numai decât restrie- 

7 

ţiile cuvenite. Cea dintâi, este că dreptul de a-căuta mine este 
nelimitat,  Deindată c6 o mină este descoperită, proprietarul -so- 
lului trebue să 'se pronunţe -dacă o exploatează el sau nu. Dacă: 
nu. o exploatează atunci descoperitorul, căruia, i.se recunoaşte co- proprietatea minei, stabilindu-se un fel de tovărăşie între proprie- tarul solului şi exploatâtor. - EP : Trecând la -partea a doua a legei, care se ocupă de lucrători, ex- punerea de motive arată necesitatea unei reglementări speciale a lucrătorilor mineri şi. aceasta pentru următoarele cuvinte : unei acestor soiu de lucrători sleieşto puterile m A 

N ! ă Mi 

« a) munca 
ai repede decât oricare 

E ” , Da N
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alta; b) în afară de aceasta, lucrătorii mineri sunt mai expuşi de 
cat oricari alţii la accidente "primejdioase. a 

Pentru aceste inotive, se prevede înfiinţarea. unei case de ajutor 
pentru lucrători în caz de boale şi de accidente, cum şi o casă de 
pensiuni, case a căror nevoie expunerea de motive 0 documen- 
teazi pe larg. Ajungând în sfârşit la partea socială a acestei ches- 
tiuni.— trebuinţa de a se preîntâmpina revendicaţiunile lucrăto- 
rilor şi a: le satisface în liinitele dreptăţei, spre a se înlătura tur- - 
burările — expunerea de motive se termină cu aceste cuvinte: în- 
ţelepte şi prevăzătoare : DI , 

«'răim, domnilor miniştri,. într'o ţară în care “aceste chestiuni 
nu sunt încă acute. Această linişte însă este un semn al stării 
înapoiate în care ne aflăm. , - 

«Cu cât va propăşi munca naţională,: cu atât se vor ivi şi la 
noi problemele, cari Sau ivit aiurea şi .este nemerit ca, de bună 
woea noastră iar nu sub imperiul unor necesităţi strângătoare,: să 
dăm lucrătorilor noştri o organizare astfel: incât să ne punem la 
adăpostul unor. pericole, cari în ţările cele mari ameninţă numai 
prosperitatea staţului, dar cari în ţările cele mici ameninţă insăşi 
existenţa lor. a , „o . 

Legea minelor se anunţă, prin Mesajul regal, cu care se des- 
chide parlamentul în 15 noembrie 1894, iar la 17 noembrie au-, 
torul ei, 4..P: P. Carp ministru al domeniilor 6 şi depune pe bi- 
roul Senatului. La 3l-ianuarie 1895 se începe în Senat discuţia 
„generală a legei, discuţie în care partidul liberal-—prin glasul d-lor 
D. Sturza, G. Mârzescu, P. S. Aurelian —- combata en înverşu- -- 

“mare legea. Sușţinută însă cu mult succes de Gh. Panu, Gr. To-. 
cilescu, .Al.. Lahovari 'şi mai cu .seamă de :autorul ei, d. P.P. 
Carp, legea se votează -îni total în ziua de 11 februarie 1895, cu 65 
bile: albe din 87 .de 'votanţi. , i ai 

La 16 februarie ea trece la Cameră; discuţia generală începe în 
- ziua de 10 aprilie. In potriva legei-—pe.care o atacă pe motivul că . 
„nu .este' constituţională — vorbeşte deputatul A. Stolojan, care | 
ocupă şedinţa dela 10 aprilie: şi o parte din şedirţa de a două zi, 
Il aprilie. A " 7 

Imediat după An. Stolojan, ia cuvântul întru apirarâa legei d. 
N. Filipescu, care răspunde criticilor aduse de către An. Stolojan 
în şedinţa precedentă şi in prima parte a aceleiaşi şedinţe. A doua 
zi, 12 aprilie, vorbeşte deputatul N, Ceaur-Aslan, -din dizidenţa 
conservatoare, care critică in deosebi partea a. doua a legei.— aceea 

_eare cuprinde dispoziţiile în favoarea muncitorilor, casa de ajutor 
şi de: pensiuni — pe cuvântul că atari măsuri sunt socialiste. La 
13 aprilie, d. M. Săulescu ia cutântul întru apărarea legei, urmat 
fiind de d. C. C.. Arion, care rosteşte un discurs admirabil, punând 
în relief netemeinicia atât a acuzațiilor de“ neconstituţionalitate, 
formulate de An. Stolojan, cât şi celor de socialism, invocate de - 
N. Ceaur-Aslan. După d. C. 0. Arion ia cuvântul, în aceeaşi şe- 

s
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dinţii — 14 aprilio-—însuşi “autorul “Jegei, 4. P. P. Carp, rostind o 

cuvântare. cu adevărat “magistrală, după care legea so ia în consi- 

derare cu 17 de bile albe din 106; în ziua de 18 aprilie legea se 

votează în total şi la Cameri cu SI. de bile albe din 87 de votanţi, 
dupăce -c'o zi înainte, la 17 aprilie, opoziţia întreagă, în număr de . 
26 deputaţi,şi 15 'senatori, se retrăsese Gin parlamozit în semn de 

protestare îlpotriva, acestei: legi. 
- In toamna aceluiaş an însă, la 2 octombrie 1895, partidul con- 

servator. se retrage dela guvern. Noul guvern liberal. abia venit, 
se şi grăbeşte si modifice legea mirielor şi la 16 decembre acelaş 
an depune un proect de lege. prin care îi aduce unele schimbiiri: 
între altele, acest proect' desfiinţează cu destivârşire partea a doua 

a legei, care cuprindea. casa, de ajutor şi de pensiuni. Această su- 
primare este. viu criticată, între alţii şi, de d. V. Morţun. care spune . 
cu acest prilej : .. 

«Liberalii, in loc să îmbuniătiițiască soarta muncitorilor, scot din!” - 
lege toate dispoziţiile bune, puso de conservatori». 

a 

rr 

o DISGURS Rose IN CAMERA DEPUTAŢILOR 
e „LA 11 APRILIE 1895. - 

| Domnilor. Deputaţi, PI aa 
| Proectul de-lege, care e:azi în discuţiune şi. care „poartă 

titlul de proect de lege al minelor, conţine, în realitate două 

proecte distincte de-o importanță egală: urul privitor la. 
mine, altul privitor la asigurările lucrărilor: Yoiu. da o în- 

semnătate egală, în cuvântarea! mea; şi unuia şi celuilalt 

: din aceste doui-proecte, cutoatecă d. Stolojan nu: s'a ocupat 
decât de legea chiar a minelor, cu care voiu. începe şi 
eu.' Şi voiu trece repede asupra,; chestiunilor juridice şi con- - 

„ stituţionale, pe cari le deşteaptă această lege, căci în această 
privinţă mi se pare că s'au 'cam 'sleit argumentele, mai.ales - 
prin discuţiunea de la, Senat, fără totuşi a sefi: limpezit pe 
deplin chestiunea. Ba chiar mi se .pare căp opoziţiunea a . 
căutat mai mult să întunece decât. să desluşiască,, chestiunea. 

Aţi văzut cum d. Stolojan s'a silit să producă confuziunea. - 
“D-sa ne-a zis că .s'a -luât de bază, pentru întocmirea 

acestui proiect, legea: cea mai. confuză, aceea din 1810 din 
Franţa. Guvernul a mai adaos câteva dispoziţiuni din legi- -
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slaţiunile streine, mărind încă cu chipul acesta confuzinnea, 

„care a fost dusă la extrem prin modificările Senatului. Şi 

d-sa a conchis că această lege este o “adevărată cacofonie. 

- Cred. că d. Stolojan cu- intenţie a vroit-să producă urmă- 

toarea impresiune: autorul legii a grămădit o mulţime de 
controverse, de subtilităţi juridice, de distincţiuni, de sol şi 

subsol, de -proprietate minieră mobiliară ori imobiliară, mo- 
"biliară urbană, dobândită prin expropriere ori: pe cale de 
distincţiune: Apoi autorul legii “s'a dedat :la o operă: de bi-" 
zantinism, la o muncă de despicare a unui fir în patru şi 
torturându-se textele, s'a ajuns la această lege, care, dacă nu 

izbeşte fățiş. în itera Constituţiunei, î îi, alterează însă de sigur 

înţelesul. | . a 
Aceasta este im presiunea” ce s'a cătat a: se. produce ; asupra 

spiritului celor necunoscători do matorie, cari şi-ati patut ast- 
„fel închipui că d. ministru de domenii e înzestrat cu un spirit -: 

- de bizantin atât :de ascuţit, în cât a patut să inventeze toate * 
aceste sisteme şi subtilităţi, ca -şi când cle:nu te-ar întâmpina 

încă, de: la pragul a.oricărei legi a minelor, ca şi când ele 
- nu ţi-ar atrage atenţiunea şi nu ţi-ar cere dezlegare, ca şi 

- când, în fine, a a face o lege a minelor, ar. consta în altceva 

de cât a alege între diferitele sisteme între cari legislaţiunile 

streine îşi împart preferinţele. - i 

Şi având a alege între aceste sisteme, este. evident că 
Sau ales nu numai sistemele ce în: sine păreau a fi mai bune, 

dar şi acelea cari se > împacă, cu u dispozițiunile Constituţiunii 

„noastre. a „* 

Aşa dar vedeţi că chestiunea eonstituţională se 'rezolvă 

prin chestiune. Astfel dar având a hotărâ. dacă proprietatea 

"minieră este mobiliară sau imobiliară, “mobiliară rurală sau 
imobiliară urbană, pe lângă neputinţa, pare-mi-se, de a. con-' 

funda proprietatea imobiliară rurală cu proprietatea: minieră, 
mai era şi consideraţiunea că, “dacă hotăram că proprietatea 

minieră e o proprietate imobiliară rurală, era să ne. izbim 

de textul axticolului 7 din Constituţie.
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„Dar această proprietate se dobândeşte ea pe perpetuitate 
în deplină proprietate, prin expropriere ? Ori este ea tempo- - “ rară şi se dobândeşte. pe timp. mărginit, .pe cale de: con- 
cesiune ? _ „ ! 
„Aci poate că preferinţele; guvernului „ar fi fost pentru un alt sistem de cât cele ce s'au pus în lege. Se pare că d-nul ministru al domeniilor 'ar fi preferit perpetuitatea, pentru a - îndruma mai, mult capitalurile spre exploatarea minelor. Ca | toate acestea, însă, din temere de a nu izbi întrun text con- - stituţional, s'a hotărât sistemul concedării minei pe termen. Mărginit. a ia | Astiel,: vedeţi că îndată ce s'au .pus aceste preinize, că adică proprietatea minieră e o proprietate imobiliară sai ge- neris, ce se dobândeşte în mod temporar pe cale de conce- siune, au decurs de aci toate consecinţele : adică nu mai poate fi vorba de art. 7, nu mâi ne izbim de art. 19 paragraful 1 ori paragraful '3, nu. mai întâlnim o piedică în art. 20 din - . Constituţie, a Pe: D. Ștolojan ar fi vrut să facem tocmai contrariul. Pe când „noi alegem cu intenţie sistemele cari nu pot izbi vreun - „text din Constituţie, d-sa. din potrivă alege sistematice pe acelea cari ne-ar pune în conflict cu: vreun text constitu- țional. Când cumva găseşte că o dispoziţiune oarecare sar izbi de un articol * din Constituţiune, -sa vine şi .zice: . „«acesta este sistemul firă care nu poate să existe o: exploatare - minieră, acesta, este sistemul modern, pe care-l găsesc reco- mandat de autorii nenumărați, pe cari i-am citit, D-sa a mers chiar până acolo în cât să susţină în discursul d-sale contrariul de tot ce S'a zis „de” asociaţia antiminieră. Şi pentrucă discursul d-lui Stolojan este 'oareşieum încheierea „campaniei antiminiere, permiteţi-mi să mă abat un moment | dela girul argumentaţiunei mele şi să pun acest Giscurs — prin care s'a contrazis toţ ce s'a spus până aci de liberali — în legătură cu celelalte manifestaţiuni ale coaliţiei antimi- niere. 

- : e Da x
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“Campania aceasta s'a pornit 'en multi e gălăgie şi cu multe ” 
" speranţe din partea opoziţiei. “Trebuea să se joace o piesă, 
cum 'se zice în franţuzeşte ă â gr and spectacle. Nimic nu s'a 

"cruțat pentru: punerea în scenă şi pentru reclamă. 
După acest program atât de bogat, s'a jucat;la Senat actul I, 

care veţi recunoaşte că a fost o deziluzie. Primele roluri 
"au fost mai pre jos decât reputaţiunea lor, 

Dar se pare că se puneau mari speranţe cu actul al doilea, 
„ce trebuea să se joace, aci, la Cameră. Mai mulţi artişti fă- - 
- gădaiseră concursul * lor: grațios în mod excepţional pentru 
această împrejurare. Ei însă nu s'au manifestat, afară numai - 
dacă n'am ţine seamă de intervenţiunea elocintă a d-lui! Pâ- 
cleanu, care a cerut citirea. tutulor. articolelor dela tribună, 
„Dar chiar dintre artiștii obicinuiţi, nai mulţi au lipsit. Primul 
tenor încă a lipsit” şi, mi se spune, va lipsi până la sfârşitul 
discuţiunei acestei legi. In fine în acest concert, la care nu mai 
iau parte decât; artişti de a doua mână, d-l Stolojan a venit 
să aducă onotă discordantă,care legitimează pe deplin cuvântul: 

4 

de cucofonie-rostit de d- -sa. D-sa a combătut tot ce au susţinut 
„partizanii d-sale politici în cursul: campaniei antiminiere, care. 

"sfârşeşte în mod ridicol, printr'o: luptă între d-voastră. 
In: adevăr, erau două argumente; de căpetenie, ce se adu- 

ceâu în contra legei minelor: . «legea este anticonstituţională, - 
_„şi antinaţională.» Aceste două cuvinte se repetau în toate 
manifestele d- voastră, chiar pe toate afişele opoziţiei.” Dintre 
aceste” două învinuiri, acea de antinaţionalism era -argu- 
mentul de efect. Cheștiunea de procedură, , chiar constituţio- 
nală, pasionează mai puţin masele. Insă argumentul că legea 
e antinaţională, era sentimentul ce trebuea să impresioneze 
țara.. Ei bine, cu plăcere dar şi cu mirare am „văzut 'că d-l Sto- 
lojan nu numai n'a mai reeditat acuzaţiunea de trădare na- 
ţională, dar” chiar ne-a imputat; că nu favorizăm în destul ca-, 
pitalurile streine. D-sa ne-a spus că concedându-se minele pe 
15 de ani, în loc dea le da'pe perpetuitate, nu vor veni străinii 
şi a cerut ca să admitem perpetuitatea, pentirucasă atragem 
capitalurile streine.
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| 
Atunci, domnilor, ce mai însemnează campania antiminieră . 

pornită pe terenul străinismului ? | _ 

-Ce însemnează apelul. acela vestit, întitulat Români! In 

care se ziceă că,. după această lege, numai până unde intră 

cuțitul plugului numai până acolo. se va întinde ţara româ- 

nească, că mormintele străbunilor nu vor mai odihni în pământ 

românesc ci în pământ străin şi vitreg, că șe va auzi în vâl- 

celele, noastre numai fluerul maşinelor şi nu se va mai auzi - 

fluerându-se doina? (aplauze)... - 
„Argumentul cel de căpetenie, chestiunea naţională, a dis- 

părut cu 'desăvârşire. D-l Stolojan a. venit chiar să pledezer. 

în favoarea străinilor, zicând că nu-s'a dat destule garanţii | 

capitalurilor străine, . | 
D-l Ar. SroLoyax:' Am spus că, din punctul de vedere îl ! 

“d-voastră, cu chemarea capitalurilor străine nu o'să ajungeţi 

la rezultat, i IT 

D-N. Fruersou : Mă iertaţi, d-le Stolojan, nu pentru aceasta 

presupun că aţi adus aminte tot ce a făcut partidul liberal :_- 

în favoarea străinilor, toate: favorurile ce li s'au dat prin legea 

pentru protecţiunea industriei române. . . 

D-I TARE oXESCU, MINISTRU AL CULTELOR : La Senat d-l Sturza | 
a zis că legea pentru protecţiunea industriei naţionale este - 

anticonstituţională; iar d, „Stolojan a spus'că este foarte 
constituţională. . 

D-L B. Sr. DELAVRANCEA: Aşa a zis d-l Sturza şi v a spus 
că nu. v'aţi făcut datoria s'o combateţi. “ 

_ D-IN. Frupescu:. Mi se pare că este alt motiv pentru” care. 
d-l Stolojan a renunţat; la „acuzaţiunea de trădare naţională. 

| Argumentele se aleg şi: după “temperamentul şi felul de 
„talent al oratorului. : - 4 E 

D-l Stolojan pare că nu are temperamentul: care să vi= 
breze fibra, patriotică şi pare .că: ghicesc. de acuma, că ches- 
tiun6a “naţională va fi tema d-lui "Delavrancea. D D-l Stoloian 
simțind că n'are. „avântul oratoric necesar pentru. a „mişcă ini- 
mile agitând spectrul străinismului, preferă a se înfăţişă drept . 
bătrânul parlamentar, omul hârșit în luptele politice, dibaciu
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Atunci, domnilor, ce mai i însemnbază campania antiminieră 

pornită pe terenul străinismului ? 

-Ce însemnează apelul. acela vestit, întitulat Români! In 

care se ziceă că, după această lege, numai până unde intră 

cuțitul plugului numai până acolo. se va întinde ţara romă- 
nească, că mormintele străbunilor nu vor mai odihni în pământ 
românesc ci în pământ străin şi vitreg, că se va auzi în vâl- 
celele, noastre numai fluerul mmaşinelor. şi nu se va mai auzi. 
 luerându-se. doina? (aplauze). Ei - 

„Argumentul cel de căpetenie, chestiunea, naţională, a dis- 
părut cu desăvârşire. D-l Stolojan a. venit chiar să pledeze.: 
în favoarea străinilor, zicând că nu s'a: dat destule garanţii | 
capitalurilor străine, . 

D- Ar. SroLoyAN :: Am spus că, âin punctul de vedere al! 
"-voastră, cu chemarea capitalurilor străine nu o'să ajungeţi 
la rezultat. 

bătrânul parlamentar, 

Di 

“ 

„D-IN. Fraerscu : Mă iertaţi, d-le Stolojan, nu pentru aceasta 
presupun că; aţi adus aminte tot ce a făcut partidul liberal . 
în favoarea străinilor, toate-favorurile ce li sau dat prin leg: 
pentru protecţiunea industriei române. . ! 
“D-I'TAnE JoxEscu, MINISTRU AL CULTELOR : La Senat d-l Sturza 

a zis că legea pentru „protecţiunea industriei naţionale este anticonstitnţională; i iar dl Stolojan a spus! "că este foarte 
constituţională.. - 

D-l B." Sr. DELAvRAxOEA: Aşa a zis a-l Sturza şi wa spus că nu v'aţi făcut datoria s'o combateţi. 
D-I N, Frupescu :. Mi se pare că este alt motiv pentru care d-l Stolojan a renunţat la „acuzaţiunea de trădare. naţională. Argumentele se aleg şi după - temperamentul ' şi felul de talent al oratorului. vi . D- Stolojan pare că nu are temperamental. care să vi- 

breze fibra „patriotică' şi pare .că: ghicesc. de acuma. că ches- tiunca “naţională va i tema d-lui “Delavrancea. D D-l Stoloian simțind că n” are avântul oratoric necesar pentru a mişcă ini- mile agitână spectrul străinismului, preferă 5 a se înfăţişă drept 
oinul hârgit în n luptele politice, dibaciu 

A
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„în alegerea terenului pe -care ştie « să , dea lupta adversarilor 

săi şi să-i prinză în cursă, . - - . 
Iată cursa, ce a voit să ne întinză d-l Stolojan. Şi arătând. 

aceasta, reiau şirul argumentaţiunii mele, întrerupt printr'o 

prea lungă paranteză. 
De unde, precum vam arătat, noi am „căutat să dăm în 

legea minelor soluţiunile: ce nu se ciocniau cu vreun articol) 

din. Constituţie, d-l Stolojan a ales tocmai acele sisteme ce 

vedea că ne vor pune: în.conflict cu Constituţia. | | 

D-sa a venit să ne dovediască, că sistemele cari nu se po- 
trivese cu Constituţiunea noastră; sunt “singurele cari ne: pot 

da rezultate favorabile exploataţiunii miniere. - 
| Faptul "că un "sistem e în 'contrazicere cu Constituţia. 

e un cuvânt snficient pentrucasă „obţie favoarea d-lui Sto- 

lojan.. i 
Aşa, de pildă, d-sa voeşte.. cu orice pie ca minele să se 

dobândiască în deplină proprietate, prin. expropriere : con- - 

secinţa şi probabil dorința d Ini „Stolojan e violarea art. 19: 

din Constituţie. . . 

D-sa voeşte 'ca acest sistem să se întinză “la toată ţara, 

adică și la pământurile ţărăneşti. Consecința : violarea art. 20. 

. din. Constituţie. In fine: d-sa cere ca şi :străinii să poată în 
modul acesta deveni proprietari de. mine. Consecința: vio- - 

larea articolului 7. - 

Incât,. vedeţi, "după sistemul. d-lui Stolojan, nu .un articol 

ci 10 articole din Constituţie vin de protestează în contra . 

d-sale. _: - 
Şi atunci concluzia, este:. Bună o îi legea minelor; dar 

Constituţia se - împotriveşte. “la exploatarea minelor. Ciudat - 
| „mijloc de a face populară: Constituţia! Ciudat şi; caracte- 

ristic, pecât de periculos mijloc ! Dăgaţi de seamă, că nu 

pentru prima. oară ci în mod sistematie se produce acest, ar- 

gument.,. : N 
Nu eşte lege, care să nu fie foarte combătule de d- voastră 

din punctul de vedere, constituţional. Da
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Dacă o lege e bună, dacă din punctul de vedere alutili- 
„tăţii legea nu poate fi combătută, atunci. ultimul refugiu, ul- 
tima scăpare a opoziţiei, este argumentul . constituţional : 
«Bună ar fi legea, se zice, dar. Constituţiea se opune». 
D- B. Sr. DELAVRANCEA: Exemplu. - 
D- N. Fruescu: Insăşi legea minelor. a 
D-l B. Sr. DELAvRANGEA: Afară de aceasta. 
Di C. C. Anrox: Legea drumurilor de fer. 
D-l B. Sr. DeLavRaAxCEA : De aceea aţi modificat- -0. 
D-l N. Fiurpesou:: Eu cred că este un ciudat mijloc de-a 

apără, şi de a populariză o :Constituţiune, de-a o arătă la 
fiecare pas ca fiind o piedică la orice reformă şi la orice 

' progres. 

Dar știu că d-l Stolojan are un mijloc, pe cate îl reco- 
mandă pentru a eşi din acest impas în care a căutat să ne _ 
pue: D-sa ne zice: revizuiţi Constituţia. N _ 

Deşi vă înfăţişaţi ca impecabili constituţionali şi vroiţi să 
ne arătaţi pe noi drept vrăjmaşi ai Constituţiei, ne. propuneţi 
a fiecare moment. revizuirea, Constituţiei, şi astfel! d-voastră 
sunteţi anticonstituţionali. 

In adevăr, d-l Stolojan s'a prezentat aci ca un bărbat puţin 
încredinţat despre virtuțile Constituţiei, dar pasionat 'de' 
procedura constituţională. Pentru d-sa e un articol care go- 
-mină toată materia. constituţională, art, 153, care „prevede 
modul cum se modifică Constituţia. | | 

„ D-sa zice: «Revizuiţi Constituţia, noi nu ne opunem», 
La fiecare lege, d-voastră vă arătaţi indifer enţi la modul cum 
-se va revizui Constituţia, numai cereţi ca în mod regulat 
să se revizuiască pactul fundamental. 

D-voastră, în 12 ani, aţi! schimbat-o “de două ori ; ; dacă'ar 
fi fost după d-voastră, noi în î ani ari trebuit s'o schim- 
băm cel puţin 'de 7 ori. - 
D- DELAVRANCEA : Dece ? Ar fi trebuit odată. - 
D-l N. Fuueescu: Noi nu admitem aceasta, Noi. credem . 

că o Constituţie preţueşte nu numai prin virtuțile ei, ci. şi 
“prin vechimea, ei. Şi dacă aceasta este un adevăr: în orice. 

+
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țară, acest adevăr trebue mai ales respectat: în ţară la noi. 
La noi stabilitatea constituţională trebue cu atât mai preţios: 

păstrată, cu cât ştim în.ce mod se fac la noi alegerile. Nu 

este alegere, despre care partidul învins să nu zică că prin 

ingerinţe şi violenţe a triumfat partidul advers., Consecința 

este că partidul înfrânt declară că venind la putere el va 
schimbă toate legile făcute de celalt partid. . 

Aceasta e un mare rău, care totuşi e mărginit, pe câtă 

vreme această prefacere legislativă, neîncetată se mărginește 

la legile ordinare. Răul ar fi însă incalculabil, cârd acest. 

sistem de prefacere Sar întinde și la Constituţie chiar, 

când fiecare partid va veni la putere nu numai cu legea lui / 
comunală, ori legea lui judeţeană, dar şi cu Constituţia: lui, 

Atunci s'ar distruge singura garanţie de lealitate ce mai 

există. între partidele noastre, cari se sfâşie cumplit pe toate 

celelalte tărâmuri. Atuaci s'ar distruge principiile cele mai 
primordiale ale. oricărui guvernământ regulat, 

De acea: 'noi. credem că .suntem mai constituţional ca 

d-voastră, noi, cari “printr'o Cameră în majoritate conserva- 

„ toare am votat această Constituţie. 

D-l C. GnrconEscu : Nu aţi avut majorițate. 

= D- 1 N. Fnapesou: Este destul, d-le Grigorescu, să vă spun 

că acea Cameră avea de preşedinte, pe conservatorul Ma- 

„nolache C. lepureanu, şi atunci președinte al consiliului era 

d-l L. Catargi şi că toate propunerile d-voastră, precum cele: 

două colegii electorale, electivitatea magistraţilor, toate aceste 

propuneri . ale stângei au căzut în Constituantă. a 

- D-l: DELAVRANCEA : Şi articolul 7? 

DAN. Frureescu : Dar mai avem şi-o altă superioritate 

faţă cu d-voastră: acea că în 29 de ani! nu am; revizuit 

această Constituţie o singură dată (aplauze). ' 

Şi azi încă noi credem că această Constituţie, întrucât e în- 

ţeleasă în "mod larg iar nu cum o interpretaţi d- -voastră, de- 

parte de a fi .0 piedică la orice fel' de progres, poate să. 
adăpostiască multe generaţii, - cari la uinbra ei. să se dezvolte 

și să propăşiaseă, (aplauze). 
7 . * , .
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Odată împăcaţi cu orice serupul constituţional, permiteţi-mi - 
„să mă ocup, de legea minelor, din punctul -de_vedere eco- 
nomic. . Să ne întrebăm, de unde. a izvorât acest. proiect, 
la ce necesitate răspunde şi ce putem așteptă dela dânsul? 

In timpul discuţiunii: Adresei, vă aduceţi aminte cu câtă 
 înverşunare opoziţia a exploatat criza, agricolă care ne bântuie * 
şi cu câtă patimă ne-a acuzat, că nu aducem nici o solu- 
ție pentru a îndulci efectele. crizei. ' 

- Atunci vam avut de protivnici ; aztăzi, când vă aducem. pri- 
„ma soluţie, vă găsim: iar în calea noastră (aplauze), căci, evi- 
dent, legea minelor corespunde grijei cs ne-a: cuprins, când 
am văzut că-o singură secetă poate secă singurul izvor de” 
avuţie al ţărei: agricultura. Am crezut atunci că trebue să 

 înmulţim izvoarele noastre de bogăţie” și să ne îndreptăm 

, 

_. activitatea - “spre industrie. Credeam că astfel ne vom întâlni 
-în păreri cu partidul liberal. Căci partidul liberal se laudă - 

"că el a pus temelia industriei naţionale la noi: 
"Se vede însă că nu suntem înţeleşi “decât asupra cuvân- 

tului, căci în afară de cuvânt totul ne desparte. -Noi credem 
că ceea “ce ați făcut d- -voastră.. nu e nici industrie, nici na- 
țională.. Industria pe care o avem azi e o simplă fanfaronadă. 
Mi. sa povestit că, pe când se clădia linia Ploeşti-Predeal, 

_un “fost ministru liberal a întrebat pe- d-l Guilloux câte tu-: 
nele o să avem până la reușită ?> Guilloux: i-a spus: «trei. 
„tunele.» Ministrul liberal ar-fi răspuns: la, aceasta : «ştii că .- 
nu- i rău „pentru 'o ţară mică» (ilaritate). .- 
D-l Bannv 'Ş7rer. DELAVRANCEA : D- voastră aveţi un mi-: N. nistru, care a făcut un tunel cu orice pret; să nu „mai vor- 

bim de tunele. ME 
DIN. FILIPESCU : zi bine, | precum acel ministru credeă 

că o ţară e dezonorată dacă: nare măcar trei. tuneluri, tot astiel v'aţi zis că trebue - să. avem câteva fabrici, câteva | 
obiecte de expus la. vreo expoziţie, pentru a susţine” măcar : 
mândria şi, renumele nostru faţă cu țările streine. De aceed 

prin mijlocul foarte lesnicios al votărei câtorva, taxe S'a creat 
un început de industrie,” care numai naţională nu este: capi- 

N
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talul e străin, meşterii străini. Numai! pe obiectul fabricat 
„se lipeşte eticheta de «industrie naţională» şi atunci d-voastră . 

ziceţi cu mândrie :. „onoarea naţională e salvată! 

+ Dar precum aceasta nu €e naţional, nu este nici industrie. 

Prin industrie naţiorială înţeleg o formă a muncii naţio- - 

male, menită a îmbogăţi tara. 

Şi nu'e decât parodia industriei” aceea care te sărăceşte 

şi pe care o. susţii prin subvenţii. „Ceeace avem azi e o 

industrie artificială creată, prin. mijloace factice, prin- prime . 

și taxe vamale, o. industrie ofticoasă, ce se Susţine numai cu. 

doctorii (aplauze). * Ă 

De aceea noi credem că: protecţiunea vanăală, ce se Stabiz 

lește la graniţă, trebue să fie însoţită în mod paralel cu dez-: 

voltarea şi. perfecţionarea mijloacelor de producţiune înlăun- 

trul graniţelor țărei. Altminteri, sistemul protecţionist este 

numai exploatarea consumatorilor. şi " înşelarea țărei. 

-“De aceea, domnilor, guvernul actual a căutat, că pe toate că- 

ile să organizeze: munca: naţională. In această ordine de idei; 

 semnalez în treacăt. organizaţia învăţământului profesional. 

Este Onoarea acestei Camere că. a votat legea învăţămân- 

tului profesional şi că a făcut cu atâta dărnicie saorificii 

imense pentru. crearea de terme "model: 
Dupăce vom fi. creat meşteri îndemânateci, va trebui să 

le dăm în mod lesnicios şi eftin materia primă. . 

La, această nevoe e menită să. ăspunză, “legea care astăzi 
este în discuţiune. 

- Ar fi, negreşit,. o banalitate. ca să arăt importanţa ce pot 

să aibă 'materiile prime şi combustibile în industrie ; asupra 

"unui lucru însă țin să apăs: este că, în special la noi, €x- 

„ ploatarea. minelor este o condiţiune + sine ua 1 non „pentru 

existenţa. unei industrii. - . 

* Din cauză populaţiunei noastre rare, industria are nevoe 

să întrebuinţeze maşinele pe o scară întinsă și - -deneeea e 

-nevoe să avem ' combustibilul la îndemână. 

Acăst combustibil, întrucât e adus din. străinătate, nu poate - 
fi i decât. foarte scump: Din cauza a depărtării noastre de mica 

2 -
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noastră coastă maritimă, metalurile şi toate materialele grele * 
sunt foarte scumpe, căci transportul lor pe uscat dela Brăila: 
până la Bucuresti, de'pilaă, e îndoit cât preţul transportului 
din Anglia până la Brăila. - i 

In fine, ceva mai important de cât seumpetea materiei 
-prime este că această materie. primă, fiind adusă din străi- 
_nătate, este în totdeauna o bază nesigură şi plină de incer- 
titudine pentru industrie. O industiiie însi trebue să aibă în pri- 
mul vând siguranţa. Di - 

Situaţia noastră geogrăfică face că mai puţin ca oriunde 
"aiurea săi avem această siguranţă, pe câtă vreme nu am ex: 
trage mineralele. chiar din solul nostru. Preţul materiei prime 

„depinde pentru noi nu nuniai de-o întârnplare, de o: schim- 
„bare de tarif, dar în caz de războiu, se poate întrerupe cu-cea, 
mai mare:uşurinţă orice comunicaţie maritimă prin închi- 
derea Dardanelelor şi închiderea gurilor Dunărei. Care in- 
dustrie dar ar consimți să se stabiliască în condițiuni atât 
de problematice ?- e 

Veţi admite, probabil, aceste consideraţiuni, dar poate veţi 
zice: să se exploateze minele, dar să înlăturăm capitalurile - 
streine. o i a e ' 

Aci se pune “marea cestiune: naţională, pe care-a agitat-o 
opoziţia.  Permiteţi-mi dar să examinez această „cestiune, 
cercetând în grabă regimul la care sunt “supuşi străinii 

“lanoi, "7 aa a „Acest examen e cu atât mai interesant, cu cât tocmai pro- tivnicii noştri au stabilit, fiind la.putere, acel regim. | 
Inainte de 1879 toţi: străinii, afară de Tvrei, erau trataţi pe „un picior de egalitate. In 1879 sa votat art. 7 din Con- stituţie. i e „- 

„Prin acest articol sau îndepărtat străinii numai dela pro- „ Prietatea imobiliară nirală şi li s'a dat acces larg pe toate - celelalte câmpuri 'de activitate. Când a. venit apoi timpul „să ne ocupăm cu întemeierea industriei naţionale, partidul liberal nu numai nu a exclus pe străini dela dobândirea pro- prietăţei industriale dar i-a şi favorizat. Prin tariful vamal 
s. + .- - . 2
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nu i-a exclus, iar prin legea pentru protecţiunea industriei na- 
ționale i-a favorizat. In ceeace priveşte tariful: vamal, nu se. 
putea face, o recunosc, o distincţiune între naţionalitea celor 
ce importă mărfurile, ci numai între mărfuri chiar. Aşa fiind, 
“consecinţa fatală a protecţionismului — care nu e: însoţit în 
acelaş timp de'o puternică organizaţie a muncii naţionale 

„înlăuntrul ţării şi de îmbunătăţirea sistemelor de produc- ” 
țiune — este că, în loc: să mai importezi fabricate stiine, im- . :- 
portezi pe. fabricantul strein. 
Avem despre, aceasta, un exemplu hotărâtor” cu Rusia. 

Indatăce Rusia a intrat pe calea protecţionisraului, toate 
industriile streine, cari erau în apropiere de graniţa rusească, 
au trecut graniţa. Sa a ” 

Poate că această: importaţie a industriaşilor străini în locul. 
"importaţiei produselor streine să aibă foloase, dar de sigur : 
că înfăţişează şi neajunsuri. S'a privit ca un mare pericol, 
faptul aşezării fabricelor străine pe teritoriul rusesc. Ba pe- | 

„ zicolul-a părut a fi aşă de mare: în cât sau făcut diferite - 
propuneri, casă se combată aceste industrii străine. Aşă, de 

E pildă, s'a propus să se stabiliască vămi interioare şi un jurnal . 
- şovinist, «Gazeta de Moscova», întrun avânt de şovinism a 
propus chiar să se cedeze Germaniei: jumătate din Polonia, 
pentrucasă se” poată. protege industria adevărat rusească, 
„D-voastră însă, domnilor liberali, .n'aţi văzut niciun pe- 
ricol în această naturalizare a' industriaşilor străini la noi 
în ţară, aţi protejat prin tariful vamal industria stiăină fără 

-"a lua în favoarea industriei cu adevărat românească, măsurile ce prudenţa le comanda. a i E 
Dar dupăce aţi făcut aceasta, aţi făcut legea „pentru pro- 

” tecţiunea industriei naţionale: După atâtea. avantaje ce Te-: : 
-_zervă străinilor tariful vamal, aţi fi putut „rezerva Româ- | 
„nilor măcar acele. favoruri excepţionale, cari. se acordă prin 
legea pentru, protecţiunea industriei naţionale. a | 

Insă n'aţi vrut să admiteţi aceasta. S'au propus la vo-: 
tarea 'legei amendamențe de d-l Pop şi Butculescu, prin cari 
beneficiile legei acesteia. să 'se: acorde excluziv Românilor. . 

' 
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"Aţi respins însă acele amendamente şi legea s'a votat aşă cum 
fusese propusă în urma unui raport foarte interesant al d-lui. 
Costinescu, - din care să-mi permiteţi să, extrag câteva pasagii : : 

«Mai este o prejudecată, mai răspândită. încă — zicea d-l 
«Coștinescu—care ne-face mare rău şi opreşte emanciparea 
«noastră economică. Mulţi îşi  închipuesc .că industria nă- 
«ţională e. excluziv acea care se face nu. numai în ţara ro- 
„«mâneasgă, dar şi numai de capete şi de braţe româneşti. - 

«Dacă această adâncă eroare Sar traduce în vreo măsură. - 
«legislativă, ea ar fi de ajuns spre a lovi: de paralizie pro-. 
«ducerea industrială a ţărei. In adevăr, ceeace ne. lipseşte 
«nouă Românilor nu este. numai capitalul trebnincios între- | 
«prinderilor industriale, dar şi specialitatea . şi experienţa; 
«fără de. cari asemenea întreprinderi nu pot să izbutiască».. 
| Şi se pare că această lege prejudecă dejă chestiunea mi- 
nelor, la cari deasemenea se aplică. Iată î în adevăr ce mai zicea 

„d-l Costinescu : - | 
«Nu de mult un stattin a “descoperit î în România un mare. 

«zăcământ de asfalt şi'a început de îndată să-l exploateze. | 
«Nu trebuea să fim oare recunoscători acestui străin, că a 
„«făcut” această descoperire şi că astfel în curând ne va scuti 
„«de a vărsă peste fruntarii banii noştri spre- a aduce asfalt?» 

» «Pentru aceste cuvinte, proiectul: de lege. nu refuză in- 
| «dustriaşilor streini din România foloasele acordate în ge- 
«nere tutulor: industriiloE,- ori. de cine ar îi ele făcute.» - 

Ei bine, vă întreb, 'cum d-voastră, cari aţi profesat ase-... 
menea păreri în privinţa industriei manufâcturare, veniţi să - 
cereţi ca să se excludă „străinii tocmai dela exploatarea mi- 
nelor ? Căci este o mare deosebire între, industria, minieră. 
şi cea mahufacturară. - , _ - 

Industria manufacturară, produce obiecte: definitiv fasonate; 
"gata-a se pune în consumaţiune,, cari nu mai solicită nici un 

_ adâos de muncă naţională, cari. na. mai perinit nici un câştige . 
vreunui. intermediar. Dacă acea industrie înfloreşte, ea fo- | 
Joseşte numai străinului care se află î în capul acelei industrii, 
iar dacă acea , industrie dă producte rele, cari nu merită nici 

N
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"un sprijin şi totuşi. se susţine graţie protectiunei vâmale, î în 

acest caz acea industrie „ruinează pe: consumatori. Prin ur- 

mare, în asemenea, împrejurări, consumatorul e exploatat şi 

fabricantul străin e favorizat în mod păgubitor pentru sărac. 

Acelaş lucru este şi cu industria ninieră ?. Nu. Eixploata- 

torul minei produce materie primă. Această materie. primă, . 

chiar scoasă la iveală. de streini, va contribui la. întemeierea 

Dindustriei naţionale şi ca atare va constitui o bogăţie pentru 

țară, , J A 

In adevăr, bogăţia minieră constă nu în câştigul ce-l: pot 

realiză câţiva. exploatatori de mine, ci în faptul că tara are: 

la îndemână materiile” minerale ieftine... Folosul mare ce-l 

trage o ţară din faptul că “are cărbuni. constă în acea. că 

industriaşii plătesc cu: 18 ori 20 lei tona de cărbuni ce se 

„găsesc la faţa'locului, în loc “de 40 lei aduşi din Anglia, iar. 

nu în faptul că exploatatorul străin ori pământean va câştigă 

2 lei de pildă la tona de cărbuni, drept beneficiu « cuvenit capi- - 
N 

talurilor sale angajate în mine. - 

Nădiăjduese că şi acest câştig va apar ţine Românilor cari 

"se: vor deda, sper, la exploatarea minelor, dar zic.că . chiar 

dacă. minele ar fi exploatate şi de străini, aceştia, VI ând ne- 

vrând, vor contribui la întemeierea unei industrii adevărat, 

- naţionale: (aplauze). | : 

Nu vreau să, prejudec cestiunea pe care voeşte să o pre- 

judece d. Stolojan, zicând că. vom avea ori nu mine. Dar în- 

 diterent de aceasta, zic că ăceastă lege, oricare. ar fi soartă 

ei, va fi o .mărturie despre o rivnă lăudabilă: .de a ne în- 

drumă spre o_stare econoinică mai bună, lucru care onorează 

pe autorul acestui „proiect de lege. Iar dacă şi norocul vaîn- 

soţi pe autorul legei în sforțările sale. dacă vom avea niine 

bogate şi vom întemeia o industrie naţională înfloritoare pu- 

tându-se baza pe materia “primă scoasă din chiar solul nostru,. 

atunci această lege va fi pentru cel. ce-a întoemit- -0 un titlu 

- la recunoştinţa “ţărei (aplauze). 

Acum, domnilor, permiteţi-mi să, tree "la partea a doua a - 

legei, adică Il cea „privitoare la 'asigurările uorătorilor. Voiu
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discuta însă mai mult principiile „ce pune aceasta, decât 
„însăşi aplicaţiunea: ce legea a dat acestor principii... 
- Dela început declar că sunt în principiu partizan al. asi- 
gurării libere ; însă admit cu toate acestea dișpoziţiunile co- 
prinse în această lege, privitoare la: asigurarea obligatorie a 
muncitorilor în mine. Dacă admit asigurarea obligatorie apli- 
câtă lucrătorilor din mine — cu toate că fac rezerve asupra 
principiului asigurării prin stat— o fac tot întemeindu-mă pe 
acea fericită distincţiune a solului de subsol. Na 

In adevăr, întru cât proprietarul suprafeţei nu este stăpân 
"în subsol, întru cât statul are amestec în subsol până acolo 

„în cât chiar poate! concede altuia: decât proprietarului: supra- 
“feţei. exploatarea minei, evident este că statul poate .să pre- 

scrie şi anume condițiuni în cari | 
"mine, : 

-se' va săvârși munca în 

"ŞI. ştiţi că această muncă în mins e cu. deosebire grea, 
insalubră și periculoasă. De aceea, admit asigurarea obliga- 
torie, întrucât se mărgineşte la, mine, dar voiu discuta prin- 
cipiul asigurărei obligatorii, spre a ne lămuri dacă am puteă 
admite o aplicare mai departe a acestui principiu. | 
„Sunt partizanul cel mai fervent "al asigurărei. Cred că 

„orice om cât de puţin civilizat când e sărac trebue să se asi- 
gure în contra tutulor împrejurărilor” nenorocite ale vieţii. 

"De acea cred că ar.trebui.să căutăm: a întinde asigurările 
la întreaga populaţiune a ţării. Aceste asigurări sunt la noi'cu 
atât mai necesare, cu cât muncitorii de pământ nu au putinţa de, a face economii ca pe aiurea. Ţăranii nu prea pun bani . 
la casa de economie, ei. fac economii spre'a cumpără tere- nuri şi a-și mări proprietăţile. La noi, aceasta nu e cu pu- 
tinţă, căci proprietatea, ţărănească este înghesuită între marea 
proprietate (care e prea, scumpă, - pentruca ţăranii s'o poată cumpăra) şi proprietăţile” ţăranilor, ari sunt inalienabile. „De aceea, noi trebue să căutăm a dezvolta celelalte mi- jloace de economie. şi: să seducem pe .mu | uncitori îndemnați la economie prin minunile dobânzii compuse, care, mai mult 
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decât depozitele dela: casa de economie, atrag economia când 
arăţi omului că printr'o cotizaţie minimă poţi avea. după un 
număr de ani un însemnat. capital ori o mare pensie pe viaţă. 
Vac. însă o obiecţiune: doresc. ca “aceste asigurări să se 
facă în mod liber, căci asigurarea liberă e. un act de pre- 
vedere, care: ridică și onorează pe acel care-l săvârşeşte, pe 
când asigurarea obligatorie nu e decât un irâpozit pe care 
lucrătorul posomorât îl plăteşte în mod mecanic şi „pe care statul 
îl percepe cu toată rigoarea legilor de împlinire. lar acest im- 
pozit este o dare dezastroasăi, care în schimb nu dă niciun 

„folos celor ce plătese acest impozit ; căci, după părerea mea, 
asigurările . obligatorii : n'au dat până: acum. decât rezultate de- 

| zastroase. - CI . a ! 
La noi, asemenea, asigurările obligatorii nu s'au experi- 

„_mentat şi de acea trebue să cercetez ce rezultate a dat priu- 
cipiul asigurării în alte ţări. Permiteţi-mi dar să vă arăt 

"ce s'a: petrecut în. această privinţă | în alte - țări şi să vă ci- 

tesc alte ţifre. | . 
Prima asigurare 'de către . stat datează dela 1864 în 

Anglia. Atunci Gladstone: a creat prin stat casele sale de asi- 
„urare. 

Rezultatul a. fost. că! până în 1881 nu se crease: decat 
pentru 4 înilioane rente viagere şi asigurări pe viaţă numai. 
pentru 12 1/ milioane. O anchetă a dovedit în.-1881 lipsa 
de aptitudine a “statului pentru săvârşirea. unei asemenea 
opere şi casa de asigurare s'a desfiinţat. 

Locul acestor case fu luat din ce în ce mâi mult de acele. 
_ asociaţiuni ce poartă numele de "Freudiy 4) Socielies. Ele ! au 

- dat rezultate excelente. -_ , 
“Inainte de a fi organizate aceste societăţi, | guvernul era 

silit șă: ajute mai, mult de 1.500.000 persoane pe 'an, adică 
9'/, la sută din populaţia Angliei, pe când acum, . cutoatecă, 
populaţia.- Angliei a sporit, numărul celor. ajutaţi nu mai e 

„ decât 900.000. oameni, ceeace xepr ezintă 2 e la sută din po- 
pulaţiune;
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“Raportul Registrarului general constată că aceste as0- 
ciaţiuni au cruțat naţiunei. mâi mult: de 500 milioane pe an, 

cari se duceau îhainte în taxe pentru săraci. 

Dar în faţa rezultatelor: date de casele de asigurare ale 

„lui: Gladstone şi în faţa rezultatel6r date de. casele din Ger-: 

-inania, de care voiu vorbi îndată inai pe larg, perniteţi-mi 

să vă înfiăţişez rezultatele minunate pe cari sistemul liber tăţii 

“le a produș în Statele-Unite. | 
Asigurările realizate în Statele-Unite de asociaţiunile” de 

asigurare liberă s'au ridicat la următoarele cifre: în adevăr” 

fantastice: - . ie | -. 

: ISI ac n e ac 54075.000000, | 
OSTI a ea e e 21.285.000.000 

SSI, e e 27.985.000.000 
2 ISOL ae oa e a 49,465.000.000 

Ta stâ şitul anului 1892 totalul asigurărilor numai mutuale 

-a'atins 33 miliarde, iar totalitatea asigurărilor de. tot felul - 

era de. 85 miliarde. - ea - | 
Tată rezultatele admirabile ce - s'au dobândit: numai prin 

libertatea absolută, care domneşte în Statele-Unite. - 
Decs aceste rezultate” au fost excelente în. ţilo de li- . 

bertate şi rele în celelalte ţări, unde asigurările , se fac de - 
Stat în mod obligatoriu ?. p | 

- Aceste asigurări Organizate de Stat: sunt; foarte scuzape $ şi 
împovărătoare pentru cei asiguraţi. . | 

Aplicaţiunea legei. accidentelor, în Germania, a costat, în 
1886, numai pentra cheltueli de administraţie, 2.324.240 mărci, : 

faţă en 1.711.699 măr ci, ce s au împărțit ca despăgubiri celor A 
“asiguraţi. To 2 | - 

„Vedeţi, domnilor, că s'au cheltuit. în 1886 îndoit pentu 
" cheltuelile de administraţie de cât s'a împărţit drept des- 
păgubiri. & 
„Pe de altă parte, această asigurare eră un puternic îndemn. a 

“pentru sporirea! numărului accidentelor, cei asiguraţi fiind 
îndemnați a îndură. „acoidente (precum vă voiu dovedi) pentru
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a deveni pensionari, Aceasta împreună cu scumpetea chel- 

tuelilor .de administraţie - au făcut « că s'a sporit costul primei 

în mod colosal. . > 

“dată după d. Yves Guşot sporul. prizăelor plătite de Iu 

crători, în corporaţiunile profesionale: germane : ” 

. , . = la sută din 

- : O gataria 

1886. e 040 o 
IS8T, 0 

1888, 1 ate e 090. 
1889. eee aa, 1.00 
1890. ie ea ear an e 1400 
ID e MA 
1892. al 

Iată. dar cum, din an în an, asigurările" devin. mai  costi- 

sitoare. Dar se, părea, că cel puţin asigurarea obligatorie, prin 

faptul că fiind obligatorie, funcţionează în mod mecanic, | 

să cruţe procesele. şi să scutiască de cheltuelile d& procese 

pe lucrătorii. cari îşi, revendică drepturile. | 

- Ei bine, nu. Numărul „proceselor şi al conteștaţiunilor a 

“sporit din an în an... - i 

«Ultima statistică, ne zice a. “Yves, Guyot ne arată că 

“«cheltuelile de anchetă şi de' Justiţie arbitrală Sau încâncit 

«dela 1836 la 1992». i a. 

- «Cele 1.248 tribunale” arbitrale au fost sesizate de urmă- 

Ă toarele afaceri : 

pm 1890 ai E Cs 
> I891L. nea e 18493. 
> 1892 ie e a at 22.249, 

> 1993. ae eee e me 25.848 

«Luând. de bază deciziunile biuri our ilor de cor poraţiuni, «re- 

zultă că o afacere din cinci a fost supusă tribunalului: arbitral». 

D-l P. b. Canp, MIXISTRU AL: 'POMENIILOR : : Asupra a câtor mi- 

lioane de contribuabili? - - 

„D-l N. Frumescu: Puțin importă. numărul” contribuabililor; 

eu vă arăt progresiunea + numărului şi această accentuare” a 

. N - . . 7 

o
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„Tăului o voiu pune în lumină şi pentru un alt neajuns: 
neajuns ce-l înfăţişează asigurarea obligatorie. 

Acest neajuns este sporirea numărului accidentelor. Scopul 
oamenilor de stat inu poate fi de-a aveă un număr mar: de 
schilozi, cari primesc "pensiuni, ci mai ales de a reduce pe. 
„cât se poate numărul accidentelor. 
„Această scădere a accidentelor a fost realizată de nume- 
roase 'asociaţiurii libere," cari ştiu să îndepliniască asemenea 
nobile misiuni sociale 'cu mai multă inimă şi cu mai mult 

_ succes decât funcţionarii plătiţi de staţ. 
Ca exemplu pot să vi dau Societatea industrială din 

Mulhouse, care, după datele adunate de d. Leroy Beuulieu, a 
făcut. să scază, dela 1867 până azi, în regiunea ei, numărul 
accidentelor cu 60 la sută. : NOR 

Ia să vedem însă cum stim cu accidentele în Germania, IDR . ue. . EI a. - ._. „unde statul practică asigurările. Şi ca să nu-mi spună d ministru 
al domeniilor că din cauza „numărului din ce în ce sporit al 
asiguraţilor a sporit “şi numărul accidentelor, voiu face o 
coinparaţie între accidentele grave cari au cauzat moartea şi 
accidentele mai puţin grave, cari nu au cauzat; nuartea dar 
cari dau dreptul la pensiune. Fiindcă nimeni nu se expune Pa 3 . - 

i - .. de bunăvoe la accidente mortale,::numărul celor izbiţi de 
asemenea accidente a rămas aproape staționar, precum vă 
voiu dovedi. pe când numărul celor uşor răniţi a sporit co- losal, 'căci nimic nu-i îndeamnă să 'se feriască de accidente, 
ba adeseori li se face câte o mică anpuilaţiune, care le dă dreptul să trăiască pe spinarea statului. 

Să facem dar o comparaţie între aceste două feluri de accidente. Sa e 
_D-l Dejace, profesor la universitatea din litge, a întoc- 

anii 1886 până la 1892. . : „Iată tabloul accidentelor grave urmate de incapacitate to- * tală de-a munci: -.» Dă d 

„mit tabloul. diferitelor feluri d acoidente din Germania, pe 

s 
4
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expun lucrătorii în scop de-a obţine pensii. . 
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1886 .. îi eee ee 1.548 accidente Ă ISS 9.807 DIR 
1888... e i 1886 ei 
1889. cc 2831 
1890 2 1869. 

IS9 e 1570 E: 
892 ae 1507 7 

. 

Precum se vede, numărul accidentelor grave, - „de cari lu- 
crătorii se feresc, a rămas staționar. Ia să vedem acum nu- 
mărul accidentelor puţin grave, la cari mai cu uşurinţă se 

2 

lată numărul accidentelor urmate numai „de incapacitatea 
parțială de a munci, adică accidente cari n'au fost înfrânate, 
de frică Şi cari au fost îngurajate de speranţa îndemnizării : 

1886. Ce a 4 8.180 accidente - 
1887. ce. 8126 > 
1888, 1... .10270 si 

1889. 0... e 12188, > | 
1890. 10109 o. a 
Ie mia ne a WA8L. » 
892 „18.049, > 

“Iată: proporţia imensă în: caro. a sporit numărul acciden- 
telor, producând ca consecinţă urcarea „preţului cotizaţiunei, 
spre-cea mai mare pagubă a muncitorilor. 

În. Austria, unde 'există asemenea asigurarea obligatorie, 
isia constatat acelaşi fenomen. 

Insuşi “inspectorul superior al departamentului asigurărilor, 
d-l Kaan, înti”un raport al.său zice: 

«Pentru - accidentele urmate. de invaliditate paţin grâvă, | 
«tazurile de indemnitate de plătit fură cu .89 0, mai nu- : 

- «meroase în: 1892 ca, “în 1890, pe când accidentele grave cs. «dau drept la mai mult de 209%, din salariul anual, au su- 
«ferit un spor numai de 200%, şi, în cazurile „urmate de 
«moarte, sporul n'a tost decât de 50». 

lată dar,; cum asigurarea obligatorie face să scază simţul 
+ de prevedere. "Totdeodată „înmulţirea accidentelor face fatal- 

N
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mente să se urce preţul primelor de plătit, piecura am 
arătat. Ă . - 

Dar mai e ceva. Asigurarea obligatorie face să dispară in- 
stituţiunile de patronaj. - 

In Franţa, din 5.512.000 lei ce întoemiau veniturile” ca- 
'selor., de ajutor franceze. din industria. minieră, 2. 622.000 lei 
numai: proveniau din reţineri, iar 3.177.000 lei din: "Vărsă- _ 

„minte efectuate de compânii. . - i ' | 
- Bi bine, dece să credem că la! noi nu ar există ace. 

- leaşi sentimente de fraternitate ca în alte ţări? Din contră, 
dacă este o ară, în' care asemenea septimente există în cel 
mai mare grad la clasele superioare, aceea e desigur” ţara 
noastră, E . - p : . 
„Şi fiindcă -în această Cameră s'a atacat mai deunăzi cu 

atâta violenţă clasele: superioare, să-mi permiteţi să vă amin- 
tese aci „Că ţara noastră este poate singura, unde azistenţa 
„publică nu cade în sarcina statului. 

O ramură întreagă a azistenţei a fost dotată numai prin 
dărnicia claselor bogate. Îi a 

Aşa, s'a creat în Moldova institutul de binefacere Sfântul 
Spiridon, aci în Muntenia Eforia Spitalelor civile, Aşeză- 

"mintele Brâncoveneşti, Epitropia Creţulescu,. cari “singure” 
„au luat asupra lor azistenţa „publică în tara românească * 
(aplauze). ” az Ş , 

D-l DELAVRANCEA : "Noi: ce facem ? a A i 
D-l A. Cuza: Lăsaţi. trecutul, noi când am vorbit am vor : 

bit de clasele diriguitoare de astăzi. 3 
D- N. Fireescu : D-le Cuza, eu nu cred că natura ome- 

nească -să se fi schimbat: în rău, cu cred 'că ţara a mers - 
spre progres şi că nu s'a schimbat fondul blând şi bun al 
caracterului naţional. : 

- Dacă am vorbit în treacăt de trecut, „este că trebue, cred, 
să fim mândri că îi această ţară, numai prin dărnicia oa- 

- menilor bogaţi s'au creat; asemenea aşezăminte de binefacere. 
Este un - merit cu. atât „mai mare, cu' cât cei ce au creat; 

- aceste aşezăminte Stiau că alături. de mulţi nenorociţi,, cari 
> : . 

: z 

N  



7 

. . - 

- DISCURSURI POLITICE - „159 

- . . „ N 

le vor fi recunoscători pentru că graţie dărniciei lor şi-au 
recăpătat sănătatea şi viaţa în: aceste aşezăminte, vor fi şi 

" oameni! 'cari, invidioşi, nu vor: şti decât să- -i gratitice cu in- 

- Jarii Și invective (aplauze). .. i 
-D-l Al. Cuza: Cer: cuvântul în chestiund personali (lari- 

tate, întreruperi). | 

D-l N. Fnueescu: Ca să complac; d- lui: Cuza .. - 
D-1 A: C. Cuza: Am cerat căvântul în chestiune perso- 

nală, pentrucă am fost. acuzat că aşi fi aruncat bănueli asu- 

pra trecutului. . | Aa 
D-l N. Fuuescu: Ca să complac a: lui. Cuza, îi voiu spune 

ce cred că avem astăzi de făcut în această direcţiune. 

Spre a vă expune mai clar ce cred că trebue făcut în ma-.. 

terie de asigurări, Voiu distinge. între e asigurările, în. caz de 

accidente şi de moarte. - : 

Domnilor, cer 'un singur. lucru : anume, să nu mi se răs- 

- punză cu.0 singură frază, cu. celebra. formulă, că la noi nu: 

există iniţiativă privată. | 

Cu acest” argument” partizanii amestecului statului în toate 

„cred că scapă de orice discuţiune, Mi-aduc aminte, că atunci 

"când s'a fondat creditul agricol şi când am cerut să se facă 

„creditul din. iniţiativă privată, s'a'zis: «Nu se poate, nu 

“ există inițiativă privată». Şi, ca o ameninţare, s'a mai zis: 

«Vom aduce un proiect de lege pentru crearea Băncei agri- 

- cole cu capitaluri private şi veţi vedea că aceste capitaluri nu 

vor veni.» Fi bine, evenimântele v'au dezminţit. Cutoatecă 

am fost 'bântuiţi de, o criză teribilă, totuşi s'au oferit capi: 

 taluri mâi multe decât-s'au cerut ŞI, fiindcă vorbese' de cre- 

ditul agricol, permiteţi-mi să vă spun ce se petrece în o-. 

mentul de. faţă în Bulgaria. 
Acolo : de- 15 ani sa început a se. „organiză creditul 

agricol. Ă aa 

_S'au creat în acest timp 60 de bănci agricole libere, spre. 

a veni în ajutorul agriculturei. Aceste bănci astăzi 'au un. 

capital de 21 milioane în „bani bulgărești, adunaţi î în Bulgaria. 
Li 

4 . . _ 

-
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Azi Bulgarii vor să mai aibă 15 milioane pentru băncile a- 
gricole şi .tot ce se cere de unii este ca aceste 15 milioane : 
să, se împrumute de bănci cu garanţia statului, pentru 2 o0b- 
ţine o, dobândă mai mică, : . a! 

Nu ştiu ce se va face cu acel împrumut, ştiu numai că 
“ până astăzi s'au adunat de Bulgari 21 milioane. 
„Ei bine, protestez când aud/zicându-se mereu: că noi, Ro- 

„mânii, suntem. atât de păcătoşi, că suntem incapabili de orice 
ar cere “iniţiativa privată ! | 

Permiteţi-mi, să cred că nu suntem atât de inferiori ; ; nu zice: 
că ne putem compară cu rasa anglo-saxonă, dar cred că nu. 
suntem inferiori Bulgarilor (aplauze). | 

Dar în ceeace priveşte asigurările în caz de. boală; e cu 
putinţă să se susțină. că nu există iniţiativă privată la noi? 
„Dar este un orășel, un târg cât de mic, care să nu aibă o. 

“societate de ajutor mutual, care sub numele de Albina sau . ! 
„ Futnica,: nu realizează prima speţă de asigurări, de cari mă 
ocup, asigurările în contra boalei? . 

Acest», societăţi cari „se impun privirilor noastre mai mult. 
prin plimbarea lor pe strade, cu steagul desfăşurat, cu co- 
carde la butonieiă, îndeplinesc cea mai nobilă, cea mai sfântă 
misiune. Negreşit că mai sunt multe i imper fecţiuni. de semnalat 

„În organizarea acestor societăţi ; aşi cere dar .ca guvernul . 
i să aducă o lege privitoare la societăţile de ajutor mutual. 
Mă explic. , ă 
"Nu e vorba ca guvornul să se amestece în daraverile aces- 

tor. societăţi, nu! Ceeace eu aş dori este, pe deo parte să se 
respecte» societăţile astăzi - existente ; iar pe de alta, spre a. - 
se încurajă aceste societăţi, să se creeze; cum se propune în 
Franţa, societăţi de ajutor mutual recunoscute, cari să fie 
favorizate în cazul când vor supune la aprobare statutele.. - 
lor, când se vor supune la oarecari reguli de contabilitate, vor 
admite. sistemele recunoscute mai per fecte pentru fvuctificarea 
fondurilor lor şi se vor supune la un control. In. schimb 
statul să le acorde personalitatea morală, să declare insezi- 

..
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sibile pensiile - până. la o oarecare sumă „şi alte avantaje de 
felul acesta. --, . 

Acordându-li-se * oarecari foloase de felul acesta, societăţile 
de ajutor mutual vor prosperă şi iniţiativa, privată, deja exis- 
tentă la noi; îşi va luă un „puternic avânt. - | 

Nu este “bine, domnilor, să se ucidă, dela început, principiul 
iniţiativei private ; din contra, cu toţii cată să lucrăm la dez- 

- voltarea acestor utile asociaţiuni la noi în ţară (aplauze). | 
In ceeace priveşte asigurarea în contra accidentelor, codul 

nostru civil prevede deja oarecari dispoziţiuni salutare. 
„„ "Art. 998 zice: «Orice faptă a omului, care cauzează altuia 
«prejudiţi, obligă pe acela din a cărui sresală sa. ocazio- 
nat, a-l repară». 7 

Şi art. 999 complecteazăi - articolul precedent cu urnăitoa- 
“rele dispozițiuni : ri 

<Omul este responzabil nu rumai de prejudiţiul ce a cau- . 
«zat prin fapta, sa,-dar şi de acela -ce a cauzat prin negli- 
<genţa sau prin imprudenţa sa. 

Nu mă mulţumesc negreşit cu ceeace. este coprins - în co- 
dul civil; eu-aș dori să admitem ceeace se „cheamă „profe- 
sionalizarea accidentelor. 

. Daci se poate. critică ceva în aceste aispozătiuni, este că 
“şeful d: industrie nu e dator să repare accidentul decât dacă, - 
Incrătui ul a- putut. dovedi că din : cauza stăpânului lui sau 
din ] ricina instalaţiunilor “lui a suferit un accident, - 

- Această, probă e adeseori greu de făcut. 
De aceea aşi dori ca 'sarcina probelor să fie în sarcina şefilor. 

de industrie ; ei să fie îndatoraţi a repara consecinţele acciden- - 
„telor, întrucât nu sunt în stare a dovedi că muncitorul, prin 
vina ori negligenţa sa, a pricinuit accidentul. - 
In ceeace priveşte pensiunile, am putea - mai întâi să ne 

folosim întrucâtva de companiele de asigurare. V'am ară- 
tat -ce rezultate minunate au dat în "Statele- Unite „aceste 
companii. 

„ Recunosc: că cele două companii de felul acesta, cari există. 
1 noi,. azi.au mai mult. în vedere specula decât misiunea - 
socială ce le incumbă.
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-Aşi crede . dar că guvernul” ar trebui să întindă un on" 

trol mai vigilent - „asupra operaţiunilor acestor. societăţi. - Aşi. 

"fi încântat asemenea dacă. guvernul ar 'veni să declare, că 

el nu voeşte a-da un monopol la cele două societăţi azi 

"existente cari sunţ înţelese pe sub mână (aplauze) pentru 
a: împiedica orice concurenţă şi a spori pensia nenorociţilor - 

cari se” duc să se asigure (aplauze prelungite). 

Cred că aceste aplauze vor avea drept sancţiune, ca gu- 

a vernul. să vină să declare : categoric aceasta. 

Sunt; convins, doninilor, că, “dacă ar face această declaraţie, 

nu ar trece câteva zile şi imediat s' ar înfiinţa alte societăţi, cari 

imediat ar scade pretul. asigurărilor. Dar recunosc 'că cea 

mai. nare protecţiune pe. care statul ar trebui să o dea, a a 

hi-pentru companiile de asigurare mutuală. ” 

“În fine, când se va aduce o. lege privitoare: la societăţile 

de.ajutor mutual, va trebui: să se admită posibilitatea pen- 

tra aceste societăţi de a se federaliza, pentru a putea: efec-. 
“tua asigurări în caz de bătrâneţe şi de: moarte, cari nu se 

“pot face de. societăţile. ordinare de ajutor mutual, căci ene- 
A . 

voe pentru acest fel de operaţiuni de un. mare număr de 

participanţi.” 
„Vedeţi că, iniţiativa privată nu e lipsită de soluţiunile cele 

inai diverse pentru a se. veni în ajutorul muncitorilor: 

_V'am arătat superioritatea asigurărilor libere asupra celor- 

lalte,. din punctul de vedere al vozultatelor materiâle pe car; 

le dau. Dar mai ales efectele lor: morale sunt; de prețuit. 

„In asociaţiunile obligatorii plata primei. devine un impozit ; 
în asociaţiunile libere; gi contră, este: un act de prevedere, 

un act de economie, un act care dovedeşte o-sforţare din 

„mai neindoioasă că această ţară e în decadenţă. . 

cele nai Liudabile spre o'stare de lucruri mai bună. 

Acestea sunt calităţile fundamentale, pe cari se întemeiază | 

o ţară. E . N 

Când aceste” virtuţi nu mai există; cână ' o: tară nu maie 

capabilă de acte de energie şi de prevedere; e proba . cea
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". Este semnul” democraţielor: ostenite faptul că numai pot 
face acte de energie şi că lasă statului sarcina de-a fi pre- 
văzător pentru ele. : ” 

Dar, domnilor, mi se zice că sunt şi consideraţiuni politice 
cari ar trebui să ne îndemne să 'recurgem . la -socialismul de 
stat. Consideraţiuni de conservare naţională ar trebui să ne 
împingă pe această cale. : - 

Domnilor, ştiu că prinţul de Bismarel, când a prezentat pri 
mul său proect de asigurare obligatorie, a zis : fac aceasta pen- 
tru ascoate pe lucrători din mânile socialismului. Iar Lieblnecht, 
unul. din şefii socialismului, a votat acel proect de lege, zi- 

tatea, burgheză şi care o va spinteca»: , 
- Dintre amândoi, Liebknecht este acela care-a avut dreptate. 

Din an.în an elementul socialist a sporit în Germania şi 
când, întrun congres recent, reprezentanţii Germaniei ame- 

" când :” «această lege este ca o pană care s'a vârât în socie- "-- 

ninţau pe delegaţii. englezi cu invaziunea Angliei de; către. 
socialism din cauza politicei sale liberale, d. Yves Guyot. 
se sculă şi- arătă pa cei 11 socialişti - din 610 membri ai: 
Camerii Comunelor, - față: cu 46 socialişti germani din 397 
membri ai Reichstagului. Iată unde duce șocialismul de 
stat | 

Dar încă mai pricep ca să se zică — în. alte țări, nu însă - 
la noi — că întărind statul faci: operă de conservare socială. 
Aceasta, încă odată, poate fi adevărat aiurea, .nu însă la noi, 

: Totul depinde de- natura . Statului: - Statul german, spre 
exemplu, este o : monarhie . conservatoare autoritară, mai-: 

„mult antoritariă* decât .conseriatoare, care are. o -instituţiune 
„permanentă, stabilă, ereditară şi populară: monarhia: Im- 
păratul domnește şi guvernează. Fără dânsul, nicio lege .nu 
se poate aplica. El schimbă guvernele, el schimbă pe can- 
„celarul său, oricât de ilustru ar fi el, după plac. Vrei să în: 

autoritară conservatoare din Germania. Aa 
„ Anglia este o ţară liberal-conservatoare, care „are unele 

tăreşti statul german ? Intărindu-l, ştii că întăreşti. monarhia 

instituţiuni seculare, menite a apăra ordinea socială.. Ea are . - 
< , 

, A
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” de pildă o Cameră a Loszilor,. care 6ste cea: nai conserva- 
toare Cameră din lume. Când” yrei să, întăreşti statul englez, 

nu ai dece să te sfieşti ; ştii că nu poate să fie. nici un 

pericol : ai o garanţie în Camera Lorzilor, ră de care nu 

„poate fi aplicată. To - 
„D-l B. Şrerăxesov DEI AYRAxCEA : Ce pr eferi să întăreşti, Ca- 

mera Comunelor sau pe a Lorzilor? Dece această diferenţă ? 

D-A-N. Fuaeescu: Aşi întări întreg regimul englez, care se 
bazează şi pe Camera” Lorzilor şi pe. Camera Comunelor. 

D-l P. P. Can, „MINISPRUI, DOMENIILOR: Şi pe bunul simţ. 

D- N. FILIPESCU :. Dar la noi, care este fizionomia carac-. 

teristică a statului . nostru? Ea 'reşade într'o Cameră, care se : 

schimbă din 4 în 4 ani, astăzi conservatoare; mâine liberală 

(lucru :care nu mă sperie) ; poimâne, nu știu ce va fi. Aceste. 

fluctuaţiuni nu sunt măcar îngrădite de-o opiniune publică 

“bine fixată, care' să se ţie de secole de oarecari „principii fun- 

" damentale, de oarecari idei de libertate... . 

„ Acest stat este deja la noi atotputernic. Cine pune mâna 
pe stat, pune mâna pe Cameră, pe toată ţara. Ei bine, într'o - 
ţară, unde statul este deja atât de puternic, unde nu există 

descentralizare administiativă “şi comunală, unde nu există 
- nimie care să poată . rezistă la un moment dat unei voințe 

necugetate' a corpului electoral ori a Camerti, să mai întăreşti 
statul peste măsură, este să te arunci în. necunoscut, De aceea 
cred că statul este, la noi, un .pericol pentru toate partidele 
şi pentru liberali şi pentru cohservatori şi pentru radicali ca 

“şi pentru socialişti. Pe 
" “Trebue să ai o mare doză de abnegaţiune a principiilor 
tale, ca să creezi acest. despotism, mărind în mod dispro- 
porţionat puterile statului, încât orice ambițios, orice aven- 
turier, luând într” un moment de zăpăceală frânele statului 
în mână să poată să ne ducă spre necunoscut, să poată să 

- abată destinele țărei altundeva decât - unde ele trebue să 
meargă prin desfăşurarea normală a "evenimentelor. De aceea 
pentru mine este un mare pericol să vii să mai măreşti apa- 
ratul guvernamental şi să vii să-i dai: în mână, prin sistemul 

s
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| asigurărilor, toată populaţiunea muncitoare - din ţară, încât * 

| aparatul - statului să poată, la un moment dat, deveri cel mai 

formidabil instrument de reacțiune, fie în spre dreapta, fie 

în spre stânga. - i | 

“Atunci nu garantez că socialiștii, cari i reclamă interven- 

ţiunea statului, nu vor fi trimişi la închisoare dupăce des- 

potismul se va fi întemeiat, precum na sunt sigur că d-l Morţun 

cu amicii săi nu ne va trimite pe noi la ghilotină. - Bu. nu 

doresc nici una, nici alta din aceste eventualităţi şi de aceea | 

_sunt adversarul intervenţiunei statului (aplauze). 

Domnilor deputaţi, declar că voiu vota această lege fără a 

excepta paragrafele privitoare | la asigurările lucrătorilor cari, în 

limitele acestei legi şi cu rezervele ce m'am crezut dator să 

fac, nu prezintă niciun pericol. a -. 

“În asemenea condițiuni voiu: vota proectul de lege (aplauze 

prelungite). A A



| XII. a 
INTRUNIREA DELA CLUBUL CONSERVATOR 

Guvernul conservator de sub preşidenţia lui Lascar Catargi se 
retrage in ziua de 3 octombre 1895. lată cum explică această re- 
tragere articdlul de fond din «Constituţionalul» cu data de 5 oc: - 
tumbre, articol întitulat «Cauzele Crizei». şi care, prin cunoaşterea 
adâncă a -situuţiunei politice, prin lărgimea sa de vederi, prin since- 

"ritatea” şi bărbăţia co dezvăluie, trădează -o personalitate politică 
cu totul superioară. , E n 7 

«În consiliul de: miniştri. ţinut la Sinaia subt preşidenţia Regelui, 
d. Carp. anunțând retragerea unei părţi din cabinet, a expus pe 

- larg motivele acestei hotăriri. a Da 
«În prima linie a fost hotărâtoare starea. psihologică a partidului 
cunservator, Deşi o perfectă unitate domnia între miniştri, nu acelaşi 
lueru se întâmpla cu aderenţii şi semne heindoioase a unor animo- 
zităţi crescânde atrăgeau atenţia conducătorilor... Pe de altă parte, 
o indelungută deţinere a puterei făcuse să nască în mintea multora. 
simţimântul atotputerniciei; nerăbdările şi apetiturile creșteau şi 
câteodată “ele: nu se opriau nici măcar dinâintea preceptelor celei 
mai elementare morale. . Ă ÎN 

" «Trecând la unalt ordin de idei, d. Carp a arăţat cur, din cauza . 
unei experienţe neindestulătoare încă, corpul electoral nu-şi dă bine 
seama de momentul. în care trebue el să impuie o schimbare de 
regim şi această stare de neexperienţă, iar nu: pretinsele' înriuriri: 
culpabile de cari se acuză rând pe rând toate partidele, ne explică 
pentruce alegerile sunt aproape fără excepţiune . guvernamentale. 

«De îndată însă ce corpul electoral e pasiv, nu miei sunt decât 
„doi factori. cari. pot apreţui necesitatea unei: schimbări şi acei doi 

tactori sunt Coroana şi puterea executivă. * 
<A lăsa Coroanei iniţiativa, deşi această iniţiativă a fost cerută 

rândepe. rând de toate partidele, ne” pare periculos. Nu rămâne 
“deci decât puterea executivă, care, în Cuminţenia ei, trebue să 
judece - dacă nu a venit; momentul de a pune la largul lor şi pe 
Coroană şi pe -corpul electoral,
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<D-l Carp a arătat că situaţiunei impune retragerea şi a terminat 
"exprimând părerea că chemarea partidului naţional-liberal e .sin- 
gura soluţiune posibilă». e 

Ceeace se şi întâmplă, căci după demisiunea cabinetului conser- 
vator vine la guvern cabinetul prezidat de'd-l D. Sturza: 

După 7 luni dela retragerea - guvernului conservator, fruntaşii 
acestui partid convoacă o întrunire la club, spre a se consfătui 
asupra situaţiunei. Această” :mare întrunire, la care vin şi nume- 
roase delegaţii din ţară, are loc în ziua do 21 aprilie 189%. NE 

„. Intrunirea o deschide venerabilul bătrân, -Lascăr Câtargi, care 
" rosteşte o scurtă cuvântare, arătând rostul şi scopul întrunirei. 
Guvernul liberal, spune venerăbilul bătrân, a făptuit o mulţime de - 
greşeli, mai cu seamă în materie financiară, A făcut însă şi ade- 
vărate crime :,a desfiinţat inamovibilitatea supremei instanțe jude- 
cătoreşti, a Curţii de Casaţie, inamovibilitate care este consfinţită 
prin acte solemne anterioare chiar,Constituţiunei: o 

In urmă ia cuvântul generalul G. Manu, care arată împrejurările 
în cari, partidul conservator a plecat dela putere anul trecut şi 
cum acest partid era hotărât să întârzie opoziţia “împotriva 'guver- 
“nului liberal. Faţă însă de păcatele: guvernului liberal, faţă de afir- 
maţia gener. Budişteanu, că'puşea Manlicher, cu care e înarmată. 
oştirea noastră,. e un ciomag, faţă de politica lui răzbunătoare, de 
distrugere, partidul conservator trebue să ia poziţie. 

Mai vorbeşte după aceea d-l Gh.Cantacuzino şi Al. Lahovari, care 
atacă conduita guvernului liberal şi în deosebi a şefului partidului 
în chestia nâţională, arătând că partidul liberala voit să tragă fo- 
loase de partid din agitarea acestei chestiuni. După Al. Lahovari: ja cuvântul d. Nicolaie Filipescu, care rosteşte o cuvântare sobră, 
analizând. situaţia politică şi făcând o comparaţie intre atitudinea 
celor două partide; relevă la urmă meritele şefului partidului con-: 
servator, pentru  care' cere credinţă şi supunere necondiționată. de 
la partizani. SN E 

  

  

PARTIDELE ISTORICE 

„DISCURS ROSTIT LA INTRUNIREA DELA CLUB, LA 21 APRILIE, 1896 
  , 

„Domnilor, | 

După cuvintele elocinte ale d-lui A], Lahovari ar fi în- 
| drăzneţ și, după descrierea complectă a: situaţiunei făcută de, 
d-nii general Manu 'şi Cantacuzino, : ar fi inutil ca să mai 
'adaog ceva. Domniile lor: vau aratat răul, eu aşi voi numa 
să caut origina răului. ce vi s'a semnalat, E
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Pentru mine, domnilor, situaţiunea nu se poate explica, 

decât printr'o iniţială g greşită direcţiune din partea guvernului 

și, pentru a ne da seamă de situaţiune, trebuie să punem în cum- 

pănă modul cum guvernul exercită „puterea şi condiţiunile 

în cari-a dobândit-o. E .. - 

In ce împrejurări a venit lă putere guvernul liberal ? 

Voiu relua fericita expresiune a d-lui Cantacuzino şi voiu .- 

„zice: guvernul liberăl a venit la putere printr un act de ca 

valerism din partea noastră. Al doilea, noi am cedat pute- 

rea unui partid pe care l-am considerat ca “partid legitim în 

: această, ţară şi, în tine, noul guvern a găsit, din prima. zi, 

în faţa lui 0: opoziţiune leală, care a repudiat "formula! cu: 

care Dim. Brătianu ne-a întâmpinat, în 1888, când am venit 

la putere e: «Vă vom împiedica a face chiar; binele». 

La atitadinea noastră, cum a răspuns partidul liberal? A 

răspuns aducând. unanirităţi în Cameră şi acestor ananiini- 

tăţi d-l Sturaza le-a zis de pe tribuna Senatului : «la urma 

urmei, „este destul un singur. partid pentru a, satisface toate 

nevoile ţărei» şi dela. teorie a pășit la practică, el 'ă dat gu- 

vernului lui caracterul unui guvermi: de răzbunare. 

"Niciodată partid nu s'a retras mai liniştit dela putere ca 

pârtidul conservâtor, niciodată partid n'a venit: mai răzbu- 

nător la cârmă decât partidul liberal! A venit... mai bine 

aşi zice, a “năvălit la putere. Au venit ca' barbarii, cari cred 

că au dreptul de viaţă şi de moarte asupra vrăjmaşilor lor,. cari 

nu pricep : dupta decât în scopul final al - distrugerii şi “cari 

nu atacă numai persoanele, dar şi operile -lor şi vor. să dis- 

trugă. orice urmă de civilizaţiune, care nu poate decât: să 

supere simţul lor nesubţiat, Ei distrug în calea lor tot, dau 

foc satelor şi oraşelor, dărâmă monurhentele ce întâlnesc. Aşa 

şi liberalii: dupăce au pornit lupta în contra partidului nos- 

tru,-au voit să nu lase piatră peste piatră din monumentul 

nostru legislativ. Dai, în politică, asemenea porniri nu nimi- 

cesc, ci înalţă, pe adversar (aplauze). | 

- Aceasta şi explică adunarea de azi. După 1 7: luni dela 

venirea liberalilor 1 a putere avem o adunare de stat major
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cum n'am - văzut nici în timpul - opoziţiunei unite. Deja 

-. toate speranţele se îndreaptă spre noi şi toate. gândirile spre 
guvernul, ce am. dat ţării timp de 7 ani. : 

De am fi întrebâţi azi ce program âvem, la nevoie am pu- 

tea zice, deşi aceasta nu traduce întreaga mea gândire, .că 

vom relua firul întrerupt la 1895. Liberalii, după 7 1 ani de 

„opoziţiune, când au declarat — şi n'au îndrăznit s"o spue în - 

opoziţie — că vor să reia firul întrerupt la. 1888, au stârnito . 

furtună de protestări.” Noi, când declarăm: că vrem să reluăm - 

firul dela 1895, suntem întâmpinați cu. entuziasm. 

Dar, domnilor, n'am venit azi aci ca să ponegriin. un.ad- 

ver sar. absent: am veriit să ne sfătuim.. "Am spus acestea, pen- 
tru a face o coristatare şi a trage un învăţământ, - 

„ Constatarea.e că .reprezentăm, liberalii şi. noi, două şcoli, 
- şi că şcoala noastră "reprezintă progresul. Inviăţimântul e că, - 
dacă noi reprezintim progresul, e” cert că. prefacerea . mo- 
ravurilor se va, face în direcţia noastră ; trebua dar să-stăruim. 
în modul nostru de a face politică. Să fim siguri,- că ori: 
câte neajunsuri am. avea din cauza unei lupte dusă cuarme. 
inegale, avem pentru noi prestigiul moral: în prezent şi vom 

- avea largi compensaţiuni în viitor, când” partidul conserva 
tor, care va, fi fost premegător în prefacerea moravurilor po- 
litice, va' dobândi situaţia “de partid dominânt în. ţară. - 

De aceea, oricât de grele ar fi. loviturile ce-ni se dau, nu 
trebue să uitim'că “pornesc dela un partid care este ca şi noi 
unul. din partidele legitime din această ţară, că ei ca şi noi şi ' 
noi ca şi ei reprezintăm cele două curente ale: opiniunei 
publice, sub îmboldirea cărora s 'a făcut de 40 de ani transfor- 
marea, acestei. ţări, că trebue_să avem dar faţă, cu: partidul | 

| liberal. relaţiunile ce trebue să existe - între - cel _care â îost 

De aceea chiar în aprigimea” luptelor celor m 
- trebuie: să- găsim un teren de conciliaţiune. .. 

moştenit de celalt şi .cel care la: rândul. lui îl va “moşteni. 

mai înver şunate 

"Unul dintre d-voastră îmi spunea că întâlnind pe d-l AL. Lai 
hovari la înmormântarea lui Costache Rosetti 
mirarea, de a-l „vedea acolo, d-l 

şi exprimându-și 
AL. Lahovari îi spuse:. «Ce,
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crezi că 20 de ani de vrăjmăşie neîmpăcată nu creează şi ei 

un fel de colegialitate ?» 
Da, domnilor, şi alături de colegialitatea aptelor pitimaşo 

mai e şi solidaritatea intereselor comune, a intereselor mari 

ce sunt deasupra partidelor, este şi amintirea luptelor” comune 

când, în: trecuţ, în împrejurări grave, partidele îşi dădeau 

“mâna, şi este perspectiva că ceeace a fost „se. poate repeta, 

când cumva un curent nesănătos ar veni să schimbe normsle. 

constituţionale ale luptelor noastre de partid. .- 
Acestea trebue să fie relaţiunile între cele două partide 

de guvernământ, însă, când vorbesc de cele două partide isto- 

rice, ştiu de mai înainte că întâmpin o obiecţiune, la care de 

îndată -voiu să răspund. . 

Prin -partid istorie nu înţeleg un partid îăchis într'o dogmă, ” 

“neschimbată; - înţeleg . ca partidul să fie. continuu frământat 

de un spirit renovator, înţeleg 'ca partidul conservator, mai - 

ales, care întotdauna a căutat să fie în nota momentului 

Şi, opiniunei publice, să-şi însuşiască toate curentele sănătoase: 

ale opiniunei, sau cel puţin toate curentele. capabile de a se 

lăsa să fie canalizate în albia regulată a partidului, încât să 

poată să rodiască câmpurile! învecinate, iar nu să rupă ză- 

gazurile şi să aducă. pustiirea prin mersul lor turbulent. 

Sub chezăşia unui partid cunoscut în ţară, ca al nostru, aceste. 

elemente îşi pot -da roadele fără a dezorienta opiniunea'pu-. 

blică şi fără a schimba simetria luptelor noastre de partid. 

In. asemeni condițiuni partidul conservator a dat pildă că - 

ştie să-şi asimileze. elemente noi şi o asemenea a pildă: poate 

“să mai dea. - . - pp 

Domnilor, partidele istorice nu mai înfăţişează î în atari condi- 

"iuni nici un neajuns, ci prezintă numai” avantaje.. Cel mai 

„de căpetenie folos e.de a face clare situaţiunile politice, în- 

-făţişându-le: sub chezăşia unor partide cunoscute ţării de timp, 

îndelungat, de a limpezi cestiunile, înfăţişându-le sub forma. 

simplă a unei singure alternative.” Această nevoie de elari-. 

tate e indispensabilă pentru un partid, care se adresează ma- 

.
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selor, care ţine. seamă și de. număr, „oricat de demodată ar 

fi această expresiune. E Sa A a aia 
“De aceea politica noastră este clară, ca se „prezintă sub 

garanţia unui partid cunoscut, care. de 40 de ani îndepli- 

neşte : o' misiune. Şi cred că această expresiune e justă; noi 

- întradevăr îndeplinim o. misiune, nu servim 0 ambiţiune. 

(aplauze). 

* Noi, domnilor,: suntem un partid care a fost şi va fi, repre- 

zintăm o tendinţă necesară. 

„Nu reprezintăm o aventură politică, suntem un pariid în - 

toată. accepțiunea cuvântului, un partid care se bazează-pe 

doctrină nu pe 'echivocuri. . | 
_„.  Preferim rectitudinea, politică iscusinței. _combinaţiunilor. 

De acea ne resemnăm să: avem inamici,. iar în rândurile 

noastre vrem să avem amici, nu însă amăgiţi (aplauze). 

Astfel fiind, situaţinnea noastră este siinplă, şi clară: ur- 
măm o politică a cărei interes este limpede nu. numai în 
conştiinţa "noastră, ci şi chiar a acelora . cari nv pot să de- 
finiască principiile noastre și. totuşi le pricep. în mod ins- 
tinetiv. Avem un şef cu o situaţie neechivocă, recunoscut de 
toată lumea, chiar şi de advexsari, ca atare (aplauze). - 
Avem un trecut şi un viitor, 
Avem un program, care decurge dintr'o. doctrină bine lim- 

pezită în conştiinţa. naţională, Ni 
Ne mai trebue: încă un lucru, e care depinde de d- voastră 

să-l daţi azi : acesta este disciplina: (aplauze). 
Acest. lucru puteţi să ni-l : daţi cu uşurinţă, căci este cu 

atât mai uşor a ne supune unei. discipline, cu cât dânsa se 
„exercită. de un om care de 40 de ani cel puţin, dela Unire. - 
"de când joacă un rol determinant în acest” partid, ma dat. - 
- greş niciodată. i 

La 1857 d-l Lascar” Catargiu, în divanul ad-hoc, pune ba- 
zele viitoarei Constituţii. La 1866, sub dânsul, ca întâiul 
preşedinte al consiliului lui -Vodă. Carol, Constituţia ia. 

"fiinţă. La 1871 el scapă opera sa Şi salvează Dinastia înn= - 
„preună cu „Constituţia (aplauze).



DISCURSURI POLITICE „203 

. După. actul de autoritate dela 1871, când rlucrurile au re- 
intrat în starea 'lor normală, de atunci am avut trei guverne 

stabile, din cari două au avut onoarea a. fi prezidate de a-l 

Lascar Catargi. Acestea .au fost cele două mai strălucite gu-: 

verne pe cari le-am avut; pentru! alcătuirea lor d-l Catargi 

a ştiut să adune oamenii cei mai luminaţi din ţară şi el prin 

autoritatea lui le-a dat acea stabilitate, fără de 'care sforţările 

chiar celor mai inteligenţi ar fi fost zadarnice. 
Dar în opoziţie ? In opoziţie. d-l Catargi a: fost stâlpul fai- 

moasei opoziţiuni, care a început în 1816.  -- , 

Venind-la. putere, Ion Brătianu făgădui “Basarabia la Li- 

vadia. Dar pentru a da Basarabia, trebuia dat Lascar Catar- 

gi în judecată. Şi. l-au ţinut sub ameninţarea dării în jur 

decată un an şi. jumătate, ca să nu poată protestă, ş şi apoi 

au renunţat la judecata lor, pe care d-l. Catargi n'a încetat ! 

s'o solicite, pe când adversarii lui. ameninţaţi în 1888 se 

milogiau ca să scape de ea (aplauze). 

Apoi începând, în aşa.grele împrejurări, lupta în contia 

“regimului Brătianu, el a fost stâlpul neclintit al opoziţiei. 

- Bl. ne-a apărat nu numai de adversari, dat și de greșeli; 

“împiedicându-ne să: “intrăm în combinaţiuni complicate cari 

ne-ar fi dus la pieire: Acela dar, care a păstrat partidul c con- . 

ser vator, are datoria. să-l conducă (aplauze). 

Intoreându-ne privirile și spre partidul liberal “şi văzând 

lipsa de autoritate a şetului său, să ne întrebăm : dacă cumva 

la un moment dat, în împrejurări exterioare grave, ar trebui 

să se facă apel la unirea tuturor partidelor, .care este omul 

spre care s'ar îndreptă toate speranţele ? Poate fi un altul 

decât acela, care a fost primit ca şef de guvern şi de 1. 

Brătianu şi de C. Rosetti, fără a mai vorbi de d-l Sturdza, 

şi care, prin trecutul şi vârsta, prin autoritatea şi energia lui, 

"se poate-impune 'şi amicilor şi chiar adversarilor? (aplauze). 

- Azi, domnilor, împrejurările sunt mai uşoare şi conducerea e 

mai lesnicioasă. In asemenea împrejurări. putem fi siguri că 

va şti să ne conducă d-l Catargi, care n'a dezininţit încre- 

derea pusă în dânsai în timpuri desigur mai grele.
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„Eu vă “cer! dar. ca „Vorba d-lui Catargi .să fie lozincă 
„pentru noi şi să-i cerem lui ca 'acest cuvânt să-l spuie, şi să 
pretindă ca vorba, lui să fie ascultată. Suntem destul de nu- 
meroși azi, ca să nu primim recruți îndoioşi, cari n'ar voi să - 
se supună, (aplauze prelungite). | Sa | 

Ca soldaţi, să ne legăm să ascultăm cuvântul d-lui Ca- 
targi și binevoiască, d-sa a face ca acel ce nu-i va îndeplini. 
lozinca să fie executat (aplauze). | Sa îi 

Dacă sunteţi, domnilor, în stare să Juaţi un” aşa legimânt 
şi să faceţi un așa. act de solidaritate, atunei nu' spun. că par- 

„tidul liberal va cădeă: imediat (el nu va trebui să cadă decât 
atunci când' ar fi momentul, spre folosul lui:.ca şi al nostru) 
dar vă potspune că izbânda va fi sigură şi, înainte ca guvernul să 
Îi căzut, şi încă de azi, vom puteă -zice că el este condamnat 
(aplauze: prelungite). ? -.: De



“DETRONAREA MITROPOLITULUI GHENADIE 

La 1 maiu 1896 trobuea să se deschidă sesiunea de primăvară a 

sfântului. sinod. Inalţii prelați însă nu vin la şedinţă, lucru care se 

repetă şi a doua zi şi zilele următoare. i 
Prin public incep si alerge felurite zvonuri asupra pricinei a- 

cestei greve ciudate; un singur lucru reeşia însă: ea era îndrep- ” 

tată împotriva mitropolitului primat, care — se spunea.— se făcuse 

vinovat de mari greşeli.. In sfârşit, în ziua. de 18 maiu ministrul - 

cultelor, d. P. Poni, citeşte în sânul aceluiaş sinod decretul de 

: darea în judecată a mitropolitului primat: Ghenadie Petrescu, în- 

vinuit de' erezie,-da lăcomie de bani, de luare de mită şi de amestec 

întrun. proces scandalos (în care era învinovăţit de furt). In acecaş 

zi i se comunică decretul regal, prin care era suspendat din înalta 

sa treaptă bisericească. Peste 2 zile, la 20 maiu, este judecat de 

înaltul sinod pentru pârile aduse şi pedepsit cu caterisirea, iar la. 

22 maiu este ridicat cun sila din -palatul mitropolitan. şi dus la 

“ mânăstirea Căldărușani. “ 
“Procesul acesta aşa de pripit, judecata aceasta aşa de grabnică, 

„oarecare taină care plutia, în jurul tuturor acestor. grave eveni- 

mente pe deoparte, iar pe de.alta asprimea neobişnuită, cu: care 

fusese tratat acest prinţ al Bisericei, stârni în public o mare miş- 

care, de compitimire mai întâi, de revoltă mai pe urmă. O puter- 

nică agitaţie.se porneşte în favoarea fostului mitropolit. Doamnele 

române din înalta societate îi trimit o adresă de incurajare, aco- 

perită. de sute de iscălituri, cuprinzând numele celv mai ilustre ale - 

țărei. Pe de altă parte, partidul conservator convoacă o mare în- 

trunire de protestare la Dacia, în ziuâ de 16 maiu. La această 

- întrunire iau cuvântul L. Catargi, şeful partidului conservator, ge- 

neralul Gr. Manu, apoi domnii Gr. Cantacuzino, N. Filipescu, O. 

_Disescu şi Tache lonescu. 

_ Credincios însă” principiilor sale, de-a. apăra demnitatea şi nea- 

târnarea Bisericei, partidul conservator nu se opreşte aici, ci conti- 

nuă cu caripania în favoarea revizuirei procesului mitropolitan, fără
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să facă însă din această tristă afacere o armă pentru răsturnarea 
guvernului. În toamnă, când se începe activitatea politică—intreruptă 

"peste vară nu numai! din pricina liniştei ce aduc vacanţele, ci şi dia 
pricina unor însemnate evenimente dela curtea regală, ca vizita M. 
S. Impăratului Frântz Ioseph şi a regelui Alexandru al Serbiei—par- 
tidul conservator porneşte o nouă. serie de intruniri de protestare 
în principalele oraşe ale ţărei. Astfel, la 27 octombrie ţine o mare 
întrunire la- Dacia; la 3 noembrie o altă întrunire la Craiova, în 

"care vorbeşte însuşi şeful partidului, Lascar Catargi, apoi gene- 
ralul Gr. Manu, domnii Ionel: Grădişteanu; C. Disescu, Tache Io- 
nescu şi Nicolae Filipescu. : 

. 

- Peste o săptămână, la 10 noembrie, are loc o. nouă întrunire, la . 
Iaşi, prezidată tot de bătrânul şef al partidului, Lascar Catargi. 

Se dă citire unei petiţii. cătră Majestatea Sa Regele, : petiție în 

Intru lămurirea acestei petiţii, cuni şi: a situaţiunei partidului con- 
servator faţă de guvern, iau cuvântul. domnii Gr, Cantacuzino, ge- 
neral Manu, N. Filipescu, C. Disescu, George Panu şi. Tache 
Ionescu. In deosebire de ceilalţi Gratori, cari Îa această din urmă 
intraaire s'au mărginit mai mult să analizeze situaţia actuală, d-l: 
„Nicolae Filipescu, deşi pornind dela acelaşi fapt, se ridică aproape 

. 

numaidecât la principii, îmbrăţişând” într'o largă excursiune istorică trecutul ambelor partide şi rosteşte, cu acest prilej, un discurs de doctrină conservatoare, care, având în vedere superioritatea: con- cepţiunei politice, vederea limpede a realităţii şi sinceritatea do- săvârşită a atitudinei, se.poate pune alături cu celalt discurs de doctrină, Albii şi Roşii, 'rostit cu 2 ani mai înainte. 
Campania, întreprinsă de partidul conservator, continuă totuşi şi după” întrunirea do la, Iaşi.. | Aa ” 
In această tristă afacere însă nu luase poziţie numai partidul conservator. Liberalii dizidenţi, în -frunte cu dil. Nicolas Fleva, încă, protestează împotriva conduitei guvernului şi ţin o serie de întruniri în Capitală, Cea dintâi are loc la 20, octombrie,. A doua se ţine la 16 noembrie, ora 11 dimineaţa, la Dacia. Se. redactează - o petiție cătră Cameră şi mulţimea porneşte la 12 jumătate, când se. isprăveşte întrunirea, spre dealul Mitropoliei, spre-a înmâna: petiția. Este însă atacată şi îprăştiată de poliţie şi de-jandarmii călări, cari năvăliră asupra "publicului în_goana cailor. -La 18 noembrie, gruparea liberală dizidentă, convoacă a doua întrunire,. la: Dacia. Dupiăce miile de cetiiţeni iscălese petiția, mal- fimoa porneşte cu ea la Senat. Aci insă-e atacată de poliţia, care pătrunde până şi pe coridoarele universităţii — pe urma publicului care căuta un adăpost — ba intră chiar prin sălile de cursuri, a- tăicând şi lovind pe studenţi şi studente, favt dovedit de însuși rectorul universităţii d. Titu Maiorescu, intrîo proclamaţie oficială, Toate aceste greşeli ale guvernului nu rămân fără urmări, A doua zi după atacul nechibzuit al poliţiei, cabinetul d-lui D. Sturza demisioneazi, Este chemată la putere o fracțiune a parti
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dului liberal, gruparea drapelistă, în frunte cu domnii P. Aurelian, 

Emil: Costinescu,. Vasile Lascar, . preşedinte de consiliu fiind -d-l 

P. Aurelian. La 4 decembrie..se convoacă sinodul în sesiune extra- 

ordinară. Noul ministru de culte, d..Gh. Mârzescu, citeşte un dis- 

curs, în care spune că guvernul actual: a luat frânele puterii, spre 

a readuce pacea în biserică. Căliuzit dar de aceste sentimente, el 

cere anularea hotărârei sinodale din 20 maiu 1896 pentru cuvin- 

tele următoare. a | , Ă - 

"a) învinuirile de: drept comun — luare de mită şi furt — cari 

- sunt do competenţa justiţiei civile, au făcut obiectul unei ordonanţe 

a judecătorului de instrucţie, ordonanţă, care a fost anulată ” de 

camera de punere subt acuzare. Astfel cad acuzaţiile de drept comun. . 

V) în ceeace priveşte vinile spirituale, cea dintâi este acuzaţia 

de erezie. „Mitropolitul primat însti a declarat solemn -că protes- 

tează împotriva acestei acuzaţii. şi, după canoane, simpla declaraţie - 

a celui acuzat de erezie cum că nu e eretic, îndepărtează de pe 

capul lui atare acuzaţie. î- 

C) în privinţa celeilalte învinuiri, potrivit canonului 136 al sino- 

dului din Cartagena, când, o acuzaţie s'a dovedit a fi neîntemeiată, 

_toato celelalte.nu mai pot fi cercetate." 

Sinodul revine dar asupra primei lui hotărâri şi declară nevinovat 

pe mitropolit.” care este astfel reintrgnat .pe ; scaunul lui. Numai 

decât însă după aceasta demisionează. Bătrânul şet al partidului 

conservator, Li. Catargi, duce M. S. Regelui domisia mitropolitului, 

La 6 decembrie 'marele colegiu se întruneşte şi alego mitropolit - 

primat pe venerabilul episcop al Huşilor, Iosif  Gheorghian, care 

mai ocupase odată această inalti demnitate, însă deinisionase din 

pricina unor neînţelegeri cu sinodul. 
. | 

Astfel se termină această nenorocită chestiune, care frământase 

ţara, întreagă mai bine de jumătate de an. -. a 

4 

, 

  

1 DISCURS IN AFACEREA GHENADIE ȚINUT IN SALA DACIA 

a LA 26 MATU 1896, 
  

A i , 

ii 

-Tubiţi cetățeni, 
“ 

„Sunt 10 zile de când în. toate părţile auzim zicându-ni-se: - 

ande este partidul conservator 2 Ce face partidul conservator? 

"- Dece nu se mişcă partidul conservator? 

_Wocr: Aşa este. i E e 

D-l Frapescu: Mi Sa spus: convocați întruniri publice, ve- 

niţi în contact cu cetăţenii! Iată că -am venit. Am venit în 

această întrunire, care este mai mult a d-voastră decât a noastră...



208 - ii NICOLAE FILIPESCU: - -. 

Când zic că am venit, mă înşel:am fost împinşi, îmbrâneiţi - 
la această întrunire de cătră curentul opiniunei publice mai 
„mult decât: am convocat-o noi... a aa 

Recunosc în adevăr că suntem mai prejos de nota opi- 
“niunei publice şi că ne aflăm. la spatele curentului, în loe 
de a fi în fruntea lui. ” - _ | 
- Dar aceasta,, domnilor, se explică. Ne-am.retras de curând. 
dela putere, în condițiuni excepţionale, cu inima liniştită şi cu 
fruntea. senină ; avem încredere întrun viitor strălucit şi 

"apropiat, pentru îndeplinirea căruia nu & nevoe nici de zgu- 
- duiri, nici de violenţe. AR 

“Eram. dar hotărâți să dăm-pilda unei opoziţiuni moderate, 
utilă şi ţării şi chiar adversarilor noştri. e 

* Deaceea am îndurat cu seninătate toate loviturile ce ni. 
s'au dat. Am fost înlăturați dela putere : şi n'am protestat; 
am fost înlăturați din Pârlament şi am.surâs de nedibăcia | 
adversarilor noştri, cari nu ştiau că unanimităţile nu zdrobese 
-pe adversari, ci pâcâlese pe autorii lor. Au fost înlăturați din 

„ funcțiunile publice nu numai cei bănuiţi de a fi conservatori, 
„dar şi cei cari serviseră în timpul guvernului nostru, şi am 
„protestat fără a ridică, glasul. | Ia o : 

Aşa “dar am fost daţi afară din guvern, - din Parlament, : 
afară din „demnităţile publice. Acuin guvernul voeşte să ne 
dea -afară din lege. Ei bine, aceasta nu o vom toleră (aplauze). 

„ Dupăce : a-cucerit tot ce este permis” unui guvern să cu- 
"ceriască, guvernul a vrut să: easă din sfera în'care acţiunea 
lui trebue să fie circumscrisă şi a vrut să cuiceriască armata | 
şi magistratura. |. i e i 

Guvernul nostru de bunăvoe lepădase cel 'mai formidabil 
instrument; de Presiune ce-l: poate avea un guvern Şi a făcut 
pe magistrați neatârnaţi de dânsul, - E 

Adversarii noştri, dupăce s'au folosit de. aceste garanţii, 
s'au grăbit, îndatăce au venit la putere, să le desființeze - 
pentru noi... .. n 
„Dar au făcut şi mai mult. Dupăce au desfiinţat toate ga- . ranţiile constituţionale la cari, ca partid, avem drept, liberalii--
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şi-au închipuit că, adversarii lor fiind reduși, pot trata ţara 
aceasta ca o -ţară cucerită. şi au început să sape „însăşi. bazele st 
naţionalităţei noastre. îi 

„Națiunea românească” are o îndoită temelie :: vSligiunea şi 

limba, românească. | E 

In ceeace priveşte limba românească, ei s'au: apucat să 
distrugă instituţiunile de - cultură naţională. Sub guvernul 
nostru. 1) şi cu participarea mai multora dintre noi în comi- 

tetul dirigent; s'a întemeiat Liga,' care. avea menirea de a 

stabili o legătură culturală între toţi Românii şi de a-lucră | 

la întărirea sentimentului românese pe .căi paşnice - şi liniş-. 

tite. Această instituţiune. liberalii s'au. silit s'o. abată dela 

menirea “ei; au prefăcut-o înttun , instrument de “partid 

şi, cercând să creeze conflicte înafară guvernului nostru,. 
Sau muncit să grămădiască asupra ţărei cele mai îngrozi- 

toare pericole, numai ca să. ajungă la putere. Atunci stau. 

pornit acele lupte j josnice, menite a sămăna dezbinarea între 
Români ; âtânci regimul suspecţilor domnia la noi în ţară. 

Oricine luă un bilet pentru Buda-Pesta sau se duceă la.Sibiu 

ori. la Braşov, eră acuzat fără probe că . merge să conspire 
cu Ungurii ori'să dezbine pe Români. | 

Avem aci faţă pe una din victimile infamelor lor calomnii. 

D-l 1. Lahovari, care n'a făcut pe. patriotul de meserie; 

"care n'ă făcut naționalism în cabinetul lui, care a dobândit .. 

. "crucea vitejiei pe câmpiile “Bulgariei, pe acesta! au. cutezat 
să-l înfăţişeze ca trădător, oameni, cari deşi vrâstnici pentru: 

a lua parte la războiu, n” au expus un fir de păr pântru ţară 

(aplauze). o - ME : ” 

Acest om însă a avut satistacţia de a vedeă pe calomnia- | 
torii săi făcându-i scuze de cari n'avea nevoe şi pe: cari 

- nu le-a cerut. Pe aceşti. calomniatori putem să-i ertăma, dar 
este unul, a-l: Gogu Cantacuzino, care, dupăce a dus: o cam- 

panie nedemnă uri an de zile pe această chestiune, nici 

n'a avut! lealitatea să-şi recunoască greşelile (aplauze). 
. 

  

| 1) Liiga pentru citatea caltarală- d fost întemeiată. în anul 1891. 

. a IN 14
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"Dar nu este numai. atât; Dupăce Liga a fost; întrebuințată. - 

ca armă în contra noastră, apoi liberalii au întors-o chiar în 

contra „naţionalităţei române. 

Evident că nu pentru un intâres. ce se poate mărturisi 

stau cu forţa în Ligă aceia, a, căror direcţiune a fost con- 

damnată de congresul Ligei, care e veştejită de unanimitatei, 

presei din 'Transilvania, care a fost înfierată de comitetul 

naţional de: dincolo (aplauze).. _ 

Ceeace au făcut cu această instituţiune de cultură, libe- 

“ralii au făcut apoi cu Biseria. 

_ - Biserica la noi, domnilor, are un îndoit înţeles: în epoca. . 

" turbure, în starea de anarhie morală în care trăim, Biserica: 

este singurul, leac în contra 'păcătoşiilor de cari suferim. 

Biserica, singură, poate să “ne dea acele virtuţi: mari, de cari 

*vorbia d. I. Lahovari şi cari nu izvorăsc „decât dintr'un. pu- 

ternic. simţimânt religios. 

Dar Biserica la noi mai are şi un. alt înţeles. 

Biserica noastră! e naţională, ea:a fost scutul: -românisimului: 

şi dincoace şi dincolo de hotarele României (aplauze). .. 
In timpurile de, primejdie î în Biserică au găsit Românii un 

adăpost î în contra vijeliilor ce amenințau naționalitatea noastră. 

Waşi. putea mai bine să-vă arăt însemnătatea ce are şi as- 

tăzi. Biserica noastră din punctul de vedere naţional, decât - 
citindu-vă câteva rânduri dintr'o scrisoare pe care un fruntaş 

din- Transilvania, o trimetea zilele acestea unuia dintre. âmicii 

noştri. 

Iată, ce-i scriă.: 

- Ungurii. noştri. se Ducură. grozav de acest dicident și de 

sigur toate foile. lor vor striga în gura mare că nu-i 

vreun lucru mare. a da jos un Alitropolil, precun o dote- 

“dese Valachii; deci vor cere cu. „toată puterea destituirea 

Mitropolitului Miron, pe care, de când! cu circulara faţă de 

„mileniu, nu-l mai pot suferi . . . se... . 
, Hei, Sturdzo, „Sturdao ! multe ai pe saajtetul tău». 

"Fără a se gândi la urmările faptei sale, „guvernul a pornit 

Tapta în contra Mitropolitului Primat, 

a . 

E 

N
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In această privinţă, nu vreau. să adaug nimic la descrierea 

făcută de oratorii, ce m'au precedat, “a fărădelegilor săvâr- 

şite de guvern: . . - De 

Mă voiu mărgini a rezuma, -chestiunea în două cuvinte. 

"Făcând pasul pe care l-a făcut d. Sturdza, s'a râdicat. pres- . - 

tigiul bisericei noastre, ori sa coborât? 

Voor: S'a coborât)... - a | 

D-1 N. Frupăsov. Nu vă întreb pe d-voastră. Iau ca şi. 

d:] Sturdza pe acuzatorii noștri drept judecători. Să „ne răs- 

pundă la această întrebare ce le fac înşişi membrii unanimită- 

ţilor din Parlament. Desfid pe guvern să facă chiar pe deputaţii 

şi senatorii săi să declare că biserica a câştigat prin ulti- 

mile scandaluri. o [ . -- .. 

Ei bine, domnilor, dacă d. Sturdza, prin fapta sa, ar fi ridicat 

prestigiul bisericei noastre, el. ar merită ceă mai mare laudă. 

Dacă însă. guvernul a coborât vaza religiei-noastre,” dacă a 

zguduit temeliile bisericei, atunci faptul este 'aşa de grav 

încât nu 'se poate erta, fiind Qată mărimea. greşelei ; e încă 

„puţin lucru ca pentru aceasta guvernul să fie pedepsit -cu 

perderea puterei. “. N . as 

Dar acum. să vedem în 'ce -mod a săvârşit acest fapt d-l. 

Sturdza, ori, mai bine, d-l Stătescu, căci acesta e adevăratul 

autor al ultimului scandal. Vă rog însă să nu ziceţi că cobor 

afacerea la 6 simplă chestiune de procedură. 

Procedura, în cazul de faţă, are o deosebită însemnătate. 

Procedura urmată de guvern ne dovedește ţinta pe care el 

a urmărit-o: * A - Da 

- Negreşit, guvernul ar fi putut 'să facă o judecată dreaptă, 

căci Mitropolitul nu este mai presus. de lege şi-ar fi putut 

să fie dat, judecăţei fără protestaţiuni din. parte-ne. Se putea . 

face o judecată. care să satisfacă inimile tuturor creştinilor * 

şi să împace noţiunile moderne de drept, singurele cu cari se 

pot învoi spiritele laminate : o judecată "dreaptă, nepărtini- 

toare şi ferită, de amestecul guvernului. E 

Dar în cazul acesta guvernul - n'ar. fi "câștigat nimic. El 

ni şi-ar fi atins" ţinta, care e să arate că cl poate tot, că Mi-: 
-. 

PRL
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zapciu (aplauze), A Mie: E 
De aceea guvernul n'a căutat să înlăture dificultăţile, să 

respecte..legile. EL şi-a pus din potrivă toate silințele ca 'să 
grămădiască în această afacere ilegalităţile şi toate infamiile. 
“De aceea a -dorit el ea acuzatorii să fie şi judecători. - 

De aceea, deşi puteă să execute sentinţa ziua, a executat-o 
noaptea. De aceea el a îndeplinit această hotărâre fără lege 
şi fără Rege (aplauze). :  - i 

Şi dece credeţi că au pus pe Sărăţeanu să înjure pe Mi- 
tropolit, dece au vrut să-l scoată din palatul mitropolitan ? 

Lucrul e foarte firesc. Ei ţineau să arate că cel dintâi dem- 
- nitar al ţărei, după Rege, Mitropolitul -Primat,-a fost izgonit 
"ea o slugă de cătră'cel din urmă dintre Români (aplauze). 
>. Cel mai mare demnitar al ţărei, după Majestatea Sa Re- 
gele, urmașul marilor noştri mitropoliți; -a lui Veniamin 
Kostalki şi a lui Grigorie, acâla căruia, fie el în palatul mi- 

„tropolitan, ori la Secu, fie el Mitropolit ori numai monachul . 
Ghenadie, Carol II-lea. va, trebui să-i spună «naşule» (aplauze 
entuziaste) acest 'om-.a fost izgonit ca o slugă (aplauze). - 

Altă dată știm că: se întâmpla ca, Mitropolitul țărei să fie 
zmuls de pe scaunul lui de cătră "Ţarul tuturor Ruşilot, spre 

„a fi surghiunit, când lupta pentru. independenţa ţărei. In 
zilele: noastre, sub. Mitiţă Sturaza, mantia” archiepiscopală a 
fost mânjită de degetele unui Sărăţeanu (aplauze). | 

Intradins s'au făcut toate aceste înscenări; întradins s'au 
comis toate aceste . infamii, ca să,poată zice d-l Stătescu: - 

_îată ce putem! - Sa 
_Şi morala, ce se poate trage din toate acestea, 'sunt urmă- 

ari le-am cules dela-un partizan al gu- vernului care-mi ziceă : Aşă guvern ştim să avem noi, nu 
guvern de legalitate, nu guvern cu scrupule, ca al d-voastră. | Intr'o lună de zile am făcut şapte: generali, am dat afară doi membri dela Curtea de Casaţie și am izgonit ca pe-o slugă 

tropolitul nu este nimic, că-l poate izgoni ca pe un simpla
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Aceasta trebue să caracterizeze sistemul actual de guver- 
-mământ, menit a înfricoşă ţara pentru a prelungi domnia |i- 

berală și a stabili atotputernicia autorului acestor infamii,. 

adică a d-lui Stătescu. Ei. bine, nu ne sperie atotputernicia 
acestui bolnav. - 

Toată lumea îşi dă seamă că tiranul bufon al liberalilor 

e un Cesar de operetă, (aplauze) un. Cesar îmbrăcat î în mac- 

-ferlan (aplauze). 2 . . , _ 

Oricât şi-ar da aere de leu, acest leu cu coama tăiată şi 

cu coada între picioare (aplauze) seamănă mai mult a 0 pi- 

sică opărită (ilaritate, aplauze). - : 
Vă închipuiţi dar .ce teamă poate: să ne inspire un ase- 

menea personaj. 
- Când lucrurile .au ajuns. aci, partidul conservator care, 

cum spunea d-l general Manu, păstrase până acuma. o- atitu- 

dine liniştită, moderată, chibzuită, trebue să easă acum din 

faza expectativă spre-a. intră în faza acţiunei (aplauze). 
„Dacă cumva împrejurările verei vor potoli prin firea lu- * 

erurilor energia luptei timp .de câteva săptămâni, să ştiţi e că : 

nu e o dezarinare, ci numai un armistițiu. 
Suntem. hotărâţinsă laptăm cu energie... 

_O voce: Prin revoluţie. * - a . 

D-l N. Frurescu : Nu prin revoluţie,ci pe căile legale şi : - 

trăgând la, răspundere pe factorii, cu cari trebue să stăm la 

vorbă. Do 

Dar recunosc că nu numai i caracterul luptei trebue să fie 
„mai energic, dar și mijloacele de. luptă trebue să fie altele, 

Avem, în adevăr,. a face cuun guvern, care ne răpeşte toate 

garanţiile judiciare şi toate drepturile constituţionale, de cari . 

o opoziţie nu poate fi lipsită; ur guvern care procedează - 

cu fapte îndeplinite. Avem 'un. guvern, al cărui simbol ar 

putea fi trinitatea fraţilor Stătescu, în care Paul te bate, 

Eugen te dă în judecată, iar Spiridon te. judecă. 

In contra acestui guvern vom întrebuința toate rnijloacele. 
legale. La loviturile leale vom, răspunde cu protestări,. dar 

la ilegalitate vom şti să ne _împotrivim. 

t 

pr
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Se ameninţă dejă arehier eul ș şi episcopul, cari au fost pentru 
Mitropolit. Ei bine, să încerce d-l Stătescu să mai “facă cu' un 
alt episcop ceeace a făcut cu Mitropolitul, să “încerce de aici 
înainte să izgoniască pe inamovibili din magistratură (aplauze). 

In această luptă pe care o întreprindem, vă cerem con- 
cursul d-voastră. Vă cerem să ne sprijiniţi,-vă cerem să răs- 

-pundeţi la apelurile noastre (aplauze). | | 
Pentru. religia, şi: naționalitatea d-voastră, vă cerem să dis- 

preţuiţi micile şicane poliţieneşti şi procesele de contravenţii. 
Sacrificiul e mic pentru o .cauză şi o luptă atât de mare.. 

--  Sunt.800 de ani de când în orașul Clermont se adunase 
creştinătatea şi la apelul monahului Petru creștinii au pro- 
„elamat cruciada şi au pornit la Ierusalim uniţi în. lozinea : 
Aşa vroește Dumnezeu ! i 

Azi; în această impunătoare e adunare, să: i: proclamă şi noi 
- cruciada, să pornim: cu toţi la luptă în contra barbarilor şi 
* necredineioşilur. Cruciada noastră însă va fi mai pașnică, 
pericolul va fi mâi mic; drumul va fi mai scurt şi mai puţin 

- obositor, căci: avem să vă ducem la Ierusalim, la inor- 
“mântul lui Hristos: vă. vom duce : aproape, foarte aproape, la 
„mormântul unde. vom îngropa coleetivitatea (aplauze pre- 

„ langite). - 
+



- PARTIDUL DOMINANT. 
————— , - ” + 

AL a DISCURS IN AFACEREA GHENADIE, ROSTIT. LA 1AȘI,, 

LA 10 NOEMBRIE 1896. 

  

. Domnilor, Sa 

“Un bărbat politie englez, care era. îi parlamentar cum= 

pitat, un conservator de baştină, un om de ordine prin ex- 

celenţă, zicea totuşi că «cea dintâi datorie a unei opoziţiuni 

este de a face opoziţie». . . | ” 

Această primă îndatorire, domnilor, noi, partidul conserva- 
tor, ne:o îndeplinim fără a îi permis cuiva să spuie că ne în- 
depărtăm de principiile de ordine, c cari trebue”să ciltuziască 
un partid conservator (aplauze). e | 

“Prezenţa noastră aci-e încă -0 dovadă de aceasta. Primirea... 
„călduroasă, pe care ne-aţi făcut-o. în Iaşi, ne dovedeşte | că 

ne aprobaţi şi ne. secundaţi în lupta pe care noi, partidul 

conservator, o . ducem cu preţul atâtor munci şi osteneli, cu. 
sacrificii de tot felul (aplauze). , 

Dar, domnilor, ar fi de temut, dacă“ nu ne-am ține de cât 

de această primă îndatorire a oricărei opoziții, ca acţiunea 

noastră să nu se prefacă într'o stearpă agitaţiune, care n'ar -- 

putea atrage în 'ctirentul luptelor. noastre de cât pe prote- 
sionalii politicei.- -
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"Şi nu trebue să uităm că afară de aceşti politiciani sunt“ 
-o mulţime de €lemente sănătoase, cari. prea mult se ţin de- 
parte de politică, pentrucă prețuesc că sacrificiile la cari te. 
expune politica sunt prea mari, iar deosebirea în bine dintre 
“guvernele 'ce se: succed e prea mică. Dacă voim ca şi aceste 
elemente si vie să ne sprijiniască, trebue să le arătăm nu 

- numai răul de azi, dar şi pentru ziua de mâine „speranţa 
într'un viitor mai: bun. - 

Despre aceste speranțe .mai îndepărtate, cu și despre re-. 
“ lele mai profunde ale liberalismului, decât despre greşelile 
trecătoare ale unui guvern efemer, voesce să vă “prezint 
câteva scurte observaţiuni. _ ” . 

Domnilor, dacă. nu privim numai greşelile” ministerului“ 
actual, „dacă nu ne ocupăm numai de activitatea unui sin- 
-gur guvern, ci îmbrăţişăm o serie întreagă de guverne,-putem 
vedea dealungul alternării; în aparenţă fără legătură, a 

“partidelor- politice, un fir conducător. Acest fir conducător 
îl ţine în mână partidul care e: dominant în acel'timp în - 
acea ţară. Prin partid dominant nu înţeleg pe” acela care: 
domneşte mai mult, ci pe partidul care domină nu numai 
pe partizanii lui, e ei şi pe adversarii lui, nu numai prin ideile 
lui drepte, ci şi -prin credinţele lui: greşite şi prin prejude- 
căile: lui. Acest rol l-a avut la noi mai multă vreme par- 
tidul liberal. Până acum 1—8. ani puteam constata că parti- 
Zani de-ai noştri, dintre cei mai convinşi şi mai sinceri, 0- 

“bişnuiau a zice: Eu sunt liberal şi, dacă” merg cu conser- 
" vatorii, estetnumai fiindcă cred că conservatorii sunt ori mai 
cinstiţi, ori mai capabili de cât colectiviştii. 

In acest înţeles putem zice că; timp de 30 sau 40 de ani, . 
partidul liberala fost le noi partidul dominant. 

Cred că azi această epocă liberală s'a încheiat, că suflarea 
" generoasă . care . altădată a făcut puterea acestui partid s'a 
stins, că, de când s'a. simţit aceasta, de şeapte- opt ani, ţara 
a început să-şi puie speranţele în noi şi că de atunci am 
intrat într'o epocă de tranziţie. Cred apoi că, după „această - 
perioadă de tranziţie, un nou curent. se va „naşte. Și dacă
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e adevărat că o formă de: civilizaţie e în mod natural vrăj- 
maşă formei de civilizaţie dinainte; -ar fi în firea luer urilor 
ca partidul &onservator să întrupeze acest nou: curent şi să 
devie, Ja rândul lui, pe timp de 30 ori 40 „de ani, partidul 
dominant în această ţară (aplauze). - 

Permiteţi- -mi, domnilor, să vă demonstrez « ceeace am stabilit a 
în principiu." SE | 

Mai întâi. să'ne întrebiim, c care e cauza favoarei de care 
sa bucurat, atâta timp, partidul liberal la noi în ţară? 

Când ne-am *emancipat de sub domnia streină, când . 
eşit din starea de amorţeală în care ne adâncise civilizaţia 
orientală, toate aspiraţiunile acestei ţări au mers; cum era 
firesc să fie, spre apusul: Europei şi toţi eram însufleţiţi de 
dorul de a ne occidentaliza. Acest curent era general. Elsa 
dezvelit la -noi cu şi în ţările vecine ; la noi în ţară el era 
îmbrățișat de toate treptele. societăţei ; liberalii şi conserva- 
torii îl sprijiniau deopotrivă. | 
„Acest curent va manifestat în viaţa noastră publică, iai 

în viaţa noastră; privată. Precum ne-am grăbit să ne lepădăim 
de antereu, aşa eram: zoriţi să dăm de o: parte: legile cele” 

vechi şi este probabil că cel dintâi frac şi cel dintâi joben au 
fost în aceeaşi ladă, care ne- a adus primul text al constitu- . 
ţiei belgiene (aplauze). 

Curentul de occidentalizare era general şi sprijinit, deo- 
potrivă, de liberali și de conservatori. Dar liberalii au ghicit 
că e aci o_bună ă, speculă de făcut. -. 
P6 .de o parte_ roşii-au Simţit gustul publicului nostra 

pentru formele . de civilizaţie ale” Apusului ; pe de alta, ei 
şi-au dat socoteală că este o parte superficială în civilizaţia 
apuseană, pe care: orice naţiune şi-o poate însuşi cu uşurinţă 
şi cu “care se poate lua văzul 'unui popor tânăr ea al nostru, 

Li au priceput că se poate face.o bună negustorie des- 
făcând tot ce era mai lustruit dar şi mai calp în civilizația, 
occidentală şi astfel şi-au făcut o peeialitate din furnizarea. 
acestui soiu de. “marfă. (aplauze). ”
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Pe când doamna Briol deschidea în. Bucureşti prăvălie de. 
mode pariziene pentru cucoane; Brătianu deschidea tarabă 
d6 vorbe pe pieţele publice din Bucureşti (aplauze). 

Acest comerţ. a avut succes multă vreme şi a fost foarte, 
roditor pentru. acei cari l-au. întreprins (aplauze). Azi el [2 
în plin faliment, şi iată pentruce. Se 

Mai întâi, domnilor, ne-am îndestulat cu tot ce era mai de 
seamă ca; „legislaţie înaintată, Apoi. “dacă mai avem vreo 
lipsă, putem : culege singuri. tot ce “voim în legislaţiunile 
streine, pe cari le: putem avea lu îndemâna noastră, fără 
să mai avem nevoe să plătim atât de scump mijlocirea. inu- 
tilă- a liberalilor (aplauze). In fine am început să. ne dăm 
seamă că marfa, liberală era de proastă calitate, că etichetele 
„prea erau din cale afaiă mincinoase, că liberalii ne-au dat 
numai formele de deasupra'âle civilizaţiunei. Vedem-cu toţii că 
ei ne-au amăgit, când ne-au încredinţat, că numai, cu câteva: 
“formule simple cari miroase a şarlutanism, un” popor poate cu 
adevărat să fie urcat: pe o tr eaptă mai înaltă: de civilizaţie. 

- Nu numai aceste binefaceii nu le-am căpătat, dar, srduşi . 
„şi orbiţi de câteva forme amăgitoare, am sacrificat totul 
aparenţelor şi am neglijat să. cultivă calităţile noastre de 
rasă, de cari atârnă. viitorul oricărui near. Am mesocotit 
puterea acelor câteva, sentimente mari. ca patriotismul, care a. 
„produs atâtea minuni la vecinii noştri Unguri, ca sentimentul 

„estetic care a născut forme: de civ ilizaţie rafinate, ca senti- 
mentul religios care a produs curentă uimitoare de propăşire. 

Toate acestea le-am neglijat şi singurile Sentimente, pe cari 
le-a încuibat, la noi, liberalismul, au pr odus xoade "deplora- 

bile, Roşii ne-au vorbit de egalitate, dar nu ne-au adus seni- 
timentul de egalitate care înalță pe om, ci sentiinentul! de 
invidie şi de ură nentru tot ce era. superior. 

Din. aceste silinţe pentru a cobori tot ce eră râdicat, sau. 
- născut instinctele violente ce caracterizează luptele noastre 
politice. Acestor rivalități îniisprite nu s'a dat alt mobil şi: 
alt ideal decât dorul. de câştig şi de înavuţire fină muncă 

e: 
(aplauze). - E . | . 

SP
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_Pe lângă acestea, laudele roşilor pentru formulele lor 

amăgitoare îi. duceau, când-veniau 'la putere şi aveau che- - 

marea să iealizeze ceeace e nerealizabil, la, falşificarea siste- 

matică a institmţiunilor (aplauze). a 

Ce puteau să producă * asemenea “sentimente ? 

“Din sistemul de falşificare a eșit un mecanism politic zărun- - 
cinat. „Din pervertirea . sentimentelor generoase ale acestui 

popor a izvorit coborârea tutulor instituţiunilor ţărei acesteia. 

De aceste. rezultate facem răspunzător liberalismul. 

Dacă partidul liberal se poate lăuda, că a fost, atâţia ani, 

partidul. dominant în această ţară, dacă voeşte să se făliască. 

cu trecutul, apoi nu poate să se lepede de văspunderile pre- 

zentului (aplauze). 

Iată dar unde am ajuns după 30 ani:de regim liberal. 

"Ni-s'a spus altădată “că toate puterile emană, dela naţiune, 

şi azi, ca batjocură a acestui principiu, vedem la cârma, sta- 

tului: pe d. Sturdza, venit la putere nu numai prin. palat, 

dar prin scara de: din dos a palatului (aplauze). 

Ni sa spus cum că libertatea: reşede, în despăr ţirea şi măr- 

ginirea, uneia prin alta, a puterilor statului, şi” după 30 de 

-ani vedem că puterea legiuitoare emană dela guvern şi pu- 

terea judecătorească e îngenunchiată de puterea . executivă. 

" Tată mecanismul nostru politie după 30, de ani de min-! | 

ciună liberală (aplauze). . “ 

"Dar pe lângă aceasta, pervertirea tutulor _sentimentelor 

poporului nostru: ne-a adus. în -aşa hal, încât vedem o bise- 

rică fără sentiment religios, o armată în care simţul de da- 

torie se poate măsura prin fapte ca greva, ofițerilor, un pa- . 

"tiotism care-a ajuns de batjocură şi de care îşi. râd cei ce. 

prin exploatarea lui au ajuns la putere. " 

In fine, în toate direcţiunile; vedem corupţiunea şi imo- 

ralitatea întinzându- -se din zi în zi peste toată ţara. lată spec- 

tacolul es ne. prezintă liberalii după 30 de ani de viaţă con 

'stituţională. ” : 

- De aceea, domnilor, dacă liberalii puteau să vorbiască țăirei cu 

„= itos, acuna. 30 ori 40 de ani, când ne încântau cu făgăduelile 
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lor, în cari ţara. credea şi în care poate chiar unii din ei 
aveau credință, astăzi ei nu se anai pot bucura de aceeaşi 
consideraţiune. Ei insă au şi azi aceleaşi îngâmfate 'preten- 
ţiuni ca şi altădată. - îE AR 

Acest partid, care se pretinde a fi un partid de progres, 
ni se înfăţişează ca uri boier scăpătat. Aceeaşi “morgă, ace- 
leaşi fumuri, pe cari nimic nu le mai justifică...“ | 

Ei vorbesc mereu de „strămoşii liberalismului, de trecutul - 
„lor, ei se laudă cu 1848, se fălesc că se trag din. viţă libe- - 
„rală şi privesc ţara ca moşia lor. Ţara fiind a lor, ei nu mai 
fac nimic pentru a cuceri inima ei. Deaceea ei nu'ştiu să 
„plece urechia la nevoile ţării ca să:le satisfacă. Fi nu văd 
nevoia de-a avea talente, pentru a interpreta în mod sedu- 
cător credinţele lor. A De Ra 

De aceea s'a produs o absolută despărţire între tot ce este 
inteligent în această ţară şi. partidul: liberal. - Pedeoparte, ei 
nu simt nevoia de-a avea oameni de talent, ca să le câştige 
simpatii, căci ţara fiind liberală. e a lor; pe de altă parte, - 
orice om inteligent 'nu poate 'decât să se depărteze de un. 
partid,. unde nu eşti atras decât de satisfacerea intereselor | 
materiale ori de acele formule goale şi insipide, de cari nu 
mai poate fi sedusă decât o inteligenţă de rând. - 

__ „Dar, mă veţi întreba: «dacă nu mai au credinţe şi aspi- . 
rațiuni, dacă, nu mai au cu dânşii nici inteligenţa acestei țări, 
atunci cum de se menţin ?» Si 

Iată şi răspunsul. Mi . . | Ş 
„. In timpul lo: de splendoare, liberalii” au cucerit nu numai 
domeniul pâlitie, dar au -cutropit. şi “unele câmpuri lătural- | nice ale activităţii publice. In timpul lor de atotputernicie ei-. 

_au căpătat, ca unele partide aristocratice din alte ţări, oare- . 
cari privilegii. PI “ 

Mai ales în domeniul financiar ei au câştigat câteva ce- 
tăţui şi- astăzi, cu funcţionarii şi. cu. datornicii -dela băncile - 
lox,- această aristocrație a banului luptă. în contra noastră, 

„cari, lipsiţi. de orice fel de privilegi de felul acesta, sus- 

- . - .
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ținem lupta prin presă. prin întruniri, prin mijloacele unui 
adevărat partid de opiniune. 

Partidul liberal ţine piept : conseivatorilor cu bincile | şi 

creditele, cu institutele sale financiare, cu apăsarea şi vătă- 

marea intereselor materiale (aplauze). ” 
Da, domnilor, ei domină numai prin apăsarea intereselor, 

Degeaba s spun că pentru înlesnirea comerţului au înfiinţat in- 

stituţiuni de credit, unde poti să te împrumnţi cu 5 sau G-lo 

fără hipotecă. - 

Negustoru! casă se împrumute la. bancă, trebue | să- şi ama- 

neteze conştiinţa la d-l Carada (aplauze). 

Liberalii se laudă că au emancipat burghezia, clasa de 

mijloc. Nu este adevărat, dar, chiar de ar fi fost aşa, ceeace 

este cert, este că astăzi au robit-o.. . 

Ştiţi toţi, domnilor, că în timpii vechi, în Obşteasca Adu- 

nare, negustorii îşi aveau veprezentanţii lor. 

Mai vă aduceţi aminte ce rol a jucat altădată în politică 

negustorimea noastră. i 

In Bucureşti avem o mulţime de bresle, cari, ca tabacii, 

au datine strălucite în istoria noastră politică. 

“Astăzi ei nu mai îndrăznesc să se miște. În politică, mai 

“prejos de statul-major al partidelor, nu mai găseşti. elemente 

de luptă decât când te cobori la agentul electoral. Există 

un gol la mijloc. Afară de excepțiuni, comerciantul milionar 

însemnează din nenorocire mai putin decât agentul electoral, 

care, neavând nimie de pierdut şi având şi curajul de a 

mânca biătae, are îndrăzneala să se .expue în politică. Acum 

de curând, în cestiunea Mitropolitului, am văzut negustori 

milionari cari, dupăce au 'iscălit o protestare, după porunca 

d-lui Carada, şi-au şters din porunca aceluiaşi Carada iscă- 

liturile, zicând ca nişte nemernici că nu ştiuseră ce au iscălit | 

cu câteva luni mai înainte (aplauze). n 

„ Când guvernul vai. fi nevoit să revie asupra "cestiunei Mi-. 

politului, ei încă odată își vor renega . iscăliturile. i 

„Nu: ştiu cum liberalir. au emancipat pe negustâri acum 

30-—40 de ani. Ştiu însă cum liberalitatea lor a dis pe aceştia 

p.
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la îngenunchiereă, economică prin Evrei şi la aservirea' po- 

“litică prin liberali. 
Negustorul român are doi vrăjmaşi : : pe liberal şi: pe jidan 

(aplauze). îs 
Concluzia tutulor acestora e că partidul liberal” a ajuns 

întrun hal de plâns. - e 
Stiu că se încearcă unii liberali să scape prestigiul parti- 

" dului -lor aruncând vina: asupra unora din oamenii ce- Al con-. 

duc. Dar explicaţia aceasta e o ipocrizie... 
D-l Sturdza, este de sigur vinovat de ina pacitate, “dar nu 

- e y responsabil de vinile liberalismului în decadenţi. Se poate 

“mai curând zice că d-l Sturdza este : victima liberalismului: 

Arareori un partid are de conducător un om de geniu şi 

 totuşi,-când un partid reprezintă un: curent sănătos, el îşi 

poate îndeplini menirea chiar când e condus de oameni de 
a doua mână. - 

Partidul liberal a avut în epoca. lui .de glorie conducători 

cari, ca fraţii Goleşti, erau departe de'a fi înzestrați cu ca-. 

" lităţi geniale. şi totuşi n'au făcut de râs. Hberalismul. Goleştii 

ştiau . poate mai : puţină statistică şi. numismatică decât d-] 

Sturdza, şi totuşi au trecut la- posteritate ca figuri strălucite 
ale epocei lor. D-l Sturdza, deşi mai cu carte, va apărea ge-. 
„"neraţiilor viitoare ca o caricatură şi aceasta nu numai din 
cauza incapacităţei sale personsle, ci şi din. cauză „c'a ajuns 
șeful unui partid în decrepitudine. (aplauze). 

Ceeace vă spun se poate dovedi cu fapte, ce-se repetă | 
neîncetat de câţiva. ani, fără a ne da o singură dezminţire. 
S'a mai spus acum vreo opt ani că nu liberalismul este de -. 

„vină, ci colectivitatea. Eu văd însă un lucru: că de: vreo 
„zece ani se încheagă mereu grupări liberâle în: opoziţie şi, 
"când e vorba să dea roade la putere, fructele ce le culegem 
“sunt cu totul âltele decât. cele_ce ni s'au. lăudat în opoziţie. 

Semănim mereu partide liberale şi recoltăm necontenit 
colectivitate. ori Ocultă. 

"Aşă se explică, domnilor, decadenţa acestui mată, care a 
pornit aşă de sus și a căzut aşa, de jos. - - 

. 

. E)
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Pe la 1848 s'a început epoca poetică a liberalismului, 
care-a încântat pe toţi Românii, căci toţi'erau uniţi în acele 

lupte pentru: naţionalitate Şi libertate, iar nu „pentru libe-” 

valism. " 

După acea am avut partea eroică a liberalismalui al cărei 

punct culminant a fost pe la 1878—79. De?aci sa născut - 

dictatura lui Ion Brătianu — cu corupţiunea di şi cu tot cor-: 

tegiul de neomenii ce- însoțesc întotdauna despotismul — şi 

“în fine la 87—S88 am avut regimul cumplitei corupţiuni. - 

Totuși, tot mai eră ceva măreț. Câteva 'raze . din gloria de “ 

altădată mai străbăteau peste acel regim de imoralitate. 

Azi am ajuns și mai rău. E mai răm decât corupţiunea, 

mai rău decât răul; azi nu mai e nimic, e neantul. Avem un 

guvern ridicol, care nu însemnează nimic, care nu ştie pentru 

ce a venit şi nu se va şti pentruce se va duce ; care-a 

“venit fără merit şi 'nu se va duce - pentru vreo vină, care 

nu aşteaptă răsplată, pentru actele sale cele bune, nici pe- 

„deapsă pentru cele. rele, care nu râvneşte după laudă, nici 

nu se teme de critică. |. De 

Venit la putere pentru că îi eră vândul, deţinând puterea 

ca un'drept al'lui, el. are altă ambiţie decât de a se folosi 

de bunurile paterii şi, ocupând. ca guvern scena „politică, pe. 

timp de.un an sau doi, el ne uimește prin spiritul său inventiv - 

„în scandaluri, cu cari “hrănește ateriţiunea publicului (aplauze). 

" Cred că mai jos nu: ne putem cobori (aplauze). 

Dej de când ţara a început să-şi îndepărteze privirile 

“dela acest partid şi să- şi pună speranţele în noi, partidul 

„conservator ne-a oprit pe clinul' decadenţăi. Această. oprire 

pe loc constitue. epoca de țranzitie, de care vă vorbiam. 

“Am speranta că de aci înainte se va manifesta un nou curent, 

care ne va râdica din starea de decadenţă în care ne-a cu- 

fundat partidul “liberal şi cred că este inenirea partidului 

conservator de-a întrupa acest nou curent. ” 

Până atunci, privind cum “stau lucrurile, putem constata 

că ne aflăm deocamdată în faţa a două rele: un guvern 

incapabil, şi un principiu falş şi primejdios. Este dar vorba !
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: az Di ep „ de a se şti dacă noi vom putea da'un guvern mai 'bun și. 
totodată dacă în locul unui: principiu sterp vom puteă pune 

- un principiu roditor, care să Imăniască, pentru un număr 
„ Oarecare de ani, curentul bienit a asigura: propăşirea -ţărei, 

în noul period în care intrăm. . - 
Cum că vom putea da un guvern mai bun. decât cel de 

azi este neîndoios. Experienţa, făcută cu guvernul trecut e 
0 garanţie-în această privinţă. Nici n'am nevoe de a stărui - 
“asupra acestei cestiuni. Mi se pare că este un “lucru simţit 
de toţi că am .dat un - guvern superior celui actual şi că 
suntem în măsură de.a-l înlocui cu'un guvern mai destoinie. 

„Aceasta şi explică acest lucru extraordinar, această -neobici= * 
nuită deşteptare a spiritului public în chiar arul dintâi. al unui guvern, care. din primele lâni' a întâmpinat” împotri- -  Virea opoziţiei noastre. “Aceasta nu se miai "văzuse până azi. După anul 1871, după '1876, după. 1888, oticând s'a “schimbat guvernul, aţi văzut trei, patru ani, guvernul cel 
nou absolut stăpân pe situaţiune ŞI azi, pentru: prima oară, Vedem o mișcare atât de crâncenă, încât opoziţiunea dispută. 
puterea guvernului încă dii priinul an: - 

bun decât mizeriile zilei de azi (aplauze).. 

Dar lucru mai însemnat este de a se şti nu dumai -dacă ““anui: guvera “incapabil vom şti să opunem un guvern '.des- toinic, dar și dacă vom „putei inlocui principiile sterpe ale liberalismului decadent printr'an nou principiu de viaţă. Cred | că.da. Cred că nu: s'a stins întru atâta puterea de 'viaţi a acestui popor, încât el să nu poată râvni după ceva. mai, - 

Dacă este aşă, — şi dacă este un adevăr că există un anta- gonism firesc între două curente de idei, ce cată să se în- "locuiască unul pealtul — e natural ca. nouă să ne aparţie de -: a reprezintă, curentul de reacțiune în contra liberalismului. Cred că nimic nu ne lipseşte! pentru a jucă rolul, ce azi ne incumbă, de partid dominant în această țară, care nu mai are - nimic de aşteptat dela liberalism. | a | - Cred că vom şti .să -opunem principiului liberal de falşi- „ficare şi pervertire a instituţiunilor, o nouă formulă de gu- - 
-
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vernământ mai "modernă, mai civilizată. Şi cred „că vom şti, 
la putere, s'o impunem. O vom impune nu cu timiditatea, 
cu care altădată am încercat dejă această operă — având . 
conştiinţă că, izbind în unele! nărăvuri: ale țării, lucrăm pentru 
binele obştesc, dar spre paguba intereselor noastre de: partid — 
ci o vom impunea cum cu toată tăria ce ne-o va da credinţa, 
că, graţie unui curent fericit care s'a pornit în favoarea ncastră, 
fără să facem nicio făgădueală şi să asmuţim niciun apetit, 
toate elementele sănătoase ne vor sprijini în această operă 

menită a îndrumă ţara - pe o. cale mai sănătoasă şi având 
„convingerea că, departe a ne slăbi prin aceasta, vom lucra 
la gloria- “partidului care s'a pus în capul acestui curent. 

Mai cred pe lângă aceasta. că ştiind a distinge cu pătran- 
dere tot ce este fals în curentul liberal, vom şti să punem 

în 'loe un. principiu de adevăr Și că. în. superticialitatea for- 

melor liberale vom putea să facem să pătrunză un principiu 
nou de viaţă. : _ j 

Imi aduc aminte că Brnineseu - visa. ca în formele cele mai 

- moderne, cele mai înaintate “ale legislaţiunei, s să facă să pă-, 

trundă «vulturescul avânt al Basarabilor». 

Această lucrare, de regenerare a inimei naţionale trebue. 

să ne gândim a o întreprinde, dând toată atenţiunea părţei 

educative a operei ce vom avea de „săvârșit când vom 
îi la putere. - - aaa 

Această, reformă morală va avea. în mod firesc drept! ur- 
mare de-a însufleţi, atât clasele. dirigente” cât şi puterile pu- 
blice cu un spirit de solidaritate şi de bine pentru clasele 

de jos, care va contribui și:la îmbunătăţirea soartei materiale. 

a claselor desmoştenite. It, 

In: favoarea unei asemenea opere putem face apel, nu nu- 

mai la, profesionalii. politicei, dar la toate clasele sănătoase 

ale societăţei, dela conlucrarea cărora trebue să aşteptăm 

progresul, iar nu numai dela acţiunea supenticială, aunui, 
număr restrâns de legislatori. pi - 

Apelul. nostru va fi de sigur auzit, EI va fi auzit de p pro- 
fesori, cari au sarcina educiirei acestui popor, de preoţi” cari, 

5 , ” , . ia i 15
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"au răspunderea progresului moral al ţărei, de magistrați cari 

înainte de toate ar aveă azi chemarea de a face să pătrundă. | 

un spirit de adevăr acolo unde s'a încuibat minciuna, din 

care-a izvorât . falşiticarea instituţiunilor. : 

“Pentru 'o asemenea operă mai bine decât numai pentru o 

campanie de opoziţie: putem face apel la atâtea “forţe vii ale 

ţărei cari, azi; sunt ţinute în amorţeală de neîncrederea în 

eficacitatea acţiunei lor individuale şi cari "vor folosi admi- 

rabil unui curent de regenerare, când! vor fi unite la un loc 

de o singură -idee şi îndrumate spre o singură ţintă, când 

„fiecare va îi însufleţit” de acelaş g gând şi va avea conştiinţă că -. 

este un călaborător ut dl la opera de regenerare morală î 

tărei, . - ia 

Curentul care azi i dejă: s'a râdicat în favo oarea noastră, din 

cauza meritelor guvernului nostru trecut, va deveni cred aşă 

de puternic, încât va face din noi, - înadevăr, partidul do-. 

minant din această, ţară. Partidul liberal, care ne-a asuprit 
atâta vreme cu tirania. cuvântului liberal, redus acum la. 
xolul: negativ de-a ne îndrepta din când în când greşelile, 
nu va putea pe viitor să fie socotit de noi decât ca un partid 
decadent, purtat de o: formulă stearpă şi de un. principiu 
învechit, de cari nu mai avem să.ţinem seamă. 

Aceasta e menirea pe care o ambiţioniim pentru partidul 

. 

nostru, iar dobândirea puterei nu-i decât un incident secundar, - 
care ie va veni ca consecinţă firească a situaţiunei prepon- 
derente după care “râvnim. Curentul de. opiniune, care sa 
pornit deja în folosul nostru Și care cred că, în curând, va 
deveni uriaş, ne. va. aduce şi “la. putere. - 

Se va da astfel priveliștea unui partid liberal, adus la 
cârmă fără voinţa ţărei, şi răsturnat, 'în favoarea. partidului 
conservator, -de curentul opiniunei "publice.' De. acest curent 
cerem ca- Regele să ţie socoteală, fără să pretindem Şi "nici 
să admitem ca EI să-l determine ori să-l susţie. Astfel am 
convingerea că, venind la putere pentru ţară, vom veni la 
putere prin ţară, fără iniţiativa Regelui, dar pentru. binele 
şi liniştea Dinastiei (aplauze. prelungite).
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In cursul lunei ianuarie 1897 se fac în câteva oraşe din ţară mai 
multe alegeri parţiale, atât la Cameră cât şi la Senat. Anume, în 
ziua do 14 ianuarie se fac alegorile pentru Cameră la Botoşani, 
Putna; Romanați, Covurlui şi Fălciu, iar la 1G ianuarie pentru So- 
nat la Botoşani, la Iaşi, la Putna şi la Vasluiu, 

In toate aceste alegeri partidul” coascrvator luptă cr bărbăţie 
pentru reuşita candidaţilor. săi şi: întradevăr că rouşeşte la Roma- 
naţi, unde candidatul conservator, d-l Tache Ionescu, este ales cu 
o mare majoritate, iar la Galaţi d-l Nicolaie . Filipescu “întruneşte. 
409 voturi, faţă de 291 obţinute de candidatul guverntunental. 
Fiind însă mai multe candidaturi, aici se declară balotaj. 
“In urma, acestei biruinţe câştigată la primul scrutin, deşi la alo-. 
gerea-dela balotaj ese, ca de obiceiu, candidatul guvernului, câţiva 
prieteni politici iau iniţiativa unui banchot în cinstea biruitorului, 
d-l N. Filipeseu,. banchet care şi are loc în 'sala cea mare - 
a otelului Bulevard în' seara de 29 ianuarie 1897.' La. acest ban- 
chet cel -dintâiu care ia cuvântul, este bătrânul şef al partidului, 
Lascar Catargi, care închină primul pahar în sănătatea familiei 
regale, după aceea laudă curajul şi entuziasmul alegătorilor gălățeni.! 

_ După bătrânul şef al partidului ia cuvântul însuşi d. Nicolaie 
“Filipescu, care mulţumeşte . atât. prietenilor, iniţiatori îi banche=, 
tului, cât şi alegătorilor gălăţeni. Faco după aceea — în cuvinte 
mişcătoare de sinceritate — o scurtă, dar adânc cuprinzătoare pă- 
ralelă “a celor două partide istorice, găsind astfel prilej să expună 
din nou o latură din doctrina partidului: conservator. Cu ochii pu- 
ruri aţintiţi spre ideal, pe care nu-l perde din vedere nici chiar : 
în aceste momente ale unei veselii zzomotoase, formulează puncte do. 
program — reprezentarea minorităţilor, regenerarea morală a ţării— 
dar :mai presus 'de toate afirmă o credinţă neelintită în viitor.. 

In urma-d-lui N. Filipescu mai toastoază d-nii 0. Diseseu, Ionel: 
Grădişteauu, Ioan 'I. Lahovari, 1. L. Caragiale, B. Piltineanu, M. , 
Săulescu, D. Neniţescu, după care se dă citire telegramelor de fe- 
icitare . - a .
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SPERANȚELE XoAstas 

DISCURS ROSTIT LA BANCHETUL DELA OTEL BULEVARD 

LA 23 IANUARIE 1897 

Domnilor, " i " . . 

N: aşi avea cuvinte pentru avă m părtăşi, nu mulţumirea 

mea, ci sentimentul de jenă care m'ar cuprinde, dacă aşi bănui 

că, oferindu-mi acest banchet, aţi vrut să-mi daţi o satisfacţie . 
de amorpropriu ori de. vanitate. 

" Sunt însă la largul meu ca să vă cxprita nemărginita mea 

recunoştinţă pentrucă mi-aţi permis să fiu, nu obiectul, ci. 

pr stextul acestei. manifestații, pe care. aţi 'socotit-o necesară 

după sfârşitul alegerilor parţiale. 

Campania noastră electorală are o însemnătate, ce era ne- 
cesar .a se preciza. Aceste” alegeri . sunt. cele dintâi cari 

succedează alegerilor generale. Abia un an le desparte. Atunci 
guvernul a căpătat unanimităţi. Acuin,. în cele. 9 din urmă 

alegeri (exceptându-se alegerea colegiului III-lea de Fălciu) 

am dobândit 1384 de , Voturi, faţă cu abia 1369 căpătate de 
liberali. . 

| Aceasta dovedeşte. o prefacere a opiniei publice cum încă 
„nu s'a mai văzut, într'un timp aşa de scurt, şi răpeşte orice 

autoritate unanimităţilor parlamentare deja moralmente do- 

borâte de ultima: criză politică. Acaste unanimităţi, pe cari 
pretinde guvernul să se reazime, şi-au înstreinat acum chiar 

şi majoritatea corpului electoral, dupăce îşi , înstrăinaseră 

sentimentul opiniei publice. 

Compromise prin complicitatea lor cu un guvern care a 

fost nevoit să se retragă, unanimităţile din “parlament au 
crezut că pot supravieţui cabinetului Sturdza şi nu şi-au dat 
seamă că lovitura ce răsturnase ministerul atinsese întregul 

regim liberal şi că” acea lovitură era dintre acelea cari, ca 

- loviturile de apoplexie, chiar când prima dată nu ucid, au
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urmări fatale, cari la al doilea « ori la al treilea atae te doboară. 
Alegerile parţiale au fost al doilea atac. 

Acest. înțeles, cred eu, aţi voit să degajaţi din ultimele 
alegeri. Scrutinul de balotaj dela Galaţi, care-a încheiat seria 
alegerilor parţiale, a fost numai o ocaziune şi persoana mea. 
numai un pretext ca să-culegem acest” învăţământ din ulti-. 
mele manifestaţiuni ale corpului electoral. 

Zic că persoana mea a fost un: simplu pretext. Intradăvăr, 
cuvințele măgulitoare ce mi le-a adresat d-l-Al. Catargi tree 
peste capul meu şi se: îndreptează, către “vitejii alegători ai 
colegiului-al II-lea de Galaţi, cărora la revine tot meritul. 
Fu am: avut sarcina plăcută să adun voturi, ei sarcina grea . 
de a le exprima. Pe mine mă sărbătoriţi azi, pe când ale- . 
gătorii gălăţeni “sunt victimele răzbuniirilor „unei administra- | 
ţii, pe care cel mai „extraordinar mistificator 1), ce s'a putut - 
vedea vreodată, a numit-o o a dona magistratură. Adevărul 

„e că'din magistratură a făcut o a doua poliţie, cel, puţin din 

magistratura ce e subt ordinele guvernului, din acel parchet 
veșnice absent la orice chemare a noastră şi pripit pe cât de 
slugarnic pentru a dresa acte în contra noastră, a jeluitorilor. 
Sunt totuşi recunoscător procurorilor regimului, “că cel puţin 
faţă cu mine n'au pus la cale ca pentru alţii plastografii 
spre a mă 'faco complice cu un 0cnaş. 

De aveea laudele d-voastră se adresează alegătorilor. oil 

țeni, spre cari se îndreaptă i în momentul de faţă şi gândirile 

mele vecunoscătoare, nu spre a le” arăta mulţumiri. banăle 

pentru voturile ce mi-au dat, ci spre a le mărturisi nemăr: 

ginita mulţumire sufletească, pentru momentele nenitate ce 

am petrecut în mijlocul popalaţiunei gălăţene. Am întâmpinat 

în. straturile. cele mai de jos ale corpului electoral gălăţean 

uimitoare probe de devotament pentru partidul: nostru ; am. 

văzut alegători dintre cei mai modeşti punând! speranţele lor A 

pentru un viitor mai - bun numai în paitidul conservator. ; 

Aceasta mi-a dovedit încă odată că. partidul nostru e 'un 

, 

  

--1) Vasile Lascar, ministrul de interne.| : 
” 4
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partid popular, care se reazemă pe straturile, cele mai pro- 
funde ale naţiunii. . . Sa 

-Pe de altă parte, domnilor, dacă alegătorii gălăţeni mi-au 
“exprimat oarecari simpatii, au făcut-o fiindoă eram reprezen- 

“tantul d-voastră. [i au găsit numai o ocaziune pentru-a aduce. 
un omagiu ineritelor * partidului conservator. A 

„ “Ki ştiau că reprezint un partid, care are în fruntea ui 

„pe omul. cel mai de seamă al timpului nostru... 
Domnilor, vă mulţumesc pentru aceste „aplauze, e cari ştiu 

că sunt sincere, căci. d-voastră nu arătaţi numai simpatie Şi. 

nu exprimaţi numai laude interesate şi de ocazie d- lui Lascăr 
Catargi, ci daţi şefului 'şi ascultarea necesară pentru buna _ 

7 rândueală a luptelor: noastre de partid. , 
In' jurul acestui şef, alegătorii: gălăţeni ştiu că e un stat- 

» major care de un an. şi jumătate, de când suntem în opo- 
ziţie, n'a comis o singură greşală. RR 

In jurul acestui stat-major e “o tinerime de elită, ale cărei 

rânduri se îndesesc pe zi ce merge şi care e o garanţie că 
d-l Catargi, care întotdauna — şi în 1871 şi după 1888 — 
întocmit guverne capabile, va avea de unde să-şi recruteze, 
un .personal destoinie. --  - 

_. Voturile gălăţenilor au răsplătit aceste merite, Eu : nam .- 
fost decât intermediarul între acest stat-major, care vepr ezintă 
capacitatea, şi corpul electoral, care dă numărul. “Am servit 

de trăsătură de unire între aceste două forţe, cari sunt rea- - 
zămul partidului nostru : puterea morală şi foiţa numerică. 
„Căci astăzi ştim să adăogăm puterea, numărului la prestigiul 
„talentului. 

Aceasta e ceva nou pentru Dartidul conservator, 
Multă vreme am avut numai merit şi. am fost lipsiţi de 

popularitate. Trecutul nostru de 30 ori de 40 de ani nu e 
„decât un lung şir de „Jertie fără răsplată: 

“Când Barbu Catargiu zicâa : «Nimic pentru noi, totul pentr, 
ţară». el nu făcea, numai o frază 'de efect, el exprimă, într'o 
formă lapidară, un mare adevăr. In chiar deviza ce o dădea . 

„partidului său, el indică, spiritul de jertfi pentru ţară, de 

N _ DN 3
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care trebuea să fim animați 'şi totodată prevestia lipsa de - 

„răsplată _la care, pentru un mare număr de ani, trebuea să 

se resemneze partidul conservator, i 

In adevăr, domnii mei, tot ce s'a făcut în ţară, de atunci 

şi până azi, S'a făcut cu sacrificiu din partea noastră. 

Intemeierea dinastiei străine, întemeierea libertăţilor: pub- 

lice, punerea în practică a regimului parlamentar, reamin- 

tese fiecare sacrificiile” conservatorilor. 

Munca a fost egală pertru liberali și pentru noi. Meritul 
„nostru, însă, a fost mai” nare, căci din parte-ne munca a 

fost însoţită de sacrificii. 

Intemeierea dinastiei s'a făcut, la noi, de mai mulţi fii de. 

domni, de locotenenţi domneşti, cari exercitaseră în această 

țară. puterea suverană, de amicii acestora, cari au renunţat 

de bunăvoe la legăturile, cari i-ar i apropiat de domnii 
2 

pământeni. 

Acelaş spirit de sacrificiu s'a manifestat pentru înteme- 
ierea libertăţilor publice din partea vechiului” partid con- 

servator. 

Şi când a fost să ptinem în practică regimul parlamentar, 

partidul conservator — dispreţuind sistemul de minciună cu 

care demagogii liberali au ameţit atâta timp măsele .popu- 

lare — şi-a împlinit cu modestie “rolul de partid de ordine, 

cu preţul popularității sale. | 

El se mângâiă cu credinţa că, dacă n'are popularitate, are 

"în schimb merit. El consimţia să fie hulit şi dădea totuşi 

| “ţării guverne capabile şi, opoziţiuni. demne, deşi conştiente 
„de datoria lor. Ţara ne răsplăti dându-ne în schimb numai 

, 7 minorităţi. o . 

Azi însă meritul a atras după sine -şi i popularitatea Sa 

După mulţi ani de sacrificii, am căpătat şi popularitatea,. 

dar nu acea popularitate nesănătoasă, efemeră, pe care o 

vânează demagogii şi care îţi scapă cu aceeaşi uşurinţă cu 

care piti: mâna pe ea. Despre. această popularitate se poate 

spune ceeace un „proverb spaniol spune despre femee, pe 
o _
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„care o asămuiește cu umbra. Şi una și alta fug când alergi 

după dânsele ; şi una şi alta vin! după tine, când fugi de ele. 

Noi n'am vânat popularitatea. Ea. a venit la noi, ca răs- 

plată a meritului şi-a, capacităţii. - o 

Pe această popularitate trainică întemeiem noi speranţele 
noastre pentru viitor: n 7 a 

Astfel, domnilor, se încheie epoca de restriş: e şi de sacri- 

ficii pentru noi şi se deschide o eră de prosperitate pentru 

paxtidul conservator, care e menit, cred, să fie partidul do- 

“minant, în ţară, pentru .un lung şir de ani. 

Am deplina convingere, că partidul conservator e pregătit 

pentru a îndeplini acest mare rol ce-i incumbă. 
In adevăr,. am ştiut să o luăm înainte partidului liberal. 

Cu toţii; liberali şi conservatori, am întemeiat libertăţile . 

publice în această ţară. In această - privinţă nu e depsebire 

între noi. De - 

| Dar nu ne mulţiamnim cu atât | 

* Dacă. primim “libertăţile publice, nu admitem formulă li- 

” beralismului, a «fericirei tării prin libertăţile publice», 

Nu combatem această 'concepţiune a liberalismului fiindcă. 

o găsim” prea înaintată, Dinpotrivă,: o combatem, fiindcă o 

găsim. insuficientă, pentru nevoile actuale ale ţărei. 
Negreşit, suntem partizani ai libertăţilor noastre publice şi 

ai. regimului parlamentar, “pe care îl! vom. apără în contra 
oricărui atac. : , | 

Mai mult încă, vrem să îmbuniitţina condiţiunile de func-: 

ţionare a parlamentarismului. Dacă regimul parlamentar, care 
azi, solicită numai concursul unilatăral al fiecărui partid rând 

pe rând, ne-a permis să facem atâtea cuceriri “preţioase, de 
sigur că fiind corectat prin reprezentarea minorităţilor, care va. 

asigură conlucrarea ambelor. noastre partide, parlamentaris- 
„mul va putea: să scape de acuzaţiunile ce se îndreptează î în 
contra-i. | 

Dar libertăţile publice şi pârlamentarisrul nu sunt pentru 
noi decât un mijloc pentru-a îndeplini: îmbunătăţirea stării 
materiale şi mai ales morale, a poporului,. şi! zie mai - ales:
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a stării morale, pentrucă prea mult am sacrificat râdicarea 

morală a țării anor - îmbunătăţiri materiale de amănunt, de- 

semnate sub numele de gospodărie: 
Nu ştiu cine-a întrodus acest cuvânt în vocabularul nostru 

politic. El tinde a 'cobori nivelul luptelor noastre şi a:'măr- 

gini orizontul rivalităţilor noastre de partid la tot ce e mai - 

prozaic şi mai puţin de seamă în căsnicia unui popor. 
De aceea cred că se simte nevoia unei reacţiuni, care să 

aibă mai ales în „vedere regenerarea morală a ţării. 

Trebuie ca, propunând educaţiunea, drept ţintă şeoalei şi 

prefacerea morală - drept menire bisericii, trebuie. ca, însănă- 

- toşind moravurile. prin: practice g guvernamentale mai cinstite, 

izvorînd dela partide cari să menţie lupta pe terenul marilor 

principii, să refacem inima, poporului nostru , şi s'o înălţăm 

spre ţelurile ideale ale naţionalităţii noastre. 

.. In favoarea acestei opere: solicităm toate concursur ile lu- 

ininate, ” " 

De aceea, dacă, atâtea adeziuni ne vin pe fiecare zi, cauza 

e că toţi-oamenii de valoare pricep. măreţia operii noastre 

şi preţuesc : Şi procedeurile” conducătorilor partidului con- 

servator. |. 

Toţi oamenii de talent ştiu că găsesc la noi un câmp des- 

chis: pentru activitatea lor. ! : . 

La noi înaintarea -se face la merit, nu la vechime. e 

"Un partid, a cărui devizăe «totul pentru țară», cere ca 

primă condiţie oricărui aderent nou ca să fie destoinie 

de a lueră la propăşirea ţărei. Din potrivă, partidul liberal, 

„care pune pe steagul lui cuvintele «totul pentru noi», cere . 

în primul. rând devotamentul cătră partid. * | 

Şi aceasta nu e numai credinţa bătrânilor şi a ruginelor 

partidului liberal, ci'şi a tinerilor, cari, cutez a spune, sunt 

mai răi decât bătrânii. Printre aceştia, rivalităţile şi geloziile 

sunt mai aspre decât printre bătrâni. Indatăce un tânăr se 

râdică, îl întâmpină coaliţiunea tuturor invidioşilor. 

Noi, dinpotrivă, suntem încântați de orice adeziune nouă. 

Suntem mulţumiţi ca „partca 1 fiecăruia dintre, noi să fie mai 

.
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mică, pentruca partidul să fie mai mare. Suntem bucuroşi 
ca, oricirie are un merit superior, să ne treacă înainte. . | 

V'aşi putea da, în această privinţă, pilda acehii tânăt — 
“zic tânăr, căci n'are nici vârsta de a candidă la Senat —.: 
ale cărui succese le-am sărbătorit cu-drag, şi nu e unul 

„dinte noi care să nu urmăriască cu emoţiune desfăşurărea, 
talentului 'său, din zi în zi mai matur, "care îi-prevesteşte 
cea, mai strălucită carieră. NL Ia ” 

De aceea tineretul vine'la noi, pe când guvernul':nu a 
determinat o singură dezerţiune în rândurile noastre. 
E şi momentul ca toţi acei c6 aşteaptă an viitor mai bin 

penuwu ţară să vie în rândurile noastre, căci e apropiat mo: . 
mentul când partidul conservator va trebui să ia răspun- 
derea situaţiunei. - e: ae 

In adevăr, nu e cu putinţă -ca să mai aibă multe zile un 
zuvern, care nici nu mai trăeşte din propiia sa putere de 
viaţă, ci numai din favoarea împrejurărilor şi din mila ad- 

„versarilor săi. a . 
Partidul: liberal a venit la putere „na. prin meritul său, . 

ci printi”o necesitate constituţională, prin efectul mecanismului 
nostru politic, care impune “rotaţiunea partidelor. _ 

Precum în agricultură sistemul votaţiunei impune ca acolo 
unde ai sămiănat grâu să semeni în -anul. următor porumb, 
aşa pe terenul - politic este o necesitate ca, dupăce o să- 
mânţă siperioară a produs o recoltă mănoasă, să semeni po- 
puşoiul colectivist, pentruca solul să. se. odihniască chiar şi 
de fecunditatea excesivă şi să fie primitor de o nonă să- 
mânţă, care să "asigure iarăşi o recoltă abundentă. 

Pentru -aceste cuvinte au venit liberalii la putere, che-" 
maţi la cârmă din mila regală. şi menţinuţi acolo din mila 
opoziţiunii. Nu numai că i-am scăpat odată, dar cutez a zice că -pe fiecare zi îi menţinem, poate în mod involuntai, la 
putere. Si Se a a 

Ţara îndură un Suvermn atât de incapabil cel mult ca o” 
experienţă necesară. Ea nu l-ar suferi un moment însă, când
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ar şti că e condamnati a îndir în mod permanent un ase- > 
_menea regim. 

Ghaţie nouă ţara. arată atâta răbdare; fiindcă ştie că, la - 

momente grele, va găsi în n partidul conservator o rezervă 

“prețioasă. A i 
D-voastră, cari reprezentaţi aceste scumpe speranţe, râdic 

paharul meu, 1 (aplauze).
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CONFERINŢA ŞI BANCHETUL DELA - 
„OC BRCUL DE STUDII: 

In toamna anului 1896 so înființează, din iniţiativa câtorva frun- 
taşi conservatori şi în deosebi a domnului Nicolaie Filipescu, un 
cere 'de studii pe lângă clubul conservator din Bucuroşti. 

- Din cauza evenimentelor politică la ordinea zilei; evenimente 
cari stârniseră o aşa de puternică agitaţie -— detronarea mitropo- 
litului primat Ghenadie, apoi revizuirea procesului lui, în sfârşit 
căderea cabinetului Sturza — nu so putuse ţine în cursul anului 
nicio întrunire mai mare, în caro să se comunice studiile făcute şi 
chestiunile tratate, | E 

Cea dintâi adunare genorală are loc la 23 martie 1897. Cu acest 
prilej .vorbese domnii N. Filiposeu, D. Greceanu, G. Panu, M. 
Balş, M. Vlădescu. Tache Ionescu şi Barbu Păltineanu. 

In cuvântarea, pe care o rosteşto d-l Nicolaie Filipescu revine şi 
aici la doctrina conservatoare. Fără a mai face de astidată isto- 
ricul partidelor, intră doadreptul în chestiunile de program, ară- 
tând punctele de ciipetenie, reformele practice, po cari partidul 
conservator: cati să lo realizeze. In primul rând reforma omului 
prin Şcoală şi Biserică ; în al doilea, venirea în ajutorul păturei 
"nevoiaşe a ţărei prin reglementarea şi organizârea acelor bănci po- 
pulare, de cari vorbia cu atâta interes şi simpatie încât în 1892, 
eu prilejul înfiinţărei Credituluii “Agricol. Instârşit o sorio de re- 
forme mari, menite.a îmbunătăţi Situaţia întregei. ţări, cum sunt 
reforma adininistrativă,' reforma impozitelor şi reprezentarea mino- 
rităţilor. A | DEI 

Aceste reforme corespundeau atât de bine nevoilor adânci ale 
ţărei, încât unele din elo — ca organizarea băncilor populare, des- 
liinţarea barierilor, reforma sinodală —'au fost adoptate de partidul - 
protivnic şi realizate câţiva ani mai târziu. a
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CONFERINŢA ŞI BANCHETUL DELA * 
„CERCUL DE STUDII“ | 

In toamna anului 1896 se înfiinţează, din iniţiativa câtorva îrun- 
taşi conservatori şi în deosebi a domnului Nicolaie Filipescu, un 
cere 'de studii pe lângă clubul conservator din Bucureşti. 

Din .cauza evenimentelor politice la ordinea zilei: evenimente 
cari stârniseră o aşa de puternică agitaţie — detronarea mitropo- 
litalui primat Ghenadie, apoi revizuirea procesului lui, în sfârşit 
căderea cabinetului Sturza — nu se putuse ţine în cursul anului 
nicio intrunire mai maro, în care săi se comunice studiile făcute şi 
chestiunile tratate, | 

Cea dintâi adunare generală are loc la 23 martie 1897. Cu acest 
prilej vorbese domnii N. Filipescu, D. Greceanu, G. Panu, M. 

Balş, M. Vlădescu, "Pache Ionescu şi Barbu Păltineanu. " | 

In cuvântarea, pe care o rosteşte d-l Nicolaie Filipescu revine şi 

aici la doctrina conservatoare. Firi a mai face de astădată isto- 

riul partidelor, intră deadreptul în chestiunile de program, ară- 

tând punctele de căpetenie, reformele practice, po cari partidul 

conservator. cată să le realizeze. In primul rând reforma omului 

prin Şcoală şi Biserică ; în al doilea, venirea în ajutorul păturei 

'nevoiaşe a ţărei prin reglementarea şi organizârea acelor bănci po- 

pulare, de cari vorbia cu atâta interes şi simpatie încât în 1892, 

cu prilejul înfiinţirei Creditului “Agricol. Instârşit o serie de re- 

forme mari, menite.a îmbunătăţi Situaţia . întregei ţări, cum sunt 

reforma administrativă, reforma impozitelor şi reprezentarea :nino- 

rităţilor. | | SE Ca 

Aceste reforme corespundeau atât de bine nevoilor adânci ale 

ţărei, încât unele din elo — ea organizarea bincilor populare, -des- 

liinţarea barierilor, reforma sinodală — au fost adoptate de partidul 

protivnic şi realizate câţiva ani mai târziu. -. i
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PROGRAMUL CONSERVATOR 
  

DISCURS ROSTIT LA PRIMA ADUNARE GENERALĂ 
A „CERCULUI DE STUDII“ LA 23 MARTIE 1697 

N 
  

Domnilor, Sa - 7 

Ştiţi cum în anijlocul celei mai încordate agitaţiuni a spiri- 

telor, toamna trecută, s'a întemeiat în linişte, pe lângă clubul 

conservator din. Bucureşti,. un. Cerc de studii, care să cer- 

ceteze problemele” politice şi prin chibzuire nepripită să le 
- pregătiască dezlegarea, ce nu se poate căpăta nutâai prin ri- 
valităţile zgomotoase pentru putere. 

Putem fi încredinţaţi că această iniţiativă va îi salutată e cu 
bucurie de toţi acei 'cari nu pot găsi în frământări ster pe 
o deplină satisfacere. Aceştia, odată atraşi în sfera senină 
a. controverselor .de principii, vor trebui, fără a sta la în- 

„doeală, să dea -preferinţă. tendinţilor noastre, convingându- 
se că formula liberală se înfăţişează ca o soluţie insuficientă 
pentru nevoile de astăzi şi” înai ales pentru, cele de mâine. 
„Ri ştiu că, deopotrivă cu liberalii, suntem - „credincioşi. - 

libertăţilor noastre constituţionale. Dar dacă, în ce priveşte 
libertăţile publice, nu există deosebiri de vederi între. partide, - 
această înţelegere se opreşte aci. Mai departe formula Zibe- 
ralismului, «a României deplin fericite cu dobândirea liber- 

- tăţilor publice», nu poate căpăta o tot atât de unanimă a- 
deziune. Din parte-nc, trebue să-i. fim protivnici hotărâți: 
nu pentrucă-o găsim prea largă, ci pentrucă o găsim insufi- 
cientă. Ti insuficientă, mai ales pentrucă abstracţiunilor libe- 
rale nu se dă o bază; pentrucă principiile, abstracte ale libe- 
ralismului nu se reazermă pe forţele morale ale țării, cari din-. 
potrivi sunt cu desăvârşire nesocotite. | a 

| - Deaceca formula. liberală, departe de : a-şi ti împlinit făgă- 
duelile, nc:a. dat numai următoarele rezultate : forane liberale 
fără libertate, parlamente lipsite de încrederea ţării; dela 
ele, guverne fără pr estigiu, justiţie fără -nepărtinire, Biserică
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Ţără credinţă, şcoală fără, educaţie, aspiraţiuni- măreţe Biră 

adevărat sentiment patriotic. 

Această zmintire a vieţii publice şi private îşi. are izvorul . 

în nesocotirea desăvârşită a conştiinţei noastre naţionale, iar 

cauza acestei nesocotini stă în exeluziva, pasiune liberală, pentu u 

"cultivarea formelor goale şi frazei seci. - 
Delu obârşie dar să-urmărim răul. Din adâne să zmul- 

gem minciuna pentruca, î în-locu-i, să înfigem în însăşi inima 

poporului, nostru adevărurile iniţiale, dela cari trebue să 

purceaâdă orice îndreptare: regenerarea conştiinţei. naţionale 

să redeştepte bunele însuşiri de rasă, aprinzând din nou 

patriotismul stins şi reînsufleţind energiile amorţite. _ 

„ Reforma omului cată dar să , însoţiaseă reforma institu 

țiunilor. 

"Temelia dar a oricărei încercări de înăreptare trebue , să 

fie. Scoala.. . 
Şcoala, trebue să. ne dea oameni dezvoltați şi la minte şi 

la inimă și la trap ; „oameni nu numai instruiți, d ar mai ales 

întregi. PI “ SI 

De aceea actuala organizare a învăţământalui nostru secun- 

dar — care, lasă î în totală, părăsire educaţiunea morală şi fizică 

"şi care în toate privinţele lasă de dorit cu programele ei 

prea încărcate, cu liceele ei diferenţiate încă din. anul din- 

tâi şi răspândite” după. voia - întâmplării,. cu gimnaziile cari 

“nu sunt de cât- crâmpeie de“ şcoală, cu "profesori recrutaţi 

fără pregătire pedagogică, cu prea marea specializare a pro- 

” fesorilor — trebue, după părerile unanim exprimate în secţia 

noastră a învăţământului, să fie. înlocuită: cu un alt sistem, 

care să fie ferit de aceste neajunsuri. -- 

Universitățile noastre, teduse aproape la un “tel de fabrici 

de. diplome, tebue din ce în ce să devie focare de adevărată - 

ştiinti. In acest scop na. numai cursurile trebuese înmulţite 

şi variate, dar o:mai 'mare libertate trebue. dată studenţiloi | 

„în combinarea obiectelor de studiu. Iar recrutarea corpului 

didactic al învă ăţăimântului superior trebue să înceteze de a mai 

atârna, ca „azi, dela „jocul. orb al întâmplării şi să fie aşa 
7
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întocinit; încât să aducă cu adevărat, în fiecare loc, pe. cel 
nai bine pregătit. Ni DR o 

Această operă de' regenerare morală. arc nevoe . de Spri- 
jinul Bisericii. - a 3 A 

Din nenorocire, relele pe cari ni le-a-dezvelit recenta criză 
din Biserică nu ne autoriză a pune, cel puţin deocamdată, 
nare. temeiu pe impulsiunea binefăcătoarv ce s'ar cădea să. 
„porniască dela.clerul nostru. De aceea sc “simte nevoia 'unei . 
participări mai active a puterii laice la lucrările sinodale. 

Faţă cu greutatea de a schimba elementele din cari e al- 
cătuit azi sfântul sinod, ar fi de folos ca organele statului, că- . 
rora le e încredințată supravegherea, afacerilor bisericeşti, să 

„capete o însemnătate de care ele sunt ăzi lipsite şi o partici- - 
„pare mai activă la lucrările sinodale. | 

Azi, ministrul instrucţiunei publice e, în- primul rând, ti- 
tular al departamentului instrucţiunei şi, în. mod secundar. 
numai, ministau al cultelor.. El are de fapt, în sânul sino- 
dului, mai mult un rol de reprezentaţiune. După ministru, e 
special însărcinat cu afacerile bisericeşti un biurocrat subaltern; 
care rezolvă numai afacerile curente. “Pentru a schimba 
această stare de lucruri, “cercul nostru studiază modul în care 
„Sar putea adapta, la noi, organizarea din alte ţări ortodoxe, 
în cari interesele cultului 'sunt încredințate unui înalt dem- 
nitar al statului, inamovibil şi, pânăla uri punct, de sine 

Acesta nu numâi ar reprezenta statul în sânul sfântului sinod, dar ar lua şi o parte activă la lucrările sinodale, ar exer- cita un control de tot momentul asupra afacerilor eclesiastice şi mai ales ar da impulsiunea reformelor de săvârşit. Scoala având drept ţintă educaţiunea, iar Biserica drept menire prefacerea morală a țării, putem nădăjdui o ridicare - a nivelului moral în diferitele direcţiuni ale activităţii pu- blice şi private. Ma - Ideea morală, susţinută de un ideal superior: interesului personal, va avea, fără îndoeală şi-o' înrâurire ' binefăcătoare asupra rezolvirei chestiunilor: sociale,  -.. - si 
! : a
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Această idee morală va înfiltra, de sigur, în toate clasele 
societăţei noastre un sentiment de solidaritate şi va face ca - 
puterile publice să devie conştiente de datoriile lor. cătră 
clasele desmoştenite. 

Ferindu-ne de-a amorţi energiile individuale cari, oţelin- 
du-se subt un regim de libertate, constituese factorul cel mai 

puternice al progresului, voim ca individualismul întărit prin -. 

_asociaţiune să îndrumeze energiile :răzleţe şi egoiste spre ac- 

țiunea solidară. . 

Călăuziţi de aceste idei, ne- am ocupat «în “secţiunea. so- 

cială» de organizarea libertăţii: de asociațiune. In primul , 
rând ne-am ocupat de “acele asociaţiuni, cari au prins deja 
rădăcini în ţară. 

Printre acestea se "cade să cităm asociaţiunite cooperative 
de credit şi societăţile de ajutor mutual. | 

Societăţile cooperative de credit, adică băncile populare, 
- cărora. alte -popoare - datorese -propăşirea : lor economică şi 

* 

cari sunt în parte elementul de rezistenţă al Românilor din 

“Transilvania, . au început a înflori şi în România. 

Menite, prin încurajarea economiei, a ajuta constituirea şi 

răspândirea micilor capitaluri şi, prin înlesnirea creditului, a 

fi, punctul de plecare a o sumă de mici întreprinderi comer- 

ciale şi industriale, aceste asociaţiuni 'au un scop prea lău- 

dabil pentru a-nu le fi dat toată- însemnătatea. ce trebue să 

capete. .. _ 

Deja s'au înfiinţat nenumărate bănci popălare în toate 
oraşele noastre şi chiar în câteva -comune rurale. Capitalul 
lor covârşeşte. deja suma de 15 milioane. 

Aceste rezultate sunt uimitoare faţă de nepriceperea care mai 

adesea prezidează 'azi constituirei lor — în afară de regulele 
salutare ce ar trebui statornicite printr'o lege specială — şi faţă 
de lipsa de încredere ce inspiră aceste asociaţiuni din cauza 

' lipsei oricărui control. “ | 

E o datorie. de-a. ocroti micele capitaluri angajate în 
aceste societăţi şi de a sprijini înflorirea acestor bănci princ 
tr'o legislaţiune care să îngădue privilegiile de mult dobân- 

- i 16
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dite în alte Sări şi pe cari nu le încuviintează la noi codul 

de. comerţ. 

Astfel, aceste utile creajiuni inulţindu- se. şi căpătând î în- 

crede ea micilor capitaluri şi marilor îinstituţiuni de credit, 

„cari vor putea intra în relaţiuni. de: afaceri cu. dânsele, în 

loc de- a înlesni prea adeseaori ca azi camăta, se va demoera- 

„tiza creditul şi băncile populare vor deveni “un izvor de. 
- prosperitate, : 

O. altă formă a asociaţiuriei, care a început a se vulgariza 

“la. noi, sunt: societăţile de ajutor. mutual. 
„Aceste asociaţiuni sunt menite a asigura, prin prevedere, pe 

om, în contra urmărilor unor împrejutări nefericite ale vieţii, i 
cum sunt boala, Dătrâneţea, moartea. Pa - 
În privinţa lor am alcătuit un. proiect de lege, care dă se so- 

cietăţilor noastre de ajutor mutual protecţiunea de care se 

bucură aceste așociaţiuni în alte ţări. Ele vor luă astfel 

avântul ce trebue să capete. 

“Xai departe, în axdinea îmbunătăţirilor materiale; si se cade 

să punem reforma impozitelor. - 
"Discuţiunile, ce s'au urmat în: anii din: urmă cu privire la 

cestiunea accizelor, au. făcut ca secţiunea financiară să-şi în- - 
ceapă, lucrările sale cu această. cestiune.. Am” studiat şi stu- 
diem încă problema. înlocuirei. accizelor prin alte taxe, cari să 
se poată percepe. în condițiuni mai lesnicioase şi mai juste. 
Pelângă desfiinţarea barierilor, sistemul pe care l-am cer- 
'cetat tinde a scuti cu desăvârşire de taxe unele obiecte cari 

” constituesc hrana celor. săraci, precum făina, carnea, peştele, 
ete Datele pe cari le-am " adunat mă: fac a crede :că solu: 
“ţiunea pe care am cercetat-o va fi nu numai satisfăcătoare, 
dar că va „putea; încă să fie aplicată prin mășuri succesive, 
iar. nu numai deantregul, deodată, „astfel în cât repeţite ex- 
perienţe să ne.pună la adăpostul, decepţiunilor. 

Aceste îmbunătăţiri trebue să se complecteze, cu reforma: 
administrativă. : 

Legile administr ative.: au îndoita ţintă de: a regula mai în- 
tâi og ganizarea puterilor „publice și apoi, în. raportarile 

=
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dintre puterile publice și cetățeni, de a statornici garan- 
țiile de drept ăle acestora faţă cu reprezentanţii autorităţii. 

Până, acum silinţele tuturor partidelor s'au îndreptat, 
aproape exclusiv, spre” organizarea puterilor administrative. 
Așa, s'a mărit ori sa micşorat necontenit numărul: subpre- 
fecţilor, s'au mărit ori s'au micșorat mereu comunele rurale, 
“Ne-am îngrijit însă prea puţin de ceeace e:mai de seamă, 

adică de raporturile dintre autorităţile administrative şi ce- 
țeni. - a 

Pentruca. aceste velaţiuni să fie pătrunse de un spirit de 

strictă legalitate, trebue ca personalul administrativ-să fie - 

ferit de înrâuriri, străine administraţiunei. De aceea situaţia 

funcţionarilor trebue să fie mai bine garantată şi depiirtarea 

lor. din slujbă să nu atârne decât dela vinovăția lor. Trebue 

dar să mergem şi nai departe pe calea .apucată de partidul 

conservator şi să se asigure mâi bine stabilitatea nu numai 

a funcţionarilor statului, dar şi ai judeţelor şi comunelor. 

Astfel se va distruge clientela” -electorală. ce mişună, mai 
ales, în jurul administraţiunilor : muncipale.. . 

, Apoi, funcţionarii căpătând putinţa de a'se ocupa numai de 

serviciul lor, trebue deasemenea ca în exerciţiul funcţiunei să-şi 

îndepliniască îndatoririle potrivit legilor și regleimentelor,: 
inta, ce. cată. să urmărim, e ca administraţia să se facă cât. 

mai. puţin prin oameni şi cât mai mult prin legi. 

Azi însă o sumă de legi, precum cele fiscale, xvamâle, sani- - 

tare, administrative şi cele cari autoriză. funcţionarea unor 

instituţiuni de credit, dau mână prea liberă reprezentânţilor 

autorităţii, cari rezolvă afacerile prin bunul plac şi adesea fără 

niciun drept de apel, în loc dea le da dezlegare potrivit condi- 
ţiunilor statornicite prin lege. - | 

Călăuziţi de ideia de a slăbi puterea disereţionară a agen- 
ţilor publici, am studiat revizuirea a o sumă de legi în-" 

semnate sau de amănunt, în scop de a micșora arbitrarul 

„ad ministrativ. 

În fine, pelângă, că trebue” să vestrângem. hotărârile, ce 
au un caracter contencios, ale funcţionarilor, în limite mai 

îs
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strâmte şi statornicite . chiar prin lege,'e încă nevoe ca 
aceste hotăriri, pe cât se poate, să fie supuse unei serii de 
apeluri, fără, bine înţeles, a răpi tribunalelor ordinare nimic - 
din competinţa lor actuală. Am 'voi să se întroducă în ad- 
ministraţie un spirit de legalitate, care să restaureze ade- 
vărata şi înalta noţiune a ordinei. Ordinea nu trebue să se 
mai confunde cu strășnicia arbitrarului, ci „trebue « să garan- 
teze apărarea dreptului fiecăruia. 
„Măsurile acestea sunt menite a exercita o înrâurire bine- 
făcătoare şi asupra sistemului nostru electoral, care, înbună- 

tăţit şi prin reprezentarea minorităţilor, ce se cadea se în- 
troduce fără vreo revizuire a Constituţiei, va da mai multă 
libertate corpului nostru electoral şi mai multă vază Corpu- 
rilor noastre legiuitoare.



-. XVII.) 
GONSERVATISNUL. 

  

După întrunirea dela Cercul de studii are loc, în seara'ace- 

leiaşi zile, un banchet la Capşa, la care toastează domnii Tache 

Ionescu, E. Pantazi, C. Bacalbaşa, G. Panu, V. Arion, dr. C. Is-. 

trati, N. Filipescu, Al. Florescu, C. Disescu, 1. L. Caragiale, M. 

"Vlădescu şi Anghel Demetrescu. . DN 

- Răspunzând domnului doctor Istrati şi folosindu-se de faptul că - 

acela, caro râdicase paharul în cinste-i aparţinea corpului didactic, .. ” 

domnul N.- Filipescu trece în această cuvântare dela glorificarea . 

oamenilor la acea a ideilor şi relevă punctul central al doctrinei 

conservatoare : ideea naţională, patriotismul, un patriotism însă mai 

putornic şi mai jertfelnie: decât la alte popoare şi caro trebue să 

“fie realizat prin şcoală şi de cei cari aparţin şcoalei. 

DISCURS ROSTIT LA BANCHETUL „CERCULUI DE STUDII“ 

Domnilor, o a. 

Inainte de toate sunt dator să mulţumesc d-lui dr. Istrati 

„pentru. cuvintele “măgulitoare ce a rostit la adresa mea. | 

Insă mai preţioase încă decât laudele d-sale sunt făgădue- 

"Jile de prietenie ce ne-a făcut; d-sa azi. 

"In afară de plăcerea de a ne află împreună, acest banchet -- 

va fi dat roade dacă va fi cimentat prietenii politice ca aceea .. 

a d-lui Gr. Istrati... - e 

Domnilor, două elemente constituese cheagul durabil al par- 

tidelor politice: credinţele comune şi prieteniile politice... 

In întrunirea de azi după amiază, am stabilit multe prin- 

| cipii comune ; sper că la acest banchet se vor cimentă du-. 
z 

, 
Li i a Sa '
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vabile prietenii. Principiile noastre comune vor triumfă prin 

„sprijinul acestor amiciţii. | a 
-: Căci nu este, domnilor, putere m nai mare ca legăturile cari se 

nase din politică; nu este sentiment mai puternic decât acela ” 
care leagă laolaltă pe oamenii obişnuiţi -a cugetă împreună; 

a luptă împreună, a sărbători împreună evenimentele fericite, 

a regretă împreună ceeace 'e măreț în trecut, a se bucură: 

împreună de tot ce binuese că poate fi, în viitor, de folos 

partidului lor (aplauze). N 
- Această forţă, care se. încheagă astăzi, va, avea, „Sper, pu- 

terea de a face să triumfe ideile noastre. . 

Când însă vorbesc de principii ş şi de idei, trebue să mă explic. 
„Ideile, cari pot să uniască partidele politice, nu Sunt, cum 

„susţin unii, ideile de amănunt, punctele practice din progra- 
“mele de ocazie, ci principiile generale. 
Mai presus decât un program de reforme! practice, un par- 
tid trebue să aibă o filozofie, o doctrină, câteva tendinţe ge- 
nerale. cari alimentează ca un izvor nesecat programele de 
ocazie şi alcătuese cheagul. cel mai puternic al partidelor 
politice, 
Dinpotrivă, nu pot stabili decât legături vrerhelnice ori 

personale programele, ce se numese programe de afaceri. Un 
„atare program eclectic în principii, incolor în tendinţe, opor- 
tunist în mijloacele de: aplicaţie, . nu desparte pe nimeni» 
nici'nu e în stare să uniască . pe nimeni şi nu poate, sub 
aparenţa înșelătoare! a principiilor, decât s să fie: pietextul de- 
zerţiunilor. - 

In această: privinţă, permiteţi-mi să vă amintesc ceeace 
spunea acum câteva zile unul dintre oamenii cei mai: de seamă 
din Franţa, d-l Saldeck-Rousseau. D- -să. zicea: «în materie 
de guvernământ, valoarea unui program reşede mai puţin în 

. bogăţia tabelei. de materii, decât în direcţiunea mai mult sau 
mai puţin raţională, mai mult: sau. mai puţin justă, mai muit 
sau mai puţin înaltă a ideilor, „generale, cari domină atitudi- 
nea politică». ri
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„ȘI el adăogă: - . 
«In viaţa politică, ca şi în viaţa privată, nu e resemnare 
generoasă, nu este stoicism fecund, fără o înaltă cugetare şi 
o mare speranţă». . N 

. Care „poate “să fie, întrucât ne. priveşte; această mare” cu- 

getare, această idee- -mumă ? Pentru mine, domnilor, precum de 
atâţia alţii, s'a spus și cum s'a repetat astăseară şi de a-l 
Panu, aceasta. nu poate fi decât ideia, naţională. 

'Trebue: să mă explic. Este atât de adevărat că patriotismul 
este astăzi foarte slăbit la noi, încât singura rostire a cu-. 

vântului patriotism e îndestulătoare pentru a stârni tot felul Să 

de obiecţiuni.. Previăd aceste întâmpinări şi de aceea mă gră- 
besc a le: răspunde. . . | ra 

Ştiu că oarecari spirite critice, cari prin anăliza lor neîn=.. 

duplecată.. dizolvă ideile şi sentimentele mai cumplit decât 
printr'o luptă făţişă, obişnuesc .a Zice: | 

«Ce rust are să.se declare „cineva naţional ? “Poţi suntem | 

naţionali -şi, dacă toţi suntem naţionali, nu poate fi din acest Ă 

punct de privire nicio deosebire între partide, deci ideia n na: 
” gională nu poate constitui un punct de program.» 

Da, suntem toţi naţionali și într?o - ară, în care toţi ne 

“acuzăm, de lipsă de patriotism, | este destul a spune că nu ne 

„îndoim de patriotismul nimănui. Toţi suntem naţionali, fără 

îndoeală, dar, putem îi mai mult sau mai puţin naţionali. 

- Gâmbetta ziceă că nu acelaşi patriotism se cuvine unui popor 

| care are graniţile ştivbite şi unui popor care își are teritoriul 

întregit. Nu acelaşi patriotism s6 cuvine deopotrivă nouă şi 

unui “popor insular ca cel englez ori unei naţiuni care, ca 

cea 'grecească bunăoară, are un litoral întins -şi nu'e. ame- 

ninţată decât dintr”o' singură parte, și chiar deacolo, numai 

de imperiul otoman. Nu acelaşi patriotism, îndestul de ocro- 

titor pentru alţii, ne poate salvă pe rioi, cari suntem azvârliţi 

„pe malurile- Dunărei, deacurmezişul neînfrânatelor por: - 

niri ale. popoarelor. nordice spre "mările calde și la punctul 

de încrucișare a rivalităţilor marilor imperii, nu acelaşi pa- 

triotism se cuvine nonă cari, pe lângă, pericolul din „afară,
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„avem să' rezistăm cucerirei interne a elementului străin din 

lăuntrul hotarelor moastre.. 

Şi când, aflându-ne în așa situaţie, încât, numai un patrio-. 

tism, mult mai dârz decât al altor popoare ne-ar scăpă sin- 
gur de primejdiile ce ne împresoară, vedem că sentimentul 

patriotic e mult mai slab la noi decât la alte popoare mai 
privilegiate decât noi, atunci trebue să recunoaştem că, în: 
primul. rând, 'se cuvine să .râdicăm moralul ţării aceştia și că 
e mai salutar de-a întări sentimentul patriotic decât de a 
pune virgule în: texte ori de-a cârpoci articole de legi. 
„Dacă aceasta, trebue să fie! grija noastră de căpetenie, apoi 

această sarcină, trebue să şi-o ia partidul conservator. Când. 
'sentimentul naţional e slăbit la un popor, e datoria parti- 
delor conservatoare de a-l întări. 

In adevăr, conservatismul este o doctrină care, “urmărind 
un ideal :cât mai măreț al rasei, este “în stare a face întru 
urmărirea acelui ideal jertte mai mari decât; alt partid — (de- - 
altminteri și el naţional) — dar care este mai puternic stăpânit: 
de idei umanitare ori de grija intereselor materiale. 

__ Acest ideal măreț dă conservatismului. strălucirea lui, iar 
sacrificiile ce le cere în schimb îl fac adeseori. impopular. 

Cari'sunt aceste jertie,, pe cari le presupune conserva-: 
“tismul ? 

Voiu 'da câteva exemple spre a fi: mai bine priceput. ; 
De pildă, în materie de învăţământ, voim ca şcoala să nu 

aibă numai o menire utilitară. Şi când cerem ca măcar acele 
clase de tineri, cari sunt chemate a aveă un rol determinant 
asupra afacerilor publice, să nu se îndeletnicească numai cu 
studii de folos practic, cum ar fi: contabilitatea, de pildă, ori 

„limbile : moderne, ci să sacrifice ani de zile pentru studiarea 
limbilor moarte şi să-şi petreacă o parte a tinereţii -intr'o 
lume dezinteresată, acest mare sacrificiu îl cerem pentru a 
sluji marile interese morale. ale neamului nostru. 
” Când în ordinea socială, când în materie ” politică şi în 
"Special în materie de vot, nu admitem! o absolută egalitate, 
care la prima vedere e foarte seducătoare, când izbim în
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cecace se chemă într'o vreme drepturile. naturale, nu facem 

aceasta călăuziţi de dorul egoist de a stabili o inutilă i inega” 

iitate, ci pentrucă noi credem că o atare organizaţiune e mal 

potrivită pentra a îndeplini telurile transcendente ale unui 

popor. . 

- Pentru aceste “cuvinte, singura politică care ne poate con- 

veni e aceea. care, căutând să îndepliniască. îmbunătăţirea . 

stărei materiale a tuturor claselor societăţii, nu crede, | cum 

Sa zis de un bărbat politic, că ţinta civilizaţiunilor se re- . 

zumă numai în sporirea avuţiei generale, ci încă și mai ales 

în cultura intelectuală şi în ridicarea morală a cetăţenilor. 

Aceste idei, domnilor, le-aţi auzit oxpriimându- se în mai toate 

" cuvântările ce sau rostit, fie azi după amiază, fie la acest 

banchet. 

tând dăm şeoalei întăietatea în preocupările noastre ; când | 

în materie de învăţământ voim să dără precădere părţei mo- 

rale şi educative asupra părţei. utilitare sau chiar exclusiv 

intelectuăle ; când în materie socială punem mai puţin preţ 

pe: creaţiunile artificiale sau îmbunătățirile efemere săvârşite 

prin mijloace autoritare, ;de sus în jos, şi voim „în primul 

rând să răsplătim, prin privilegii date dreptului, de asocia- 

iure, acele creaţiuni spontanee cari dezvelese în păturile de 

jos o energie şi un: simţ de prevedere demne de toată lauda; 

când în materie administrativă. preferăm să sacrificăm chiar 

“unele” îmbunătăţiri materiale, cum ar. fi un petice de şosea sau 

-0 bucati de zăgaz, ce pretinşii administratori cu mâna de 

fier.se laudă că pot săvârşi numai cu străşnicia arbitrarului ; 

când, înainte de toate, voim să-facem ..să predomniască, în 

materie“ administrativă, ideia înaltă. de autoritate, spiritul de 

legalitate, cari. vor restaură şi vor face populară adevărata 

noțiune a ordinei ; când cerem; zic, toate. acestea, suntem 

“călăuziţi de acea idee „morală, de. care vă vorbiam, care sin- 

gură poate regenera “moravurile noastre politice. 

Voiesc, domnilor, să râdie paharul meu în sănătătea acelora 

cari. ne vor sprijini în această muncă. Negreșit, această sar- ă 
1 

,
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"cină aparţine timpului şi până la un: punct -trebue să fie 
„opera tuturor. . | - | 

Totuşi, este o instituţiune care în deosebi trebue să spri- 
jiniască silinţile noastre: aceasta este şcoala. - 
„. Râdie dar paharul :meu în sănătatea corpului didactic 
(aplauze), care e reprezintat în' mod atât de strălucit astă- 
seară aci... Sea 

- Răspunzând toastului. d-lui doctor “Istrati vreau să beau în 
sănătatea tuturor. membrilor corpului protesoral, ce se află 

” întruniţi la” acâst banchet. 
Când am rugat azi, după amiază, pe d-l Istrati să ne pre- - 

sideze, d-sa, cu inodeştia, care îl caracterizează, mi-a zis : mi-ai 
făcut o farsă. Nu, n'am făcut o- farsă: am voit să dăm o in- 
dicaţiune (aplauze). . | o ii 
. Am credinţa că corpul profesoral va fi un aliat preţios 
pentru .opera: de regenerare morală a ţărei. Corpul profesoral 
are toate însuşirile necesare pentru .a îndeplini această mi- 

“siune. El este elementul politiceşte cel mai independent din „ ţară. In totdeauna el a fost la înălţimea chemărei lui... Am văzut pe marii proprietari decapitându-se singuri cu ocazia 
ultimei. revizuiri de constituţie, am văzut pe comercianţi în-“ genunchiaţi de banca naţională, dar corpul profesoral a ştiut „Până azi să-şi păstreze independenţa. 

In toate mişcările. naţionale. ori politice, corpul didactic a știut să fie de partea unde. era meritul, Când a fost partidul li- beral în splendoarea lui şi când ţara aşteptă propăşirea dela dânsul, profesorimea: a sprijinit partidul liberal. .. | „Când azi se vede că partidul liberal şi-a istovit puterile de muncă; profesorii, dati până aci treceau de liberali, s'au 

7 

depărtat de dânsul. aa 
Când a fost cestiunea naţională la ordinba zilei şi pe când alţii speculau această cestiune în imoă, criminâl, fără temere de a expune ţara celor mai mari neajunsuri şi cu hotărârea de-a înăbuşi pe urmă această mişeare într'un interes de par- tid, corpul profesoral a dat în acea mişcare conţingentul cel
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mai numeros și pot adăogă cel mai inteligent, căci a priceput 
că mişcarea nu putea avea decât un caracter cultural. . 

Dar pelângăcă corpul profesoral e independent, el mai e 
şi. elementul nostru „politie cel. mai dezinteresat. , 

Multe din elementele ce ne sprijină ne dau ajutor cu gândul 
că concursul lor-va fi răsplătit, Ei bine, ţinem s'o decla: 
răm, pe când suntem în „opoziţie —-.şi voim prin aceasta să 
ne deosebim de liberali Zcă nu pricepem ca, venind la pu- 
tere, să turburăm, . pentru a răsplăti o clientelă politică, si- 
tuaţiunile dobândite prin. muncă și merit . de slujbaşii. sta- 
tului. - - Si R 

De aceea, cu atât, mai mult preţuim . concursul profesori- 
lor, cari dându-ne sprijinul lor nu ne cer slujbe î în schimb.. : 
"Fie că pornirile lor. nu-i îndrumează spre' poziţiuni “invi- 

diate de alţii, fie că unele legi de incompatibilitate- nu-i au- 
toriză să râvniască la „unele demnități politice, profesorii sunt 
în măsură a: da un: sprijin dezinteresat - partidelor „politice . 
(aplauze). .. > 

Adeseori“ s'a zis, o știu, că belterii au un spirit îngust Şi 
egoist; s'au acuzat profesorii că nu sunt conştiincioşi, că nu 
se gândesc la altceva decât si dea muncă puţină şi să ia 

- leafă” mare. Dar chiar de ar fi aşă, lucrul n'ar îi de mirat. 
_Ca să te jertfeşti, trebuie -să ai un ideal. 

Să creăm dar acest ideal. Să arătăm “corpului profesoral 
că, dacă opera pe care au socotit liberalii că o pot face prin 

legi pripite a dat faliment, îndreptarea n'o putem găsi decât! 

în_ ridicarea morală și că nu ne vom: bucură de libertatea, 

adevărată. decât atunci când instituţiunile libere se vor re- 

-zema pe. forţele morale ale țării, - . 

__ fesoral (aplauze prelungite), - 

Profesorii 'au, în primul rând, chemarea de-a îndeplini 

această. misiune şi de a îi făuritorii acestei opere de ridi- 

care morală. .* .. 

De aceea închin. paharul 1 meu în sănătatea. corpului: pro- 

i
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PENTRU ALEGEREA GENERALULUI MANU 
€ 

Cabinetul Aurelian, venit la putere în ziua de 19 noembre 1896 
pentru a revizui procesul mitropolitului Ghenadie, guvernează cu 
greu, din pricina neinţelegerilor ce existau chiar între membrii. 
cabinetului. La 20 martie se ţine deci o consfătuire la d-l C. Nacu, 

„în care'se hotărăşte remanierea cabinetului. Nu se ajunge însă la: 
o înţelegere deplină, aşa încât în ziua de 28 martie d. Aurelian 
“demisionează ; în locul său d-l D. -Sturza e însărcinat pentru a doua 
--oară cu formarea cabinetului. 

In mijlocul acestor evenimente se incepe în Bucureşti o cam- 
panie electorală pentru locul rămas vacant la colegiul întâi de 
senat prin moartea principelui Dimitrie Ghica. | 
„Alegerea trebuia să aibă loc-la 3 aprilie 1897. Candidatul par- 

tidului conservator era generalul G. Manu, iar al partidului liberal 
AL. Gr. Băicoianu. Întrn susţinerea candidaturei generalului Manu 
partidul conservator convoacă o întrunire publică la Dacia în ziua 

- de 30 martie. La această întrunire vorbeşte întâi candidatul, gene-- 
ralul Manu, după aceea. vorbesc d-nii P.:P. Carp, Nicolae Fili- 
pescu şi: Pache Ionescu. " 

Luând cuvântul subt imperiul marei .agitaţii: produsă în spirite 
de gravele greşeli, făptuito atât de partidul protivnic! luat laolaltă, 
cât şi de şelul acestui partid — ca, detronarea mitropolitului, scu- 
zele în chestiunea naţională, criticile pătimaşe “aduse împotriva 

„poştei Manlicher — oratorul e dela, început năpădit; de o puternică. 
emoție. Această emoţiune îl face să zbucniască din capul locului . 
în cuvinte şi -apostrofe vehemente şi dă întrepei cuvântări o ner- 
vozitate. şi-o violenţă neobişnuită. | i 

Privită din acest punct de vedere — al pasiunei oratorice — cu- 
vântarea aceasta se poate pune alături cu marile discursuri, ' pe: 
cari. lo citează tratatele do retorică clasică. -, a 

a | .
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DISCURS ROSTIT IN INTRUNIREA DELA DACIA, 

LA 30 MARTIE 1897 

  

Domnilor, | | 

-D-l Sturdza sa reîntors la. putere, noi ne-am " reîntors la” 
această tribună (aplauze). | 

D-l Sturdza ne-a aruncat mănușa, am venit s'0 ridicăm.. 
Ministerul d-lui Sturdza, este un minister de provocaţiune,. 

„ am venit să răspundem la această provocatiune (aplauze). 
Ministerul Sturdza e un minister Polignac. 

" Totul reaminteşte azi timpurile acelea turburate ale P ranţei, 
când în întunerie se clocia o combinaţiune“ ministerială, în. 

„fruntea, căreia se căută să se pună omul cel mai odios din 
Iranţa, dar care totuşi nu îndrăznia să: se arate la lumina 
mare, ci aşteptă în umbră, întocmai ca a-l Sturdza astăzi, ca 
bugetele să fie votate şi Camerile . în ajun dea fi închise 
pentruca să se impuie.. > 

O deosebire este, însă, între 'situăţiunea de atunci din Franţa 
şi cea de astăzi. In Franţa pe tron eră un suveran care se 
chema Carol al X- lea, în România este înțeleptul Rege 
Carol I (aplauze). . _ 

De aceea nu ne vom: bierde cump. Suntem însă în 
drept, şi este şi datoria noastră, ca să spunem Suveranului 
că experienţa, care se face de un: an şi jumătate, trebue să 
înceteze. | - i | 
"Un guvern, care nu a venit. cu voinţa: manifestă a ţărei, ă 
are oarecari îndatoriri dela cari nu poate să se abată. 
„Corpul electoral poate.să încredinţeze. puterea chiar unor 

guverne rele. "O ţară e în drept să aibă capriţiul de-a aveă 
“guverne incapabile, răzbunătoare, ori odioase. De: aceea s'a 
Zis că o ţară are guvernele, pe cari le merită. Un guvern 
însă izvorit, din voinţa regală datoreşte propriei sale origini 
să nu fie violent şi răzbunător, să Justifice prin muncă pre 
zenta : sa la putere şi să nu lase'să se pericliteze interesele 

e.
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Ei bine, regimul ce-l avem de un an şi jumătate întruneşte 
aceste însuşiri mai puţin decât oricare dintre guvernele ce; 
sau succedat la cârmă Sub domnia regelui Carol, şi toate | 
acele guverne au venit la- putere mai mult sau mai -puţin 
prin voinţa ţării, - 
Am avut dela 1866 până astăzi trei guverne trainice; câteşi 

tele au venit la cârmă - “prin voinţa ţării. 
- La 1871 a venit d-l Lascar Catargi, când nici nui se dis 
pută puterea, pe care nimeni nu cuteza s'o ia. 

La 1876 a venit partidul liberal printr'un curent ar opi- : 
. niunei şi printr! un vot al Senatului. -. - 

"La 1888 s'a râdieat o puternică vijelie care a măturat co-. 
Jectivitatea. . - - - 

Şi este cert că la 187 71; 76 și 887 am avut guverne. Cesace 
avem astăzi nu numai e guvern rău, dar nici nu se poate 

numi guvein (aplauze). --. _. 

„AF fi regretabil ca să se poată zice. că singurul guvern,: 
“ care a .venit la cârmă în afară de voinţa ţării, a fost un. gu-. 
vern care prin incapacitatea lui a oprit mersul înainte al 
statului român şi a a, jertfit în afară interesele cele mai vitale 
ale ţărei. . , a 

'Para nu: ne- a dat acest guvern şi nu merită, acest guvern 
(aplauze). E : 
“Acum un an şi jumătate s'a făcut o experienţă constituţio: 

nală: s'a zis că puterea trebuie tăiată în felii şi înipărţită 
în bucăţi egale diferitelor partide, cari îşi dispută puterea. Din 
paite-ne am. primit să facem cu lealitate experienţa acestei 
teorii, deşi s'a inaugurat în contra noastră şi nu se expe-. 
rimentăse :în contra odiosului regim de 12 ani al lui Ion 
Brătianu. p.. : : 

Cu toate acestea am salutat, acum un an şi jumătate; pe 
d-l Sturdza ca adversari leali; azi: din prima zi salutăm ve- 
nirea d-lui” Sturdza cu o protestaţiune indignătă (aplauze). 
“Acuni un'an şi. jumătate am recunoscut că experienţa cu 

partidul liberal'era necesară ; azi credem că prelungirea acestei 
- experienţe e păgubitoare intereselor fărei (aplauze). _ 

a 
._
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Am făcut mai mult decât se poate cere unor adversari 
„politici; am ajutat pe protivnicii noştri, le-am dat reţete ca 

să-i scăpăm de boalele de cari suferiau. Azi, însă, partidul 

liberal nu.este decât un. cadavru; noi cerem ca să fie îngro-. 

pat şi să se deschidă moştenirea. Noi revendicăm succesiunea 

"ca, moştenitori legitimi (aplauze). : 

Să nu ni. se răspunză cu ficțiuni constituţionale, c cari ar fi 

"o piedică la venirea noastră la putere. : a 
Nu refuzăm această discuţiune constituţională fiindcă am 

ţi lipsiţi de argumente. Argumente. am putea împrumuta 

chiar dela adversarii noştri, precum dela d-l Stăteseu, care a 

declarat că partidul liberal trebue să se retragă, şi dela în- 

suşi preşedintele Camerii, care a declarat că un minister 

Sturdza e imposibil. i 

O aşa discuţiune şi-ar avea locul. şi ar putea Îi necesară, 
dacă cineva ar cuteza să spue că Camerile pe cari se bizue 
„guvernul reprezintă ţara. - 

Ştiţi însă ce autoritate au aceste unanimităţi, îruci al unei 
escamotări a voinţei: corpului electoral. 

Niciodată nu s'a „pomenit -o mai mare, o mai cuteză- 
toare mistificare, a ţării de cât consultavea ţării din 1895. 

S'au exploatat ațanci cele mai sfinte sentimente ale unui 
“popor, ca şi cele mai josnice ale lui interese. . Liberalii s'au" 
adresat şi la inima şi la stomahul acestui popor. Acelora cari 
se lăsau a fi seduşi de satisfacerea intereselor materiale li 
se spunea: «avem să vă reducem impozitele, avem să „des- 
fiinţăm impozitul” căilor de. „comunicaţie, avem să doborim 
accizele» (aplauze). a | EN 
„Iar acelora pentru cari asemenea făgădueli nu constituiau 

„un argument destul de convingător, li se spunea : «Aceste 
făgădueli sunt pentru. politica internă. In afară vom avea o. 
politică măreaţă. Vom întinde - mai departe hotarele ţării ro- 
mâneşti», căci sunt prea strâmte aceste hotare, ca să cupiindă - 
minciunile ler (aplauze). E au 

Indată însă dupăce s'au sfârşit alegerile a căzut masca. - 
A
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Îndată după alegeri au doznăinţit tot ce spuseseră în opo- 
ziţie. In opoziţie d-l Sturdza era 'cu „Românii în contra Un- 
gurilor ca să vie la putere. Venit la guvern sa apucat să 
reprime mișcarea Românilor, pe care dânsul o pornise. 

In opoziţie, d-l Sturdza zicea : contribuţiunile sunt pre: ea 
mari ; la guvern, bugetul este prea mic (aplauze). 
„De aceea, în loc dea desfiinţa căile de. comunicaţie şi ac- 

cizele, ci. propun să se sporiască patentele şi impozitul tim- 
brului. | 

Dar, domnilor, cu "toate acestea ei şi-ajunseseră,. scopul şi 
puteau spune dărei: Nu mai me pasă de nimic; avem pu-. 
terea pe patru ani. Timp de patru aniiţara trebue să ne îndure. 

Cu toate acestea, ei se mai temeau de ceva. Fi.se temeau 
de propria lor majoritate. Fi se temeau ca însăşi armata lor 
să nu se revolte în contra lor. Atunci. au 'reerutat-o în con- 
diţiuni speciale. - 

Au ales oameni legaţi. de ei prin interese, cari să'nu 
poată vreodată da un vot independent. An ales, în parla- 
ment peste 30 ds funcţionari ai „creditelor şi ai băncilor. 
Pe lângă. aceştia au întrodus în Camere pe toţi ipotecaţii 
creditelor, pe toţi cei ce puteau fi ţinuţi de vreun interes, 

pe toţi avocaţii fără clientelă, cari azi-nu mai au timp ca să ple- 
"deze pe la toate secţiunile tribunalului. Pentru un candidat 

„o ipotecă la credit preţuia mai mult decât orice profesiune 
de credinţă. - 

Domnilor, contra acestui amestec al politicei cu afacerile 

trebue să protestăm, mai. ales azi când cu atâta îndrăzneală 
se pune candidatura unui om de afaceri contra - unui o 
politie. 

S'a -produs de câtăva vreme un fel de penetraţiune re- 

ciprocă a finanţelor şi a politicei, graţie căreia Corpurile le- 

giuitoare au devenit servile şi corpul electoral fără voință. 

- Nu am însărcinarea să indie soluţiuni.. Dar după părerea 
“mea personală, va fi datoria partidului conservator — deşi 

nu vorbesc decât în numele meu. personal — de a face o 

” despărţire între afacerile publice şi afacerile financiare. 

” , Ă . - i A TI
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Ni hi LE C na. NI . . . . . 

Pentru “aceasta nu e nevse să desfiinţăm instituţiuni de 

” credit cari, afară de acest neajuns, sunt-utile. Dar va tre- 
"bui să creăm instituţiuni paralele, pentru a nu lăsa mai ales 

pe negustori la disereţia unor bănci, cari au ajuns a fi un 
"instrument de guvernământ. Va trebui încă să stabilim in- 

compatibilităţi între mandătul legislativ. şi funcțiunile dela 

credite. Nu vom cere desfiinţarca:'ereditelor ; trebue însă să 

facem să înceteze monopolul creditului. Nu vrem să des- 
fiinţim pe Carada, dar trebue șă-i tăiem unghiile. 'Trebue 

„să-l “facem neputincios, şi aţunci: wa 'putta sta liniştit în 
j " . - . - a a „cuşca dela Banca Naţională şi va putea mânca în pace caşea- 

7 

alegătorilor : 

valul, de care vorbeşte d-l Fleva. Aceasta nu numai că nu 

ne displace, dar credem că e folositor Să-i lăsăm să se în- 
doape: aceasta îi face în opoziţie mai reci pentru luptă şi 
stabileşte între dânşii şi noi o deosebire de apucături și de 

aspiraţiuni, la care ţinem mult. Nouă ne place ca în mijlo- 
“cul Capitalei, în mijlocul. părţei: comerciale a oraşului, să 
poţi vedea în toate zilele, precum priveşti la menajerie cum 
mânâncă animalele, să poată, zic, vedea comercianții Capita- 
lei în dosul grilajului Băncei Naţionale cum mânâncă, cum 
mistuie Carada (aplauze! prelungite). i 
„Domnilor, când văd că vorbele mele au un aşa ecou în mij- 

„locul d-voastră, sentimentele pe cari le exprim sunt atât de 
puternic răspândite în țară, încât este o cntezanţă, este, pot 
să zic, chiar o obrăznicie, să prezinţi pe d-nul Băicoianu în 
contra unui fruntaş politic ca d-] general Manu. Când zic 
fruntaş, dau cuvântului înţelesul pe care de curând l-a că- 
pătat. Prin fruntaş înţele: un Om, care nu “ face pante, din 

„acea strânsură de ipotecaţi ai creditelor şi de împiegaţi ai 
băncilor, un om câ d-l general Manu care, ori câţi Băicoieni 
ar îi, nu va scăpa guvernul de ruşinea de a merge să-i 
ceară sfaturi. acasă, cum a mers la d-l Lascar Catargi, spre 
a cere sfaturi, ce nu pot da slugile din acest Parlament | 
(aplauze). - Dă E Ea 

D-l general Manu, punându-şi. candidatura, poate să zică 
„Am fost preşedinte de consiliu, am fost mi-
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nistru, am fost - preşedinte de Cameră; m'am jertfit pentru 

- țara aceasta, cred că am dreptul să.cer modesta răsplată de 

a fi trimis în sfatul tării ca simplu senator, cred că am 
dreptul să spun cuvântul meu în Senat, unde voiu fi un 

element de control util şi un mandatar independent (aplauze). 

„Cu ce se poate recomanda, însă d-l „Băicoianu corpului 
electoral? El poâte spune alegătorilor: Am îmbătrânit în 

pivnițele creditului - urban, mi-am câştigat în mod obscur 

viaţa, n'am făcut nimic pentru ţara aceasta. | 

Ei bine, dacă ai tost director, ai luat lcafă, tantieme, n'ai 

„dreptul să ceri pentru aceasta o răsplată politică, căci n'ai făcut - 

nimic pentru ţara aceasta (aplauze). 

D-l Băicoianu poate să vă ceară ratele, nu are. dreptul să 

vă cedră voturile (aplauze prelungite). | . 

In orice caz însă, ar trebui $ să se pue o întrebare, d- ui 

Băicoianu. . | 

Ştiţi că sa depus în Cameră un proiect: 'de lege din ini- 

ţiativă pavlamentară, proect care s'a botezat proiect de lege 

în contra gheşefiarilor şi care tinde să excludă din Cameră ! 

pe slujbaşii creditelor, cum e d-l Băicoianu. 

“Ei bine, această lege, care s'a depus de unii deputaţi lbe- - 

rali, se află încă în secţiunile Camerei, căci împiegaţii ere- 

ditelor nau îndrăznit nici. măcar s'o respingă. 

- Se cade să întrebaţi. pe d-l Băicoianu, de va vota sau nu 

acea lege ? Daca vă va. făgădui s'o voteze, puteţi să-i daţi 

voturile d-voastră. 

Dar, în: acest caz, vă întreb, nu este măi bine să nu-l mai 

trimiteţi de loc în Parlament, decât să păţiţi ruşinea ca să - 

vedeţi pe alesul d-voastră isgonit din “Senat? 

Domnilor, pentru toate aceste cuvinte, fiţi oameni de bun 

simţ şi trimiteţi pe generalul Manu la Senat, iar pe d- 1 Băicoianu 

lăsaţi-l la bancă. Neavi ând nici un titlu politic, s'a pus candi-. 

datura d-lui Băicoianu pentru. înrâurirea ce ar putea- -0 exer- 

cita .ca director a al creditului: - Oculta a pierdut orice ruşine. 

Cuvântul Ocultă, nici nu. li se mai potriveşte. Până acum 

ceeace era raşinos îl făceau în întuneric; de aci înainte vor
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să opereze la ziua mare, fără perdea. Până acum, directorii 

creditelor trăgeau sforile pitulaţi în boltele creditelor; acum 

îşi pun ei înşişi candidaturile. 

Şi pe când ei îşi pun candidaturile pe fată, tot pe faţă 

" lucrează şi poliţia pentru ci. SR 
Nu vreau să mă prefac că mă. indignez peste măsură de 

faptul că funcţionarii Jaercază pentru candidatul guverna- 
mental. 

Dar până astăzi n'am pomenit ca guvernul, să facă din 
funcţionari oratori în întrunirile electorale.şi să-i afişeze fără 

ruşine chiar prin ziarele lor. 

„Iată în adevăr ce citesc în «Liberalul» de astăzi: 

«Au luat parte la întrunirea. din culoarea de galvin 

d-l Al. G. Băicoianu, candidatul nostra la această alegere, 
d-l Alelisiano, etc... şi mai mulţi alegători ale căror nume. 
ne scapă, precum și d-nii Andrei Zaharia, Mihail Cantu-. 
niâri, Mateescu, ete» | 

Domnilor, pentru întâia oară se pomeseşte o asemenea în- 
_drăzneală. . ” 

Acum băncile nu mai - sprijină, pe candidaţi ; înşişi ban- 
cherii îşi pun candidaturile, Acum. poliţia nu mai cară lumea 
la înţruniri ca să asculte pe oratori ; comisarii fac pe oratorii. 

ŞI ca să nu se îndoiască nimeni de înrâurirea poliţiei, presa 
dă în, vileag amestecul poliţiei. D-l Băicoianu  dispreţueşte 
întru atâta colegiul I de Senat, încât. vă solicită voturile 

„prin Zaharia şi Cantuniari, cari nu. au ce căuta pe la întru- 
niri, cari ar trebui să fie la funcțiunile lor. 

O Voce: La Văcăreşti ! : 
D-l Fruavescu: In adevăr, domnilor, că ar + trebui să nu fie 

nici măcar pe la funcțiunile lor,. ci Ja Văcăreşti: Oamenii 
aceştia au fost trimişi înaintea judecătorului de instrucţie 

- pentru scandalurile şi torturile dela 16.şi 18 noembrie. 
Cu aceşti oameni, cari n'au benefici 

de neurmitrire, merge braţ la br 
Vocr: Să-i fie ruşine ! 

at încă de-o ordonanţi 
aţ d. Băicoianu,



DISCURSURI POLITICE 261 

| Da FIraPES0U : Aceşti oameni au fost chemaţi la instrucţie, 
dar o asemenea, instrucţie nu. s'a mai văzut până astăzi. 

Sunt 5 luni de zile, de când justiţia se preface că urmă- 
reşte pe aceşti oameni. ; : _ . 

Totul însă e o farsă şi, dovada că eo farsă, pot să vo dau eu. 
Văzând că nu se face nimic, an: “făcut eu o instrucţie. 

Am întocmit o listă, întreagă de martori şi. am luat şi dea 
poziţii în scris dela” funcţionari, ce şi azi se află în serviciul | 
primăriei şi poliţiei. Ştiţi ce dovedesc aceştia? Că au fost 
organizaţi în bande la 16 noâmbrie, că au fost plătiţi de 
autorităţi, că totul s'a înjohebat de un ministru, di Gogu 
Cantacuzino, şi de primarul Capitalei. - 

Când mi-am -întoemit tot dosarul, am cerut să fiu ascultat, E 
de judecătorul de instrucţie. - 
Am spus timp de o lună. aproape zilnic prin ziarul «Epoca» 

că cer să fiu chemat de judecătorul de instrucţie. In zadar 
însă ;. n'a vrut judecătorul de instrucţie. . - 

Magistraţii se prefăceau că tot caută: probe, iar eu le oferiam. 
să le dau probele gata.: Ei însă fugiau de mine ca de dracu. 
(aplauze). - 

"In timpul acesta se conrupeau martorii graţie cărora; s'ar . p , 

„Zi trimis la Văcăreşti sprijinitorii candidaturei d-lui Băicoianu. 
Paraschivescu, căruia i s'au scos măselele. cu cleştele,- Şi-a : 

schimbat acum în urmă. depoziţia şi primăral Capitalei i-a 
dat o slujbă, la primărie. | 

Cu poliţia caută liberalii să: terorizeze pe. alegători, i iar cu 
d. Băicoianu caută să-i conrupă. 
“Candidatura d-lui Băicoianu e o candidatură de cor uptiune. 
„Şi toemai în contra acestui sistem de corupţiune-se cade 

să se protesteze la alegerea dela 3 aprilie (aplauze). “ 
” Acest sistem de cornpţiune a creeat; situaţia politică de 

„azi şi a făcut un rău nespus mai ales partidului liberal. 
o... . , au. o. . . .. ? 

Ingrijiţi numai, de gândul câştigului material, liberalii .nu 

se pot râdică până la un gând mai înalt şi mai dezinteresat. - 
D-l Carp v'a repetat azi că liberalii vor cădea dela, putere “ 

prin ticăloşia lor. Aceasta a fost adevărat până acum câtva
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timp. Dela o vreme încoace ei se menţin la putere tocmai 
prin. ticăloşia lor: - 

Dacă ar mai avea ceva de pierdut moralmente, liberalii ar 
„fi. priceput că trebue să se retragă dela putere, pentru a. scăpa puţinul capital moral ce le-ar fi rămas. - 

Ne mai având însă nimic de. pierdut şi având material- 
mente încă ceva de câştigat, la guvern, ei se. agaţă de pu- 
tere. În halul. în care an ujuns, ei, chiar fiind convinşi că fiecare zi de putere li se va socoti cât 0 lună în opoziţie, 

” îşi zic că trebue să stee la cârmă pentrucă în fiecare zi pot 
să mai facă un gheşeft, pot să angajeze un proces nou, pot să, realizeze un nou samsarlâc. Su 

. 

„De aceea, în contra, propriului interes al partidului lor, - 
aceşti oameni stau la putere. . : Ia | Ei bine, domnilor; noi i-am lăsa la urna urmelor să se folo- siască în linişte de gheşefturile lor, dar nu putem să lăsăm să se pericliteze- interesele cele- mai sfinte ale acestei ţări. - De -aceea, în situaţia externă în care ne aflăm, nu se poate să tolerăm la cârmă un regim ca acesta. Ie După trecere de 20 de ani, se deschide astăzi iarăşi criza - Orientului. i i 

Ştiţi ce s'a petrecut acum: douăzeci de ani; cunoaşteţi ireparabilele greşeli ce s'au făcut şi cari nu s'au acoperit în . "Ochii -ţărei decât graţie vitejiei. armatei noastre. o * Am avut unica ocaziune atunci ca să facem o Românie mare în faţa, unei Bulgarii miei şi s'a lăsat-o Românie mică. faţă cu Bulgaria, care tinde din zi în zi să devină mare (aplauze). îi Sa a | Voiţi să reincepeţi experienţa cu dânşii în aceste solemne împrejurări? o 7 | | 
Cel puţin în 1877 ei aveau câţiva oameni, cari puteau inspira, oarecare încredere. Ei se recomandau cu figura senină. -a lui Ion Brătianu, cu figura plină de autoritate a lui Nogăl- niceanu ș astăzi ei se prezintă cu mutra de calfă de frizer a . lui Stoicescu (aplauze). Un om, cae are buclucuri şi incidente în privinţa plăţei prânzurilor lui, un om în contra căruia s'a
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depus acum de curând o plângere la parchet —şi afirm că: 
s'a depus — un om, despre care ziarul «Neue Freie Presse» 
zicea eri.că nu mâi poate fi ministru pentru motive de ordin 
privat, un om, cu care străinii nu mai consimt să vorbiască, 
reprezintă de cinci luni majestatea statului român în afară. 

Vocr: Ruşine ! | 
D-l Frumescu : Ruşine este. întradevăr, domnilor. Un. ase- 

menea om ar merita să fie azvârlit pe fereastră, drum, dealtfel, 
„pe care îl cunoaşte perfect (aplauze). 

Vă pot afirma că de: cinci luni de zile nici un. diplomat 
nâ mai vorbit o vorbă despre: politică cu un 'ministru al 
țărei româreşti (mişcare în sală). 

Un singur act s'a săvârşit în aceste 5 luni, cu privire la . 
relaţiunile noastre cu străinătatea : s'a înmânat o notă identică 
a puterilor, prin care se cere să -se rezolve cestiunea moşte- 
nirilor străinilor, note bazate pe angajamentele luate de gu- 
vernul lui .I. Brătianu — şi necunosente de ţară—şi pe acte, 
cari au fost . falşificate în Cartea verde (mare mişcare în 
sală). . 

Dar, domnilor, dacă la ministerul de externe" tronează ridi- 
culul, la ministerul de războiu tronează odiosul. 

Vă miirturisese că mă mir de răbdarea d-voastră faţă cu cele . 
ce se “petrec de un an şi jumătate la ministerul de războiu. ' 

De pe banca ministerială - “ni s'a spus că, în împrejurările 
“grave prin cari trecem, ţara, este dezarmată, nu avem puşti, 

nu avem cartuşe, nu putem face faţă dificultăţilor exterioare. ' 

Şi -ni se poate cere să avem cumpătare faţă: cu acaşti | 

oameni cari, pe baza unoi asemenea titluri, se „reîntore la: 
putere! (aplauze). 

- Domnilor, este un punct în Peninsula Balcanică, este. Mace- | 

-donia, spre care toată Europa are privirile aţintite, unde s'a 

pornit o "luptă de influiență desperată, unde toate statele caută 
să-şi întăriască, azi mai ales, influenţa. . . -: 

Ei bine, acolo au vârât liberalii ceartă între Români ; ; au 

desnădăjduit pe Macedoneni, ameninţându-i cu expulzarea de 
„pe teritoriul României bine primitor chiar pentru streini; au 

7
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inchis școlile, ps cari cu atâtea jertie izbutisertim noi să le 

deschidem. 
Ei bine, domnilor, faţă cu o politică atât de păpubitoare 

țării, declarăm- că nu mai putem stă în rezervă (aplauze). 

Am. sacrificat interesele noastre, când aceasta ni s'a cerut; 

nu putem să sacrificăm interesele ţărei. Nici nu ni se poate - 
cere .0 asemenea jerttă. 

Nu voim o. politică de aventuri în afară, Ku, Dinpativă 

voim să ne menţinem. pe terenul tractatelor, voim, în conglă- 
suire. cu toate puterile mari, să se menţie starea de Jueruri 

actuală în Balcani. Dar dacă aceasta nu va fi posibil, nu 

„vom admite ca să se ia o. hotărâre despre noi şi despre al 

noştri, fără învoiala şi “participarea noastră, 

Voim un guvern de autoritate, care să poatii spune sus și 

tare aceasta în străinătate. 

- Uh atare guvern nu. poate fi azi guvernul liberal. 
De aceea cerem să se sfârșiască cu experienţele liberale. 

Nu cerem pentru aceasta M. Sale să facă un act de 
violenţă în -contra: partidului liberal. Nu! Dar când înşişi 

„Aiberab, e ca d-l Stătescu, spun că ei nu mai au ce căuta la 
putere, când d-l Giani spune că Sturdza nu este posibil, când 
„Vedem că prezenţa liberalilor la cârmă compromite cele mai 
supreme interese ale fărei, suntem în drept să spunem: Ma- 
Jestate: “nu pretindem să gonești pe liberali, dar cerem să 

| revii asupra actului de favoare, pe care l-ai făcut; liberalilor 
acum un an şi. jumătate, să repui lucrurile, acolo unde erau 
înainte de. „4 octombrie 1895 (aplauze prelungite). 
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ALEGERILE COMUNALE DIN 1898 

Alegerile . comunale avusese! loc” în - toată țara în 1894, toamna 
Implinindu- se cei patru ani, trebuiau deci să se faci în 1898 noi 
alegeri, cari şi fură hotărâte pentru începutul lui noembrie. In 've- 
derca. lor, campania începu, ca de obiceiu, încă de prin septembre. 
Partidul conservator ţine întruniri în toată ţara, întruniri în cari 
îşi desfăşură programul său de activitate şi analizează în acelaş, 

- timp situaţia politică actuală. -D. Nicolaie Filipescu ia cuvântul la 
“două întruniri, în ziua de 18 octombre la Brăila şi la 25 oetombro 
în întrunirea dela Bucureşti, ţinută în sala Dacia. 

+ In cuvântarea rostită la Bucureşti oratorul se ocupă “numai de 
administrația comunală, mărginindu-se la punctul de vedere strict 
gospodăresc. In discursul dela Brăila însă se pune pe terenul po- 
litic şi analizâază activitatea guvernului liberal, activitate plină de 
greşeli, Sau în cazul csl mai bun de inconsecvenţe : o analiză, care 
are logica, pătrunderea şi seninătatea unei expuneri cu adevărat obiec- 
tive. Face în acelaş timp o scurtă schiţă a schimbirei guvernelor 
dela 1871 încoace, "discutând punctul de vedere constituțional, care 
a prezidat la, aceste' schimbări de guvern. E un istoric făcut cu 
linişte şi nepărtinire şi în care se. scoate la iveală . linia de con- 
duită a “partidului conservator. . 

L DISCURS LA ALEGERILE COMUNALE, ROSTIT LA | 

” “BRAILA LA 18 OCTOMBRE 1898, 

  

„Do; mnilor Ă 

Pe. ziua de 1 noembre sunteţi chemaţi a vă îndeplini da- 

toria de alegători comunali. Aceste alegeri însă vor avea un 

“ caracter mai: mult politie decât municipal și nu atârnă nici 
'
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dela, d-voastră, nici dela noi ca să le schimbăm acest caracter, 
pe care îl capătă dela împrejurări. a 
"In adevăr, aceste alegeri sunt cele dintâi, cari vin după- 
consultarea corpului electoral din 1895, care a: fost cea mai 
extraordinară amăgire a corpului electoral, ce s'a putut vedea. 
vreodată. sa a o 

Aceste alegeri, făcute în primele inomente ale unui gu:r.. 
vern nou, care nu putuse încă Să dea măsura incapacităţei 

“sale, care u întrecut tot ce se putea bănui, aceste alegeri, 
zic, au fost făcute mai mult sub opoziţiunea liberală, decât 
sub guvernul liberal. Elo: s'au făcut sub influenţa acelui 
program bogat în făgădueli al opoziţiunei liberale și sub în- 
râurirea personalului politie ce-l aveau liberalii în. opoziţie. 
Îndată după alegeri programul a fost călcat, personalul a. * 
fost înlăturat şi n'au “mai rămas în picioare decât acele una- 
nhnităţi pârlamentâre,' fruct tocmai al. acelui program şi al 
acelui personal, şi pe acele unanimităţi_ s'au rezemat autorii . 
manoperei politice pe care v'o denunţ. | | Ă 

Socoteala adversarilor noştri eră aceasta : timp de trei ani 
nu eră să fie nici un fel de alegeri, prin urmare, timp de. 
trei ani, până la alegerile comunale, ei erau siguri că se vor. „putea folosi de manopera lor. Sa i 
. Astăzi însă, când, pentru întâia dată, se întâlnese faţă în faţă amăgiţii. şi amăgitorii din 1895, este cu putinţă a se zice alegătorilor : aveţi să vă abţineţi dea exprimă orice părere 
despre acest guvern uzurpător, vă veţi menţine strict în | sfera - intereselor comunale,- căci nu' este. acum la ordinea - zilei cestiunea politică. - . NE | Ă Împrejurările însă, d cari vă. vorBiam, pun la ordinea zilei cestiunea politică şi de aceea voiu cerceta în faţa d-voastră situaţia politică dela; venirea partidului liberal la putere şi până astăzi, . e | | 
Domnilor, ziua de 3 octombrie 1895, când a venit partidul liberal la cârmă, va constitui una din datele. cele mai de seamă ale istoriei noastre constituţionale.
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La 2 octombrie, Românii s'au culcat subt un guvern Lascar, 

Catargi şi la 3 octombrie s'au deşteptat subt un guvern Di- 
mitrie Sturdza, fără ca nimic să fi -prevestit măcar o atare 

schimbare. Ca dovadă, voiu invoca mărturia” primului preşe- 

dinte -al Camerii liberale, d-l Aurelian, care în. şedinţa Ca- 

merii dela 3 martie 1895 zicea.: «Intr un moment dat, ne-am 

pomenit că d-l Lascar Catargi se retrage şi am intrat noi 

deagata. Noi n'am venit prin ţară». 

Dar e ceva mai mult; Dacă în 1895 d-l Sturdza nu a venit 
la putere prin ţară, în 1897 a venit la putere în contra ţării, 
care îl izgonise cu prilejul afacerii - mitropolitane (aplauze). 

ID iindcă veni vorba de cestiunea mitropolitană, permiteţi- mi 

o paranteză. Modul cum a redeschis d-l Sturdza acea ' ces- 

tiune, prin discursul său de joia trecută la Craiova, pare a a 

lăsă să se înţeleagă —. eu însă nu cred una ca ace 

sa căutat mai mult a se scăpă de complicaţiuni. decat ac a a 

da o. soluţiune onorabilă /crizei religioase (aplauze). | 

Dar, rev enind la cestiune, adaog că ceea ce dă mai multă | 

importanţă actului dela 1895, nu este numai modul cum gu- . 

       

“ vernul d-lui Sturdza a venit la putere, ci şi modul cum acel 

guvern a fost întâmpinat de. opozițiune, , 

Până atunci, toate guvernele, d dar absolut toate, au fost 

învinuite de cătră opoziţie de a fi guverne neconstituţio- 

nale. Guvernul dela 189%, venit la cârmă în condiţiunile ce - 

vam arătat, a fost privit de noi, opoziţiunea conservatoare, 

ca perfect constituţional. 

Va fi fost, poate, în această atitudine a noastră ! şi puţină 

cochetărie din partea unui partid, care se simţia prea, mândru 

pentru-a avea. aparenţa măcar de a fi- paraponisit şi prea 

tare prin "prestigiul său, pentru. a nu primi voios să- şi joace 

rolul în opoziţie întocmai ca şi la putere. . IE 

„Nu e mai puţin adevărat că. partidul conservator a primit 

“actul dela 1895. ca un act perfect constituţional, făcând însă 

o rezervă mintală dela sine înţeleasă. Ne-am rezervat dreptul 

să judecăm teoria constituţională după experienţă. N'am pre- 

judecat dar guvernul în numele unei teorii constituţionale,



? 

a produs acest guvern. | 
Domnilor, să nu judecăm guvernul actual numai după roa- - u Humal cupă 

dele date la putere, ci să privim şi rădăcinile -sale înfipte în | 
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pe care o poate născoci orice opoziţiune, ci am vrut să ju- 
decăm teoria după guvernul căruia a dat naştere (aplauze). 
Permiteţi-mi .să procedez tot astfel faţă: de d-voastră. 

„„."Să cereetăm deci activitatea politică a :guveinului actual 
% 

încheierile cuvenite “cu privire-la teoria constituţională, care 

opoziţiune, în acea opoziţiune în care se păsese germenii de 
decadenţă ai guvernelor viitoare şi în care se plămădesc şi 
condiţiunile de mărire ale guvernelor celor mari (aplauze). 

Guvernele mari nu sunt produete ce încolţesc în orice 
pământ. Trebue anume condițiuni priinqioase pentruca ele să 
rodiască. Trebue ca: în opoziţiune să se fi elaborat un ideal 
(aplauze); -trebuie ca inteligenţele de elită ale partidului, cari 
sunt disponibile : în timp de opoziţiune, să fi frământat acel 

„"ideal (aplauze); trebue ca întreaga suflare din opoziţiune să 
se fi adăpat la acel izvor limpede, cu credința că pentru 
acel ideal a supt amarul opoziţiunei. - 

Atunci acel partid poate căpătă, la putere, acea unitate 
de acţiune, caretnu se dobândeşte. decât prin sacrificii de 
ambiţiune, de amor propriu, de interese, sacrificii pe cari 
„numai un ideal ştie să le impuie (aplauze). 

“Când în aşă condițiuni se pregăteşte un partid pentru “ 
guvern şi când apoi' victoria îi zâmbeşte, în primele timpuri 

__ale unui guvern nou, când există încă acea agerime care .. 
caracterizează. toate începuturile, când. opoziţiunea e încă 
„neputincioasă, se produce un impuls binefăcător, care repre- . * . N po. x . „Zintă: rarile momente de mare Propăşire pentru 6 ţară. - 

Cât. de departe însă a, fost opoziţiunea liberală -de acest - . 
. ou . . NA . . x. 

ideal (aplauze). Aţi văzut dinpotrivă cât de puţin senină , -ȘI cât de zbuciumată a fost-ea și, de aceea; cât de furtu- - * ? Z . . . 
. noasă și de toinnatecă a tost chiar primăvara acestui guvern. | Vă puteţi închipui ceva fi sfârşitul lui (aplauze). 

. 

N 

şi, pe urmă, din rezultatele la cari vom ajunge, să tragem -
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Nu din vreun ideal a trăit partidul liberal în” Gpoziţie. 
Căpeteniile lui au hrănit ţara cu figădueli nerealizabileşi şi-au 

ținut clientela închiegată, ascuţind apetiturile şi ambiţiunile 
Un aşa partid: nu vine la putere ca „să ouleagă lauri, „ci 

„ca să culeagă spoliele adversarilor. . 
La un „partid însă lipsit de abnegaţia, ce numai un' ideal 

poate impune, problema împărţirii beneficiilor - puterii, în 
mod satisfăcător pentru toţi, este o problemă insolubilă. 

De aceea, partidul liberal, în actuala lui fază guvernamen- 
tală, este iremediabil condamnat la diviziune şi stârpiciune, 
Poate că d.-Sturdza va izbuti să atragă pe cei mai “ahtiaţi 

"dintre dizidenţi ; . dar dacă nemulţumiţii de azi vor deveni 
satisfăcuţii de mâine, satisfăcuţii de azi vor trece. de partea, 
nemulţumiţilor cari le-au luat locurile şi beneficiile (aplauze): 
"Un aşa partid nu poate da decât un guvern sterp. Vor 

mai putea negreşit să dezgroape din cartoanele Camerii vreun 
- proiect de lege alcătuit de alţii, cum au făcut cu legea ins- 
trucţiunei; îl vor vota fără credinţă ; vor promulga nou: lege - 
călcând-o din prima zi. Ei nu vor fi totuşi decât parodia 
unui. guvern: reformator (aplauze). | | 

“ Boala, de care. sferă guvernul este o boală moştenită din 
naştere, care nu. poate fi lecuită cu doctorii Şi cataplasme,, 
cari pot cel anult prelungi puţin agonia acestui regim. oiticos 
(aplauze): 

Toate atestea le puteam prevesti pentru viitor și i le-am pre- 
văzut încă pe când erau liberalii în opoziţie. 

Dar acum,. domnilor, să  judecăm actele guvernului nu 
numai "după cele ce se puteau prevedea, ci şi după cele . 
ce s'au putut! vedea în aceşti trei ani .de guvern, . 

„Să Judecăm însă guvernul nu din punctul nostru de ve- _ 
dere, care nu poate fi destul de nepirtinitor, ci din punctul ! 
lor de vedere. : 4 a. PE 

Să-i cântărim cu cântarul ales de dânşii, care este pro- + 
“gramul lor. , 

Un program, domnilor, este caetul de. “sarcini, pe care îl 
întocmeşte un partid în epozisie și potrivit căruia trebue să
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făptuiască la guvern, spre.a fi un guvern bun din punctul 

de vedere al partidului său (aplauze). 

Să judecăm dar guvernul din „punctul de : vedere al pro- .. 

misiunilor programului său. Nu vreau. negreşit să intru în 

toate amănuntele acelui program. Mă voiu. mărgini a cerceta 

numai trei puncte, cari răsar mai cu putere din programul 
liberalilor din opoziţie ; acestea sunt: 

Satisfacerea aspiraţiunilor naţionale prin făgădueala reali- 

zărei programului: Româdilor de peste munţi. Apoi îndepli- 

nivea aspiraţiunilor cătră libertate printi”un regim în' care pu- 

terea. judecătorească să aibă supremaţia! asupra: puterii exe- 

cutive, în: cât Curtea, de casaţie să înlocuiască, chiar guvernul 
în timp de alegeri, -spre-a . asigura libertatea electorală.. În - 
“fine, realizarea aspiraţiunilor cătră bunul traiu material prin 
veducerea impozitelor. 

Domnilor, tot ce o opoziţie demagogică, care vroeşte să 

scoată ţara din minţi, putea să făgăduiască, liberalii au fă- 

găduit, şi tot ce un guvern, care. se bizuie numai pe forța 

guvernamentală poate să nesocoțiască,. g guvernul a nesocotit 
(aplauze). 

Dacă am îi fost însărcinaţi noi să facean pentru dânşii un 
program de. făgădueli irealizabile care să-i, ducă la: un fali- 

„ment sigur, nu am fi putut merge mai departe cu făgădue- 
lile și. dacă am fi ăvut sarcina să-l aplicăm în batjocură, nu 
ne-am fi putut ride mai cumpliț de acel program decât și-a 

“vâs de "dânsul d-l Sturdza îndatăce a venit la minister 
(aplauze). 

ID-l Sturăza ajuns | ministru - îmi . face etectul acelui Dir 
bat politic francez, care în timpul revoluţiunei - din 1848 
se repezi cătră tovarăşii săi, cari se luptau. pe baricade şi 
le zise: «Opriţi- -vă ; ; revoluţiunea este sfârşită : sunt ministru»! 
(aplauze). ” a 

Sunt ministru, zice şi d-l Sturdza, ŞI prin urmare nimic 
nu mai rămâne din revendicaţiunile cu cari am agitat ţara 
timp de 7 ani! Sunt ministru, deci nu mai sunt impozite de 
desfiinţat, căci nu mai este sărăcie în „tară: Sunt ministru
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şi prin urmare nu mai există chestiune naţională! (aplauze), 
„Sunt ministru, aşa dar nu mai există durere peste munţi |! 

(aplauze prelungite). - 

Dar-să luăm pe rând cele trei puncte din programul li-- 
beral. Şi voiu: începe cu chestiunea naţională. o 

Vă mărturisesc “că păşese cu multă sfieală,, pe acest teren 

bătut, de d-l Sturdza.. Aşa de mizerabilă i-a, fost politica 

lui, încât trebue să ne temem că numai fiindcă pomenim - 
de chestiunea naţională, să nu avem cumva. aerul de a ne 

asămăna fie cât de .departe cu d-l Sturdza. 

Şi, ca să nu se dea o greşită interpretaţiune cuvintelor 

mele, permiteţi-mi să vă spun ce credem noi despre această 

chestiune.. | i 
In jurul țărei noastre sunt teritorii locuite de populaţiuni 

româneşti. aţă de ele hrănim aceleaşi sentimente ca Ger- 

manii faţă de ceeace ei cheamă Hinterlandul german. Aceste 

ţări sunt o "Ţară: românească de dincolo. 
Intre guvernele, cari stăpânesc acele populațiuni, şi noi, 

pot fi legături politice. Dar între acele popnlaţiuni şi noi 

este” o alianţă de inimă. 

Suntem. datori cu toţii, în sfera, activităţii noastre private». 

sunt datoare asociaţiunile patriotice. în marginile libertăţilor 
constituţionale să cultive şi să întăriască,. acele legături. Iar 

partidele” politice au datoria de-a îndemnă ca această activi- 
“ tate să se: menţie pe terenul cultural şi să dea 0 disciplină 

„ patriotismului nostru. A a 

| Lipsa de disciplină a patriotismului a fost cauza. multor 
neajunsuri, de cari am suferit de” vreo 6 ani încoace. 

Guvernele au şi ele dreptul să sprijiniască aceste silinţi» 

i menţinându- -se totuși cu cinste în limita îndatoririlor. inter- . - 

naţionale. - i | 
Aceasta“ însemnează, o politică deadreptul .opusii politicei 

de intervenţiune, preconizată altădată de a-l Sturdza, Această 

politică de intervenţiune nu este compatibilă nici cu situa- 
ţiunea generală a Europei, NICI cu legăturile ce avem cu've- 

„cinii noştri. Aa ,
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Dar chiar dacă această politică ar fi cu. putinţă, noi n'o 

primim nici din cauza intereselor chestiunei naţionale. In 
adevăr, pe câtă vreme avem un partid ca, cel liberal, această | 
politică însemnuază că: bandele, cari stau în solda clubului 
liberal, în opoziţie, să înrâuriască politica „noustră externă şi 

-că aceşti desmetici 'să se prefacă la guvern în jandarmi ai 
“Ungurilor. Noi nu primim nici unul din aceste roluri. 

Politica noastră -e diametral opusă aceleia a adversarilor 
noştri şi permiteţi-mi să vă arăt cum aceste două politici 
s'au deosebit cu totul şi în privinţa rezultatelor ce au dat. 

„ Situaţia, în „chestiunea naţională, pe când. eram noi la pu- 
tere, 'era caracterizată printrun fel de mişcare concentrică 

„ dela periferie spre centru. a 
Privirile - tutulor Românilor “erau îndreptate asupra Bu 

cureştilor. Coroana României devenise farul luminos. spre 
care se îndreptau toate speranţele. ' Autoritatea Suveranului ' 
nostru era îndoită, căci, la anume împrejurări, EI putea 
vorbi, nu numai în numele a 5 milioane de Români, şi 
aceasta fără a ameninţă “pe nimeni. Dinpotrivă, EL era Su- 
veranul curtat, care cu înţelepciunea lui putea cu un cu- 
vânt să liniştiască situaţiunile, încordate, în momente grele 
de primejdie. Sia . E 

„= Astăzi am pierdut această situaţiune privilegiată. Astăzi, 
din contră, se produce o mişcare de repulsiune dela centru 
spre periferie, Această “politică: se traduce în mod material 

“prin expulzarea Macedonenilor şi amenințările de a se re- 
începe. expulzarea “Homânilor transilvăneni de pe teritoriul 
românesc (aplauze). * - . : aa 

| Această „politică a vârât zâzania între Îraţii ds peste munţi, 
ea a ruinat muncă de 30 de ani a Ardeleniler; ea a întu- 
necat vaza guvernului românesc. 

Simptomele acestei inizerabile politici ies fiecare la lumină. 
Scrisoarea părintelui Voinea e, în această privinţă, cel mai recent, dar nu. cel din urmă act. Atât de adânc a intratd-l Sturdza în. politica sa nesocotită, din timpul opoziţiei şi atât ? a ... . - 

sa afundat în politica contrară ce-a înaugurat la guvern 
, E ? ” .. 

4,
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(aplauze): în urmă, încât, zece ani dacă ar mai sta la putere, 

am putea, ca dintr'o mină neșecată, să scoatem noi probe. de 

zminteală şi. de umilinţă. Tolba noastră, de care au râs adver- 

sarii noştri, e încă plină (aplauze). . 

Vă mărturisesc că sânt atât de revoltat, de purtarea-. d-lui 

Sturdza, că adesea mă „Siret. ca strivit în lanţurile politicei de 

partid. . 

Şi nu: ştiu dată, într'o zi, poate întrun viitor apropiat, nu 

vom veni câţiva să facem apel la d-voastră, pentru a duce 

o luptă mai aprigă, deşi legitimă, căci ea s'ar rezuma în aceasta : 

Noi acuzim un guvern de trădare şi îl acuzăm dându-ne bine | 

seamă de gravitatea învinuirei noastre, căci niciodată, până 

„azi, - partiănl conservator n'a adus aşa acuzaţie adversarilor 

săi. Ei bine, înţelegem a trage, fată. de guvern, toate conelu- 

ziunile, cari izvorăsc dinti'o atare învinuire,. dar absolut 

toate.” (aplauze). . 
“De vom veni la Brăila, nu mă îndoiese'că ne vom putea 

bizui pe: sprijinul d-voastră, căci ştiu cât de patrioticii este 

Brăila. | 

Când vorbesc însă de satriotimul Brăilenilor, nu vorbesc 

de un patriotism special, de patriotismul de paradă al unor 

_ oameni cari, fiind născuţi peste munţi, cred că au monopolul. 

patriotismului şi de aceea pot vinde pe îndoit preţ sprijinul - 

- dor unui guvern care nenoroceşte pe. fraţii lor (aplauze). 

, Urită pasăre e aceea care își necinstește ciuibul! (aplauze 

ăI prelungite). 

„-Pe aceştia îi denunţ. disprebului d-voastră. 

Sunt din fericire puţini la număr aceştia. DR 

Cu atât mai mult, domnilor, trebuiesc respectaţi fraţii de din- 

colo, e cari n'au uitat ţara de unde au plecat. Unul dintre aceştia, 

care reprezintă patriotismul cel mai curat, este acela care a 

- prezidat adunarea aceasta şi pe care îl vom avea în fruntea 

listei noastre - comunale, d-l Nicolae Perlea (aplauze). 

Cu aşa steag mergeţi înainte şi la 1” noembrie voi toţi, 

cari mai aveţi în inimă sentimente patriotice, puneţi în. urnă 

| buletinul care reprezintă demnitatea, dezinteresarea, patrio- 

2 Au 13
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tismul. Invingători sau învinși, nu importă. Sprijinind o aşa. 

cauză și un aşa om, veţi putea privi cu: dispreţ pe acei ce, 

pentru foloase. materiale, sprijină pe candidaţii lui Jeszensky - 
(aplauze prelungite). 

Dar, domnilor,. m'amedepărtat de subiect. Este însă greu 

să vorbeşti asupra altei cestiuni, după cea naţională. 

| Această cestiună serveşte, întrucâtva,. pe d-l Sturdza. Două . 

consideraţiuni. susţin pe . acest om: faptul că orice ar face. 

pe viitor nu poate fi decât mai puţin ca cele ce a făcut şi 

faptul că orice greșală sau orice crimă 'e palidă alături de 
cele săvârşite în. chestiunea naţională. | 

"Totuşi, fiindcă, suntem - în ajunul alegerilor : comunale, per- 
miteţi-mi să-“ vorbese măcar în treacăt 'de celalt deziderat 
din programul liberal: îmbunătăţire ea traiului material prin 
reducerea impozitelor. E 
- Adversarii noştri au făgăduit desfiinţarea legei maximului, 
şi suntem datori.să-i întrebăm, când o vor desfiinţa. La orice 
solicitaţiune a partizanilor guvernului de a vota lista libe- 
rală, răspundeţi — şi aceasta să fie .0 lozincă—: «Când des- 
fiinţaţi legea maximului? - 

Şi, la orice făgăduială vi se face, întrebaţi-i dacă o vor 
îndeplini tot aşă cum au îndeplinit făgădueala desființării 
accizelor. 

Punctul al treilea al programului lor eră relativ la schim- 
barea sistemului de guvernământ, încât „puterea judecăto- 
rească să înlocuiască, în unele momente, puterea executivă, 
-aȘă că în alegeri Casaţia înlocuind guvernul libertatea elec- 
torală 'să fie garantată. ia e 

Sper că asupra acestei 'cestiuni. d-l Sturdza îşi vă frânge 
gâtul. D-l Sturdza năzuieşte să. prezideze alegerile legislative 
viitoare. - 

Noi însă pretindem ca mai înainte să-şi îndepliniască fă- 
“gădueala în ceeace „Priveşte reforma, electorală. 

„Altminteri, el nu' poate prezida alegerile. Ar fi neînchi- 
puit ca omul, care sa declarati însuși incapabil, cu legile ac- 

, A 
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tuale, să facă alegeri libere, Să 'prezideze viitoarea consulta 
ţiune a corpului electoral. (aplauze). RI 

“Oricare. ar fi rezultatul acelor alegeri, parlamentul, izărorât 

din acele alegeri nu poate fi,.după propria, mărturisire a 

partidului liberal, expresiunea voinţei ţării. - 

Din Această strâmtoare d-l Sturdza nu va, puteă eşi (aplauze). 
Tată, domnilor, guvernul liberal judecat pt de noi, ci de d-l 

Sturdza şi nimicit sub povara propriului său program. 

Să-l judecăm acum și noi, nu însă din punctul. de vedere 
al programului liberal, pe care, fie zis în treacăt, d-l Sturdza i 

a făcut bine că l-a călcat în picioare (aplauze). 

Să judecăm noi -acest guvern din punctul de vedere al 
procedeurilor sal& de guvernăinânt. ia 

Acest guvern s'a arătat umilit faţă de streinătate şi semeţ 
faţă de ţară. , 

Linia lor de purţare în politica din. afazi a fost. minunat 

„caracterizată de ătră d-l Tache Ionescu .în discursul său 
dela. Craiova cu . fericita expresiune : drumul mătăniilor 
(aplauze), drum pe care d-l Sturdza şi-a ros pielea genu- 

<hilor, târându-se la toate curţile împărăteşti, ca să ceară 

iertare pentru politica sa, nesocotită din opoziţie (aplauze). 

-D-l Sturdza se duce Ja Petersburg şi acolo demnitarii 

statului îl întâmpină mulţumindu-i î, unii din neştiinţă, alții 

în ironie, pentru trimiterea broşurei sale, în care > insulta pe 
Alexandru, al IL -. 

„La Constantinopol el strigă: trăiască Sultanul, torii în 

momentul când primul ministru al Angliei denunța pe Sultan 

-ca asasin. Și strigătul lui, nu e nici măcar ascultat de Sultan, 

care până azi a, refuzat beratul pentru Mitropolitul Antim, 
berat cu u cărui acordare d-l Sturdza : a amăgit reprezenta- 
ţiunea naţională. a - . 

E drept că la Pesta nu s'a dus a-l “Sturdza, dar şi mai, 

vuşinoasă a fost tentativa lui: de a merge în capitala Un- 

gariei şi apoi de a scăpă trenul, „zicând că n'avusese vreme 

- să-şi reguleze hârtiile. Astfel Regele merge singur la Buda-- 

. 
: a 
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pesta, 'expus la nişte” umilințe; ca decorarea lui „Jeszensky-, 
a căror răspundere o are întreagă d-l Sturdza (aplauze). 

Degeaba se scuză d-sa că n'a fost-la Pesta, când-s'a de- 

corat .Jeszensly. Această faptă” eră o insultă "personală la 
adresa d-lui Sturdza. Dacă d-l: Jeszensky e vanitos şi-i plae 

” decoraţiunile, el putea dobândi oricare altă decoraţă:, orice 

Medjidie sau Nicham, dar Jeszensly. a voit-ea tocmai acel 

care îl insultase să-i pună pe piept decoraţiunea românească 
şi de aceea a pretins Coroana României. - 3 

Ri „bine, domnilor, pricep. ca o ţară să îndure chiar umi- 
linţe, când umilinţele sunt îndreptăţite prin greşelile ei ori 

prin împrejurări neînlăturabile. - 

„Aşa, Grecii, întrun avânt; de patriotisnă fierbinte dar ne- . 
socotit, au împins guvernul: lor la acte,ale căror triste con- 
secinţe trebue să le îndure, fără să aibă dreptul să învinu- 
iască pe miniştrii lor. -. 

Se mai poate întâmplă ca împrejurările să impue unei ţări, 
ca pentru binele ei să se resemneze a suferi umilinţe. Aşa 
eră la noi o vreme, când găsiam scăparea într'o politică ce 
se rezumă. în formula: capul plecat de sabi6 nu este tăiat. 
Eră uneori atunci o dovadă de mare patriotism faptul pentru 
guvern de a se jertfi până a indura „umilinţe, spre a salva un 
mare ințeres naţional... - a 

Dar nu este admisibil: ca ţara, fără vină şi tară necekitate, 
să fie umilită, ftumai pentrucă există un partid care, în opo- 
ziţie, a insultat pe' suveranii Europei întregi şi pentrucă 
acestui partid trebue să i se dea de mâncare la putere, un 
număr oarecare de ani, căci altminteri dă foc ţării (aplauze). 

Acest guvern, plecat față de străiniitate, este provociton 
faţă de „ţară şi opoziţiune. 

Ştiţi cum ne-am retras dela putere. Cetatea eră deja pă- 
văsită de noi. Pe dânsa fâlfâia steagul, care indica încetarea. 
ostilităţilor. In această cetate părăsită adversarii noştri au 
intrat cum intră o armată de năvălitori. 

Ca o armată de invaziune, ei suspenâă toate autorităţile ș şi 
instalează pe funcţionarii” lor, ei suspendă aplicarea Jegilor, 

Ss
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cum au făcut cu legca minelor. Furia lor de oameni pri- 
mitivi şi barbari nu se dezlănţueşte numai asupra oamenilor .. 

şi a legilor, ci şi asupra obiectelor materiale: La Bucureşti 

ci se năpustesc asupra bulevardelor şi asupra,lucrărilor de 
_edilitate. Nu numai: funcţionarii amovibili sunt alungaţi, ci 

şi cei inamovibili. Ei .casează Curtea de Casaţie în persoana | 

"a doi dintre membrii ei şi alungă din scaun pe Mitropolitul 

primat. i : 

Nu ştiu cum acest regim poate i compatibil cu noua teorie 

constituţională, în numele căreia guvernul actual există. Ideea, 

din care-a izvorât acea teorie, ni sa părut a fi că -schimbă- 

rile de regim. trebue să se facă în afară de agitaţiuini, spre-a 

îmblânzi - vioiciunea luptelor noastre de partid. . 

Noi ne-am învoit cu această părere şi din parte-ne ne-am 

îndeplinit datoria. Vedeţi cn ce seninătate am . părăsit noi 
puterea, vedeţi moderaţiunea presei noastre până la ivirea 

scandalului bisericesc, comparaţi acea moderaţiune cu tonul! 

incendiar al: Voinţei ori al Democraţiei din primele zile ale 

guvernului nostri din 1888. Când eram la putere, Dim. 

. Brătianu, în numele: partidului liberal, ne. ziceă: «Vă, voiu 

împediea de a face chiar şi binele».. Noi i-am ajutat a în- 

drepta chiar şi greşelele comise de ei, bunăoară în cestiunea 

mitropolitană. Ă Noi le- -am întins ramura de măslin, care s'a 
prefăcut în bâtă în mâna lor,. 

Astăzi” dar nu-i mai putem" cruța. Extrema. noastră îngă- 

duinţi ne dă autoritatea cuvenită pentru a legitima vrăjmăşia 

„noastră. Între ei şi noi, între cei acuzaţi de trădare şi acu- 

zatorii lor, nu pot fi nici măcar acele legături de -vrăjmășie 

ce există între partide ce se combat dar se înlocuiese unele 

“pe altele, continuând unii opera celorlalţi. | “ , 
Astiel, acest guvern izvorât dinti'un partid în decadenţă, 

lipsit de un ideal care să-l înalțe, târât în jos de greutatea 
unui program nerealizabil care: îl coboară şi îl impedică în 
mersul său, nu poate, din cauza procedeurilor şi a scanda- 
urilor. sale, să aibă Inăcar acea linişte şi acea îngăduință, 

"
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- pe care-un partid cu autoritate ştie so impuie adversarilor 
săi (aplauze). -. Pia Ă 

| Atesta este guvernul şi acum revin la chestia constitu- 
ţională. E - e , 

Noua.eră constituţională trebuea să: se justifice prin aceea 
că ne va da guverne mai bune ca cele dinainte. 
Vedem însă că noua; teorie constituţională a dat naştere 

celui mai rău guvern, pe care l-a avut ţara vreadată. 
„Dar, s'ar putea zice, experienţa nu este decizivă, căci s'a 

făcut. cu un, guvern atât de rău, încât a “compromis chiar 
principiul în numele. căruia a venit la putere. Primim şi 
„aceasta, -.- = . , Si ! o 

Se pare însă că ni se cere să mergem şi mai departe. Se 
„pare că ni. se zice: «Așa trebue să fie. "Tara trebue să îndure 
şi guverne rele. Şi trebue să le îndure. deopotrivă, pe 
acelaşi timp, ca şi guvernele bune, căci aceasta este condi- 
țiunea stabilităţii». - AD Ls 

Aceasta însă e neadmisibil. | 
„ Negreșşit, preţuim foloasele stabilităţii, a acelei stabilităţi 

pe care într'o ţară monarhică Coroana contribue s'o dea. 
„Dar o ţară nu trăeşte numai din stabilitate. Mai ales un 
popor tânăr, care trebue să recâştige drumul făcut de rivalii 
“săi, are nevoe de o forţă impulsivă, care să-i “iuţiască mersul 
înainte. . | - E 
„Mecanismul nostru politie nu poate fi dar înzestrat numai 

„cu un frâu, ci are nevoe şi de un motor (aplauze). 
Ne trebue o forţă morală activă, care să dezaprobe săul, 

să răsplătiască binele, să susţină cât trebuie guvernele bune 
şi să înlăture la timp guvernele rele. Altfel, nu maie între 
partide nicio. emulaţiune întru a face binele. Ă , 
-Un bărbat politic francez, Siey&s, a zis: «Puterea vine de 

sus, dar încrederea trebuie să vie de jos» (aplauze). | 
In interesul stabilităţii şi a liniştei succesiunii partideloi 

la cârmă, n'am protestat în- contra puterii care a venit de 
sus. Cerem însă ca acea “putere să se exercite conform cu 
interesele ţării și în conglăsuire cu opinia publică. Trebuie
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să se creeze dar această forţă de jos, care să impuie şi aceasta 

e a doua condiţiune pe care trebuie s'o îndepliniască. un 
guvern. 

La constituirea acestei forţe, care va cruța Majestății Sale 

apelurile cei se fac de-a interveni: în orice moment, trebuie 

să lucrăm cu toţii. Trebuie ca şi partidul conservator să .se 
devoteze acestei opere. 

Credinţa mea este — credinţă, pentru care am fost adesea 
atacat — că partidul conservator trebuie să devină un partid 

de luptă (aplauze). 

Timp de vreo 20 de ani, de pe la 1866—1886, partidul 
conservator a vrut să trăiască numai în numele unor prin- 
cipii,- principii de ordine, idei de lealism, cari constituiese 

negreșit partea cea mai de'seamă a patrimoniului lui. 

Vedeţi însă în ce stare de . inferioritate s'a aflat, partidul 

nostru faţă de partidul opus, care n'avea niciunul din me- 
ritele noastre, dar care eră un partid . nu numai de Muptă, dar 

şi un partid primejdios. 
În 20 de ani, dela 1866 la 1886, când conserv atorii au în- 

ceput a se pune pe luptă, partidul nostru n'a “deţinut, decât 
5 ani puterea. 

Guvernul conservator este singurul, ai cărui membri au fost 

duşi între baionete la judecată. După "12 ani de'regim Bră- 

tianu, când se schimbă guvernul, se nesocoteşte principiul 

legitimităţii din partidul conservator, sub cuvânt că „am. in- 

trat într'o coaliţie.: ' 

La 1875 însă, se cheamă: la putere partidul liberal cu toată 
coaliția dela Mazar Paşa. La 1895 partidul liberal e adus din | 

stradă la putere, căci el demisionase din parlament. 

Întine, noua teorie constituţională, se înaugurează în contra | 

noastră în 1895, căci în zadar reclamasem aceasta şi numai . - 

aceasta în contra regimului de 12 ani al Maicanilor și An- 
'gheleştilor (aplauze). | 

Eu nu recriminez. - Recunosc că nu se putea. altminteri, 
fiind dată slăbiciunea de atunci a partidului c conservator. De . 

aceea tocmai, partidul conservator e dator ca,.prin el însuşi,
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să câştige faţă de “partidul liberal situaţia ce: trebuie so. 
aibă (aplauze). e 5 

„ Partidul conservator trebuie să fie şi e deja un partid de 
luptă. Vedeţi deja celă ce s6 petrec în ţară în această cam- 
panie electorală, în care desfăşurim -un front de luptă im- 

+» punător (aplauze). i | | 
Sper că la 1 noembrie veţi dovedi că ştim nu numai să. 

luptăm, dar că știm să şi biruim (aplauze prelungite). -
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ADMINISTRAȚIA COMUNATĂ A BUCUREŞTILOR: 

II DISCURS.LA ALEGERILE COMUNALE, ROSTIT 

LA 25 OCTOMBRIE 1898 IN SALA DACIA 
  

„Domnilor, | 2 

-Sunt nu nemai măgulit, vă, sunt în deosebi recunoscătâr 

pentru favoarea ce- mi arătaţi, căci am nevoie de toată bună 

voinţa d-voastră, spre a-mi putea îndeplini g oreaua sarcină 

ce îmi s'a dat, ca, într'o situaţiune politică turbure, ca, acea 

în care ne. aflăm, să vă întreţiu. despre chestiuni de edilitate. 

In schimbul îngăduinţei ce vă cer, vă făgăduesc că voiu. 

“căuta să fiu. scurt, pe cât se poate, dacă nu.pe cât doresc, 

5 și. să fiu cât se poate de nepărtinitor. 

“ Ca dovadă de nepărtinire voiu începe 'mai întâi prin ay 

“ vecunoaşte un succes al administraţiunei „omunale actuale: 

bugetul exerciţiului 1896— 97 s'a încheiat cu un excedent. 

Iată faptul, constatat fără nicio rezervă. 

Care este însă valoarea acestui excedent ? 

In orice tractat de economie politică, la - capitolul despre 
valoare, se arată cât de relativă este această noţiune, cum 

ea se schimbă după împrejurări: şi se dă exemplul bine cu- 
noscut al paharului de apă în pustiu. Un pahar de apă nu. 
are, de obiceiu, nicio valoare, dar pe dânsul este în stare 

să deao avere întreagă nenorocitul. care moare de sete în.
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fundul Saharei. Ei bine, în mijlocul secetei şi a stârpiciunei 

colectiviste, un excedent este pahwul de apă salvator din 

fundul Saharei (aplauze). 

Ce însemnează pentru noi un excedent ? 

__ Administraţiunile noastre comunale au avut excedente. Exer- 

ciţiile 1888 — 89, 1889 — 90, 1893 — 94 s'au încheiat cu exce-. 
dente. Care dintre d-voastră mai ţineţi măcar minte aceasta ? 

Bugetele statului au dat, sub guvernul conservator, în timp 

de 1 ani, peste 40 de milioane lei excedent. | 
"Aceasta constitue, negreşit, un merit.. Dar ce este aceasta 

în comparaţie, . de pildă, cu legile monetare cari au stârpit 

agiul? Şi toate aceste succese financiare îşi capătă rangul ce 

li se cuvine printre succesele celelalte dobândite de guver- 
- nul nostru (aplauze). - 

In mijlocul pustiului colectivist însă pică din cer un exce- 

dent. Imediat acest excedent ia nişte proporţiuni uriaşe. 

“Nu se sfârşeşte cu una cu două, cu acest excedent. Pri- 

marul îl expune la vitrina primăriei, îl ia cu dânsul şi îl 

scoate din buzunar pe stradă, îl plimbă. prin întraniri, îl 

arată ca un fenomen înaintea căruia rămân înmărmuriţi co- 

lectiviştii, cari n'au-mai văzut cu ochii un excedent. , 
Şi toate aceste scene se petrec dupăce, timp de un an, 

ni s'a servit acest excedent tăiat în felii lunare şi săptămâ- 
nale, arătându-ni-se cum, zi'cu zi, sau adaos câteva centime * 

la excedent. , 

Astfel am putut urmări zi ca zi cum. s'a născut, cum sa 

dezvoltat, cum a ajuns la celebritate acest nemuritor exce- 

dent (aplauze). | 

DI P..P. Car: Nu-e nemumitor, căci. au să-l, mânânce 
(râsete, aplauze). | Di 

D-l Fiureescu : Să-mi perinită d-l Car p să-i dan o dezminţire: 
nau să-l mânânce, căci l-au mâncat deja (aplauze, ilaritate). 

Intradevăr, inteligentul primar, care sta învrednicit să ne 

dea acest excedent, a avut geniala idee de:a acoperi cu acest 
excedent deficitul de la. subscripţia pentru monumentul lui 

Brătianu. Astfel a „întrunit inolaltă aceste două elemente de
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glorie ale partidului liberal :' memoria marelui bibat de stat 

și excedentul lui Robescu (aplauze). - e 
Când bugetul francez a atins cifra de 1 miliard, Thiers, 

adresându-se. Camerei, a zis: «Salutaţi acest; miliard, căci nu-l 

veţi mai vedea». In semn: de admiraţiune pentru actuala ad- 

ministraţie comunală, -vă învit să salutaţi acest excedent, căci 

alt succes nu veţi mai vedea (aplauze, mare ilaritâte). 

- Onoare omului care, deşi colectivist, s'a învrednicit şi el: 

să aibi un excedent (ilaritate). | " 

Domnilor, mi-am făcut datoria să constat existenţa acestui 

excedent. Să vedem acuma, cauzele lui. 

O administraţie . poate si. revendice meritul unui. exce- 
dent, când a făcut una din aceste operaţiuni: sau a schimbat. 

alcătuirea bugetului cheltuelilor, sau a făcut 6 conversiune, 

sau o,reformă a impozitelor. Actualii edili n'au la activul - 

lor nicio. conversiune, nicio reformă a impozitelor. Ei însă se 
laudă că au pe Melisianu, graţie căruia au căpătat acel ce- - 
lebru 'excedent (ilaritate). : i 

Din respect pentru inteligenţa celor ce mă ascultă nu voiu 

stămui mai departe asupra acestei însemnate teorii financiare 

(aplauze). 

Expticaţia excedentului o găsim noi în actele administra- 

ţiei noastre - şi meritul, dacă e vreun mare merit aci, îl 

revendicăm pentru noi. - 

Noi, domnilor; am lăsat succesorilor noştri lucrări din cari . 

ei trag venituri, iar. noi nu am avut decât sarcina să plătim 
anuităţi la capitalurile eu cari am. executat acele lucrări.. 

Noi-am făcut o conversiune, de ale cărei beneficii sefo- 

„loseşte administraţia actuală. In treacăt ţin să amintesc con- 

diţiunile fericite; în cari s'a efectuat acea conversiune. Am 

găsit în 1893 titlurile 9%, la cursul de 83 şi doi ani în urmă 
am convertit aceste titluri în titluri 4 e 0%, cari ni s'au luat 

pe cursul de 95. p 
In fine, am făcut o reformă a impozitelor, care este cu 

atât mai meritorie şi de care se, pot cu atât mai puţin făli 
adversarii noștri, cu cât ea s'a făcut în contra lor. 

so? -. -
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"Vă. amintiţi, domnilor, campania nebună pe care liberalii 
au dus-o pe tema maximului. - PE 

Vă amintesc. aci proclamația făcută: de d-l Sturdza în nu- 

mele comitetului executiv al partidului naţional- liberal, pro- 
clamaţie prin care se zicea: . 

«Cetăţeni, să luptăm din toate puterile “pentru a desfiinţa 

legea comunală reacționară, sub a. cărei domnie se fac ac- 

“+ualele alegeri, precum şi: legea apăstitoare şi nedreaptă a 
maximului». | | 

Va să zică în 1894 ei solicitau voturile d-voastă în nu- 

mele angajamentului solemn luat de ei, că vor desfiinţa legea 

maximului, şi în 1898 solicită aceleaşi voturi în numele legei 

maximului, cu a cărei straşnică -aplicaţiune oi se laudă 

(aplauze). îi | 
-Glorificarea excedentului nu. este decât glorificarea legei 

maximului (aplauze), 

Vă învit dar ca, oricând vor mai voi 'să pomeniască de 

excedente, să le răspundeţi cu legea maximului şi să-i în- 

trebaţi când au de gând să-şi îndepliniaseă angajamentul 

luat în 1894, de a. desfiinţa legea max ximului (aplauze pre- 
“lungite). | | 

Dacă actuala administraţie a înrâurit prin. ceva starea finan- 

ciară a comunei, e cel mult prin faptul că n'a făcut nimic. 
" Aşi vroi, ca să documentez această afirmaţiune, să fac o 

paralelă între activitatea noastră şi aceea a adversarilor noștri. 
Aceasta îmi este. cu neputinţă, -căci actuala administraţie 

n'a făcut gările de seamă administrative, ce legea îi i impune 
să facă în fiecare an. i 

Sunt totuşi unele lucrări, ca, 'bunitoază, clădirile şcolare, cari 
se pot -cunoaşte chiar fără să avem „dări de : seamă la în- 
„demână. . | 
„Actuala administrație a făcut în trei ani: două şcoli. In 
realitate ea nici n'a făcut aceste 2 şcoli. A refăcut şcoala dela 
Antim şi-a executat — după planul nostru, pe terenul cumpărat 
de noi şi cu banii afectaţi de- noi — şcoala de pe bulevardul 
Ferdinand. i
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Noi în 1 ani am făcut 32 de şcoli (aplauze), dintre cari 
două de comerţ. Printre acestea. e şi școala superioară de 
comerţ, impunătoare prin măreţia ei (aplauze). 

În ceace priveşte celelalte lucrări, precum cele „de pavare 
şi de canalizare, îmi este cu „neputinţă să fac o comparaţie 
între cele două administrații, deoarece actuâla. administraţie 
a căleat îndatorirea ce-i. este impusă de lege de a.face dări 
de seamă anuale. | 

Voiu arătă însă starea ucrărilor,. când am părăsit noi pri- 
măria şi o voiu compara cu acea pe care am găsit- -o când: 
am venit la putere. 

În 1888 era o lungime de strade de 928.000 metri de 
pavaj cubic. In 1895 am lăsat 355.000 metri. Trotuare de 
bazalt erau: în 1888 în lungime de 119.000 metri, în 1895 

am -lisat 480.000. - Canale 'grau 45 chilometri, în 189 am - 
lisat 9i chilometri (aplauze). Ă 

In şapte ani s'au executat sub noi . bulevardul Pale Pro- 

topopescu, bulevardul “Ferdinand, bulevardul Elisabeta, bu. 
levardul Indepensenţei. Acesta era în 1896 deja deschis, 
exproprierile toate erau făcute, canalul executat şi 1 pavajul 
contractat. “ 

Am mai deschis bulevardul Maria şi. bulevardul. Colțea 
(aplauze). Am. făcut 5 localuri de judecătorii de pace, două 
cimitire, morga, uzina idraulică, . băile populare, grajdurile 

pentru 300 de cai cu însemnatels ateliere de fabricare a în- 
tregului material de trăsuri, cotige, ete Am făcut azilul de 
noapte, ospătăria populară, capela dela cimitirul Şerban. . 
Vodă, un spital de infirmi; hala Traian, hala de fructe, mă-. 
reața clădire a întrepozitelor (aplauze prelungite). 

Incă odată regret că nu pot compara această activitate cu 
aceea a actualei | administraţitini, care, se vede, că neavând 
cu ce să se laude n'a făcut dările de seamă impuse de lege. 

O singură dare de seamă s'a făcut, aceea. privitoare Ja 
anul 1896. Dâr şi aceasta nu cuprinde decât neadevăruri. 

Ca dovadă, vă pot spune că la pagina :3 se zice că s'au | 
făcut, în anul 1896, „9.489 metri de trotuar de bolovani şi
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"că la pagina 127 se zice că sau făcut 9. 459 znetri de tro- 

tuar, în anii 1895 și 1996. : 

Asemenea, se zice la pagina 3'că s'au făcut 3.316 metri cu 

trotuar de bazalt și la pagina 127 că s'au făcut tot 3.346 metri. 

în anii 1895 şi 1596. “ 

"Şi această eroare voită 'se prelungeşte pe o pagină în- 

treagă. Administraţia actuală se laudă în 1896 cu lucrările 

făcute de noi în campania de vară a anului 1895. Iar după 
1897 ne mai având acest procedeu la îndemână, nu se mai 

: face nicio dare de seamă. | 
Se zice că 'chiar în preziua alegerilor se va da la lumină. 

o dare de seamă, astfel că nu .vom avea timpul să discu- 

tăm cifrele “cuprinse întriînsa. Până atunci singura dare de 

seamă, pe care am Săsit- -0. în privinţă activităţei comunale, e 

cuprinsă în discursul rostit de d-l: Robescu la 0 întrunire: 

ţinută alaltăeri în culoarea de albastru şi publicată în Voința. 

* Naţională de azi dimineaţă, 

„Iată textual ce putem citi. în Voința Naţională: 
«Am făcut şcoli». Aţi văzut câte au făcuţ. «Am făcut hala. 

de păsări». La sfârşitul lunei octombre s'a început a se săpa 

nişte furidaţiuni, cari se zice că vor servi lao hală de pă- 

sări. «Am făcut completarea întrepozitelor». 
Domnilor, la întrepozitele, cari trebueau terminate de acum 

doi ani, şi de “ruşine, ca să aibă şi ei aerul că au pus un 
cuiu. măcar la ele, au adăogat; un sopron care este un mo- 

nument de stupiditate (aplauze). 
«Am mui făcut şoseaua Filaretului până la cimitir».- Pâr- 

cul Filaret şi şoseaua erau deja hotărâte, când eram la pri- 

mărie. Licitaţia era „deja ținută şi lucrările adjudecate şi în- 

cepute. Actualii edili au. oprit lucrările şi, acum ei se laudă. 

cu începerea lor tocmai în. toamnă. 

«Pavagiul de lemn» (mare ilaritate), 
Domnilor, renunţ la orice apreciere, aplauzele d-voastră 

- subliniază mai elocvent decât cuvintele mele ridicolul acestei 

expuneri. .. | N
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«Subvenţiuni pentru monumentul „Independcaţii. Şi. al lui 
Ion. Brătianu» (ilaritate). | 

«ŞI în fine canalizarea Dâmboviţei până la Ciurel», care 
Sa executat, însă după planurile noastie, cu bani afectaţi de 

-noi pentru aceste „Jacrări.: Actuala administraţie n'a avut 
decât să priviască cum. se executau acele lucrări. 

Aceasta e întreaga activitate a, adminiștraţiei comunale, 
timp de. 3 ani. N'am omis niciuna din isprăvile d-lui Ro- 
bescu. Ba, vedeţi că i-am făcut cea mai întinsă reclaină, 
graţie căreia a căpătat înaintea domniilor voastre cel mai, 
strălucit succes: de ilaritate, - 
D-l Robesen simțind, se vede, el însuşi cât. de slab se NI 

prezintă înaintea domniilor voastre, aruncă tot pe noi. vina, 
incapacității sale. EL se scuză, zicând că nu i-am lăsat fon- 
duri. Vedeţi că el pretinde ca noi să-i lăsăm şi planuri de 
executat şi fonduri cu cari să le execute. | | 

- In discursul . său, reprodus în Voința Naţională ds azi di- 
mineaţă, el zice : : Comisia interimară. n'a găsit niciun ban, 
la intrarea ei în funcţiune, la 13. octombre 1895».. 

La aceasta răspund prezentându-vă situaţia Casei -comu- 
nale la aceiaşi dată de 13 octombre 1895. 

In acea zi era un sold în casă de 13.456.207 lei şi 26 
"de bani. e 

Faţă de aceste! date, contradictorii, se poate ca cineva să 
zică : «Cum se poate ca. cineva să afirme că nu era un 
frane în casa comunală, atunci când erau 13 milioane. "Ire- 
bue să fim, din partea unuia sau altuia, victimele unei mis- 
tificări». Pentru a deșluşi cestiunea, eu propun . d-lui Ro- 

_bescu, să aleagă d-sa o comisiune compusă din membri ai 
Curţei de: Conturi, cari să cerceteze faptele şi, dacă d-sa 
a spus adevărul iar eu pam respectat adevărul chiar până 
la cele 26. de centime, mă oblig a: provoca o întrunire -pu- “ 
blică -unde voiu 'cere. să se voteze lista, liberală (aplauze). 

Toate cifr ele, prezentate de d-l Robescu în întrunirile sale 
cercetate de un public polițienesc, înfătişează erori tot atât - 
de grosolane.
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„Revin acum la afirmaţiunea - mea, “cum că administraţia. 

comunală actuală n'a făcut nimic. : : 

„. Aceasta! este crițica ce se repetă de toată lumea. Cu toate 

"acestea n'am să fac dintwinsa o vină prea mare adminis- 
traţiei “comunale. Aceasta e chiar cea mai mică din vinile 

„ei. La urma' urmelor, se poate foarte bine ca la un moment. 

dat lucrările municipale să 'lânceziască, rămânând ca apoi 

ele să se porniască cu un nou avânt. 
Imerul, de care învinovăţese din toate .puterile mele ad- 

ministraţia, nu e că n'a făcut nimic, ci că a distrus în 

modul cel mai păgubitor tot ce a găsit început şi tot ce: 

trebuea urmat cu spirit de continuitate (aplauze). 
* Pe lângă lucrările, pe cari le-am făcut noi şi despre cari 

Wam, făcut un scurt rezumat, am lăsât ca un fel de testa- 

ment urmaşilor noştri câteva legi şi regulamente cu carac- : 

ter organic, cari însă. nu valorau ceva decât dacă erau apli- 
cate'cu stăruinţă. 'Toate aceste legi, r reglemente. şi planuri 
au fost călcate în picioare. . Pa 

Aşa, bunăoară, am făcut legea pentru “mărginirea Bucu- 

reştilor. Care era rostul acestei legi ? Bucureştii au o întin- 
dere prea mare faţă cu populaţia, aşa că oraşul nu poate 
fi satisfăcător administrat. Avem o densitate. de populaţie 
de + ori mai mică ca aceea a Vienei şi de 5 ori mai mică- 
decât aceea a Parisului. De ce iau Bucureştii o întindere aşa . 
de extraordinară ? Dacă ar fi motive fireşti, nu ar fi drept ca 

„să ne împotrivim lor. Dar oraşul se: întindea artificial, din 
cauza sistemului de administraţie la care era supus. Erau 

„mahalale, cari de fapt erau în: Bucureşti, dar cari de drept 
„depindeau de alte comune, supuse la regimul comunelor ru- 
rale. De aceea se întâmpla că, în lăc de a: se clădi în păr- 
ţile încă neclădite din lăuntrul. oraşului, oamenii erau în- 

- demnaţi să se ducă în „părţile-mărginaşe, unde puteau clădi 
fără a fi supuşi: la .reglementele bucureştene. - , 
„De 'aceea locurile virane din lăuntrul Bucureştilor nu se 
clădian şi marginele se. întindeau. Şi această întindere mai 
înfăţişa următoarele neajunsuri, că anume car atier ele cele noi, în 

* . . îi 
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“loc să fie ca pe aiurea cele mai frumoase, erau clădite fără nici 
o regulă şi nici un plan şi că se înconjura Capitala .cu un 
brâu de infecţiune. . ” 

D-voastră sunteţi în oraş supuşi la „aspre reglemente, dar 
aceste reglemente se justifică prin aceea că prin ele vi se 
garantează apărarea sănătăţii publice. Nu este admisibil însă . 
ca d-voastră să vă supuneţi la asemene reglemente, 'iar în 
jural Bucureştilor să fie o regiune întreagă—cea mai expusă în 
caz de epidemie—unde. asemenea reglemente să nu. se aplice. 
Aplicarea regulamentelor :numai în “părțile centrale ale ora- 
şului constituie numai o. vexaţiune. i - 

Noi am supus toată aglomeraţia urbană bucureşteană la." 
acelaşi regim şi am: întins puterile administraţiei dincolo de 

"vechile bariere, pentruca, astfel; cu aceste puteri să împedicăm 
pe cât se poate întinderea peste măsură a oraşului (aplauze). 
„Ce a făcut; administraţia comunală - actuală en legea măr- 

ginirii Bucureştilor? Imediat . dupice sa ales. şi-a dat pe 
faţă spiritul de 'distrugere, votând abrogarea legei mărginirii 

Bucureştilor. Indată 'apoi şi-a dezvelit şi incapacitatea, prin 
aceea, că nu.a ştiut ce să pună în loc. Atunci a menţinut 
legea, dar în aplicaţie: a călcat-o . şi a făcut dintr însa un 
mijloe de vexaţiune (aplauze). | 

“Trec la altă chestiune... In limitele acestei raze am între- 
prins facerea planului general al Bucureştilor, nienit între. 
altele a pune capăt riesfârşitelor schimbări de alinierii. Aceasta 
este singura: lucrare ce actuala administraţie a lăsat să se 
„execute, dar a fost nevoită să îndure această lucrare, fiindcă 
prin contract dădusem execuţia ei statului major al armatei. 

„ Astfel, singura lucrare mai de seamă care se 'urincază la 
primărie este aceea a planului, care însă se execută în alte bi-. 

„rouri decât acelea ale primăriei, în biurourile ministerului de 
zăzboiu şi de cătră un alt ;_ personal. decât acela al Primăriei. 
Impreună cu acest plan am întreprins planul. general de 

canalizare. Ştiţi că aceste canale nu se pot face pe apucate. Ele 
trebuiesc împărţite în basine, în fiecare basin trebuie ca fie- 
care : canal să: fie înt”o dependinţă e oarecare cu canalul de | 
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.care:se. leagă. Trebue, i în fine, ca. toate nivelurile să fie aşa 
stabilite, încât apa "menită a intra în canale în partea de nord, 
care e cea, mai râdicată, să 'poată străbate toate canalele, să 
le spele şi să easă apoi prin partea de sud a oraşului. 

Pentru aceasta trebuea un plan general al oraşului, care să 
„se aplice întocmai, cu cea mai mare grijă. 

Acest plan ne lipsia la Primărie. | 
- Am încredinţat executarea acestui plan unui distins in- 

giner, d- 1 Chaigneau, pe care l:am avut la Primărie, ca sub- - 

“set. de serviciu,” cu; 700 lei pe lună ; un an şi jumătate ela 

lucrat la acest proiect şi, când era să-şi sfârşiască lucrarea, 

dupăce am - părăsit Primăria, el a fost nevoit să se retragă 

dela Primărie, unde'nu i se aprecia munca şi administraţia 

Iaşilor a fost încântată . de a-l „putea lua, ca  înginer-set cu 
-1.500 de lei pe lună. 

“Planul a rămas. neterminat; şi acum se , execută, în contra 
principiilor planului general, nişte cânale, cari vor trebui 
dărâmate, Say aa 

Ca 'să documentez cele ce spun şi pentru a nu vă obosi, 
"voiu da numai câteva exemple de. canale rău construite. În 
calea Plevnei s'a. construit un. canal: circular, pe când prin 
strada Franemazonă şi calea Plevnei trebuie să treacă un co- 
lector, care să descarce colectorul pentru strada Berzei. In 
planul general acest colector eră, prevăzut nu numai din cauza 
debitului basinului, ci şi din cauza „necesităţilor gării centrale. 

Mai. ales” când acea gară se va construi, canalul din calea 
Plevnei va trebui. dărâmat. " E 

___O greşală grosolană s'a făcut cu canalul din strada. Vii- 
torului, căruia îi s'a "dat scurgere! în colegtorul din, stradă 

„Romani şi în. 'colectoarele din” basinul B, cari nu mai pot 
primi apă, aşa că atunci când vor „fi „ploi mari se va inundă 
partea aceea a oraşului, . - 

Aşi putea să înmulţese exemplele, Nu vreau însă să vă 
obosesc. - | 

Încheiu, acuzând pe actuală administraţie, care se pre- 
tinde. econoamă, că e risipitoare. Nu e risipă de bani când 

.
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faci lucrări utile şi productive. de venituri, ci atunci. când taci 
lucrări cari apoi trebuiesc dirâniate. 

. Acelaşi spirit de distrugere a animat actuala administraţie 
" în ceeace priveşte deschiderile de' strade şi bulevarde. 

- Indatăce s'a ales consiliul actual,. el -a votat abrogarea , 
decretului bulevardului Colțea. 

+ Consiliul tehnic superior s'a împotrivit. o primă. dată la 
“această nebunie şi a dat un aviz, care-a, usturat tare admi- 

nistraţia comunală. A 

După doi ani însă s'a revenit din nou: 'asupra " acestei 

chestiuni. Nu ştiu dacă consiliul tehnic a fost consultat. De 

astădată, însă s'a abrogat decretul bulevardului Colțea. | 

Cu acelaşi spirit de răzbunare s'a procedat în chestiunea 
apei. Na 

Domnilor, iată ce ă zis d-] Robescu alaltăseară în această 

privinţă : . - 

«Chestiunea alimentării oraşului, irăgănată 7 ani dea-- 

rândul, e rezolvată tot de actuala administraţie liberală...» 

Domnilor, „mai întâi, când vorbim de alimentarea oraşului 

cu apă de cătră liberali, trebuie să facem o distincţiune. Ei 

"au mai făcut o- alimentare, anume filtrele cari s'au înaugurat 

în 1888. Când am venit la, putere, am căutat să utilizăm 

această lucrare, căci o alimentare cu apă eo Iuerare menită 
a îndestulă, un oraş zeci şi sute de ani. _: . Se 

Noi, în 1888, nu ne-am năpustit asupra lucrării făcută 
de predecesorii noştri, şi în timp de 4 ani am căutat să 

păstrăm şi să reparăm filtrele. 

Ei bine, este culmea neobrăzării ca adversarii. noștri să - 
ne acuze că noi am distrus din prima zi lucrările lor și 'ca - 
primarul să spuie că «sapte ani am. tărăgănit lucrările 

noii alimentări». - a 

După patru ani, când a izbuenit holera, s'a văzut că fl- 
trele nu pot fi păstrate şi dl Triandatil a avut marele 

“merit de a pune pe tapet chestiunea noii alimentări. Atunci 

„ne-am . găsit în-faţa mai multor soluţiuni. Am fost fericiţi 

să alegem pe cea mai bună. Dovadă că e cea mai bună, e 
, p . a
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că, dupăce am fost atacați « cu inveişunăre, pentru  solațiunea 

apelor .. subterane, adversarii, noştri s'au raliat - la proiectul 

nostru. 

Intre altele er solațiuriea apelor de munte, care era foarte 

Nu trebuea multă pătaio. -de cap ca s'o alegi. N'aveai de-: 

cât să captezi izvoarele, ce. cu ochii 'vezi ţâşnind din stâncă. 

Această. apă se aducea. cu apeducte, uşoare 'de făcut, dar 

costisitoare: Dacă.ne-am fi gândit numai la reclamă, ca ad-.. 

versarii noştri, întreprindeam acea lucrare gigantică chel- - 

tmind 25 de milioane. | 

Ne-am dat însă osteneala de a studiă- și alte soluţiuni mai 

complicate. Şi am ales. soluţiunea „apelor. subterane, care-e. 

mai sigură, "ea constanţă de debit a apei, decât soluţiunea 

muntelui şi care se poate execută cu 2 milioane şi jumătate, 

în” loc de 25... 

- Aceasta se cheamă econoinie, nu nimicurile şi: meschină- ” 

viile, cu cari se laudă d-l Robeseu. , ” 

I-am dovedit cu canalele ce însemnează risipă, ÎL arătăm 

cu apa ce înşemnează economia. . 
Dar, domnilor, nu vreau să revendice tot meritul soluţiunei 

ce am dat chestiunei apei. Eu nu am cunoştinţe tehnice şi 

meritul Iucrărei aparţine :întreg inginerilor cari m'au ajutat. 
"Ţin să aduce aci un omagiu public d-lui inginer Cucu, fostul . 
şef al direcţiunei tehnice. Eram la Primărie, în momentul. . 

- deciziv : când trebuea s'o apucăm într'o- parte sau într'alta. 

D- Cucu ar fi avut .tot interesul să ne îndemne a aduce 
apele” dela munte şi să se ilustreze cu o lucrare seculară. 
D-sa însă a fost destul de înţelept pentru a se inspira nu- 
mai dela interesele oraşului: şi a preconizat cu stăruiriţă s0-" 

luţiunea, azi de toţi primită, a apelor subterane (aplauze). 

„Domnilor, permiteţi-mi să vă amintese campania nebună 

dusă în contră-ne de cătră- adversarii noştri, pe cândei se' 

aflau în opoziţie, în ce priveşte chestiunea apelor sub- 

terane. .Amintesc numai aceasta “fără a stănui. Cei ce ne 

acuzau, erau atunci în opoziţiune, şi nu mă plâng” prea mult,
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că ne acuzau fără competinţă, "Insă ei au venit la putere şi 

au avut mijlocul să-şi dea seami de valoarea lucrărilor 

noastre. 'Totuşi ei au dontinuat chiar. şi atunci campania în 

contra apelor subterane. 

Aceasta nu le- -0 ertăm. In timpul comisiunei interimars, 

când deja erau la Primărie, ei au făgăduit la întrunirea dela - 

băile Eforiei că în 2 ani și cu 10 milioane ne vor e da apă 
de munte. DE | . | 

I-am sfidat să. se ţie da 'căvânt. Şi azi, după trei ani, nici 

nu se mai pomeneşte de apă de munte.. 

„Bi au mers până a cere prin «Voința Naţionali» darea + mea 

în judecatii, pentrucă aşi fi cheltuit câteva zeci, de mii de . 
franci prea. "mult pentru studierea unei soluţiuni, care, după 

mărturisirea lor chiar, lasă o economie ds 20 de milioane 

(aplauze). : 

Domnilor, mulţi se întreabă în ce stadiu s6 află azi cestiunea 

apei. Mam pregătit a vă da în această privinţă un răspuns. 

întemeiat * pe părerea inginerilor noştri cei mai competenţi 

-şi pe „avizul celor mai distinşi idrologi din străinătate, pe, 

cari înadins i-am consultate: „S , | 

„Inainte. de toate ţin: să recunose meritele notăgăduite ale 

d-lui Elie Radu, căruia i s'a încredinţat executarea lucrărilor, - 

D-l Radu 6 un distins inginer de poduri şi şosele, însă nu 
va tăgădui nici el că e un începător în ale. idrologiei. | 

__ Care-e valoarea proectelor sale ? In privinţă apelor sub- 
terane şi a regiunei Argeşului, în care se vor executa, lucră- . 

zile, suntem de acord cu d-sa. Aceste rezultate erau dobân- 

dite deja de acum trei ani. . , 

Cât pentru 'condiţiunile, în cari. vrea d-l Radu să, execute 
lucrările, nu suntem de loc de părerea d- sale. 

In ceeace priveşte panetul chiar de captare el nu e admi- 
" sibil, dacă e adevărat cele ce afirmă d-l Radu că a găsit 3 

metri de diferenţă de nivel a stratului de apă. . pr 

* Sistemul -de captare -nu e fericit. Xoi vroim să capiăia 

curentul: subteran, cu puțuri de fontă, de mic diametru, nu- 

. | A. o -
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meroase şi apropiate unele de altele. D-A Radu propune pu 

-ţuri de diametru de 2 metri, de zidărie, la distanţe mari. 

Acest din urmă sistem e- mai costisitor, captează mai. 

imperfect curentul subteran care se prefiră, în parte, între - 

puțuri şi înfăţişează şi următorul mare neajuns. La început 

-mai ales, apa trebuie pompată cu mare putere spre a scoate 

nisipul cel fin. Pomparea în general şi această pompare dela 
început, în deosebi, nu prezintă niciun neajuns când se face 
în puțuri de fontă suspendate prin. presiunea . pământului. 

Dar pomparea fundaţiunilor unor puțuri de zidărie înfăţi- 

şează, cele mai mari neajunsuri. Puţurile, sunt amenințate a 

se prăvăli împreună . cu ţevile cari le leagă şi, în cazul, cel 

mai bun,.vor fi supuse la constante reparaţiuni. 

-Q altă critică de adresat proiectului este o mare şi inutilă 

complicaţiune a sistemului de pompare, 'cu trei staţiuni cari - 

vor costa, ca. întreţinere, foarte scump. 
In fine. lipseşte din proiect un rezervoriu de compensaţi- 

une, precum şi o instalaţiune necesară pentru îndepărtarea 

fierului care va fiîn apă. Analizele chimice arată ce e drept 
că azi nu e fier în-apă. Afirm însă că peste sase. luni de 

pompare va fi fier, ..! E A | 
In fine, un viitor apropiat ne va: demonstra că lucrările 

vor costa mult mai mult decât se arată în deviz şi că se vor, . 

risipi fără folos mai multe: milioane. Toate aceste neajunsuri 

rezultă din greşit întocmire a proiectelor. 
Deşi n'am azi În dispoziţie un. serviciu tehnic, * dorese ca, 

“am judecat; criticile liberalilor din opoziţie, ci ca şi când aşi 

avea la,. îndemână toate elementele de cari nu dispui. decât 

„când ai un personal tehnic la îndemână. ȘI pretind că viitorul 
îmi va da dreptate. 

Domnilor, concluzia mea, în ceeace priveşte lacatirile mu- 
nicipale în genere, este aceasta : administraţia actuală e vi- 

* novată fiindcă timp de trei ani n'a făcut nimic, dar e de 
două, ori. vinovată fiindcă a căutat să: strice” tot, ce se înce- | 
puse « sub administraţiile anterioare. 

4 . , fi.
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De aci decurg pentru noi . două consecințe. Cea dintâi ecă . 

actualii edili trebuesc înlăţuraţi, cea de a doua că trebue să 

luăm măsuri ca o. altă. administraţie- de” felul acesteia să 

nu mai fie posibilă pe viitor (aplauze). . - | 

Pentru a înlătura reînoirea procedeurilor administrative, ce : 

Sau dat pe faţă în aceşti din. urmă trei ani şi: pentru a 

păstra “un spirit de. continuitate măcar Jucrărilor celor mari, 

- iată. ce propunem : 

Cerem ca pe lângă primăria Capitalei” să se înfiinţeze un 

consiliu al marilor lucrări, compus dintr! un mic număr de per- 

soane competente, numite de guvern pe un nuinăr mare de 

ani, reînoibile pe o treime din patru în patru ani, . 

Astfel,. chiar un guvern. care ar sta opt. ani la putere şi 

care ar fi călăuzit numai de dorinţa de a numi oameni de- 

votaţi politicei sale, mar putea avea “unanimitatea în acâj 

consiliu. -! o ! i 

Toate proiectele” de Imcatări tehnice, " tuecând “peste suma 

de 40.000 lei,-ar avea nevoe de aprobarea acestui. consiliu, 

care; în unele cazuri, ar avea şi drept de. iniţiativă. - 

Astfel, Iacrările. cele mări nu s'ar putea întreprinde şi, - 

mai ales, nu sar putea părăsi ori modifica, decât cu apro- 

barea. unui consiliu compus din persoane. fără nuanţă poli- 

tică ori cu opiniuni “diverse şi cari au fost asociate la 'lu- 

- srăvile administraţiilor anterioare. Ia 

“Nu se poate întâmpina la aceasta că s'ar aduce o lovitură 

principiului autonomiei comunalejprin aceea că consiliul mu- 

nicipal ar trebui să ţie seamă de avizul unui consiliu: numit, 

căci consiliul marilor lucrări nu ar avea să 'se rostiască de 

cât asupra acelor proiecte cari au şi azi nevoe de apiobapea 

ministerului. de interne. : . 

Această aprobare ministerială s'ar suprima şi: sar - trace, a 

au. folos, la consiliul marilor lucrări. 

In loc ea comuna “Bucuresti să aibă deasupra ei o tutelă,: 

i Sar face cinstea” de a se instala chiar în sânul ei autori- 

tatea menită a aproba marile lucrări, şi această autoritate ar 

fi compusă din „persoane specializate cu mevoile „oraşului,
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angajate prin aprobările "date anterior la toate lucrările în 
curs de execuţiune -şi lipsite de spiritul politic,- de care e 

animat ministrul de interne, care-e mai totdeauna dispus a 

aproba pornirile primarilor săi şi mai ales pornirile lor în 

Sunt mulţumit că corespund sentimentelor d-voastră, care 
cred că întradevăr este sentimentul general. “ 

- Toată lumea doreşte ca, odată pentru totdeauna, măcar lu- 

_erările cele mari să nu mai fie supuse Ametmaţiunilor poli- 

7 

tice (aplauze); 

Domnilor, “imnbunitiăţinau-se astfel mecanismul nostru ad-. 
ministrativ,. sper că vom putea da Bucureştilor avântul pe 
care trebue să-l câpete, căci până astăzi ne-am mărginit a. 

„ înzestra oraşul numai cu utilagiul cel mai elementar, pe care 
_-twebuie să-l aibă o: capitală. E 

Am căutat să avem pavagii, “canale, ete 
"Acestea constituese cele mai elementare condițiuni de 

igienă ale unui oraş mare. 
Cu acestea poţi să nădăjdueşti să nu mori de epidemii. Noi 

"însă avem aspiraţiunea nu-numai de a nu muri; dar încă 
„de a trăi şi a trăi mai bine decât. trăim astăzi în Capitală. 

rele: „condițiuni. 

Critica ce o merită oraşul Bucureşti este, că viaţa este ex- 
traordinar de scumpă, mai scumpă. decât mai în toate cele- 
lalte - capitale din Europa,şi că în schimb se. dau locuitori- 
lor -mai puţine satisfacţiuni ca aiurea. ” 
"Trebue dar să ne îndreptăm silinţele întru” a găsi “mijloa-: 

cele de-a eftini viaţa şi să înmulţim totodată „satisfacerile, 
pe cari locuitorii, oraşului Pueureşti sunt în: „rep s să -le 
capete. „: Pi 

Dar, îmi veţi zice: cum se: poate. să conluereze la aceasta 
o administraţie comunală ? 

Voiu răspunde la aceasta, arătând lipsurile de cari stiferim 
într'o singură direcţiune, vreau să vorbesc de cestiunea ali- 

- mentărei. 

Alimentaţiunea se face la noi în cele mai scumpe Şi: mai
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Din cauza - insuficienţei comunicaţiilor. în “judeţul Ilfov, 

nu putem avea nici măcar productele judeţelor în condiţiu- 

nile de 'ieftinătate cum s'ar cuveni: Am auzit că. este vorba 

de crearea unei linii ferate de interes privat,. care să lege 

Bucureştii cu partea de nord şi pautea de sud a județului, 
cari n'au drum de fer. | E - 

Comuna e datoare” să sprijine, în. toată modurile, această 

iniţiativă, Ri ” 

Apoi. exploatarea liniilor ferate = şi între altele a liniei for- 

tarilor — trebue făcute în aşa mod în cât să se înlesniască 
alimentarea publică. Astăzi din împrejurimile Bucureştilor, nu 

poţi trimite legume, fructe, sau orice alte producte, fără să le 

trimiţi la magaziile drumurilor de fer, unde stau mai multe - 

zile. Trebue să avem și, noi ceace în " Germania: se, cheamă 

Marktziige, un tren de piată, care în fiecare zi şi în mod 

eftin să aducă productele regiunei învecinate la târg (aplauze). 

In ceeace priveşte alimentaţiunea, permiteţi- mi să stăruesc 

mai mult asupra cărnii. 
" Am putea avea în Bucureşti carne nai etfină și mai bună." 

Pentru această trebu= să facem o: linie ferată sau-un tram- 

- vaiu, care să lege abatoriul cu halele, pentruca transportul , 

cărnei să se facă în condițiuni mai eftine.şi mai. igienice. 

In hale trebue să instalăm aparate frigoritere, pentruca astiel . 

carnea, să poată fi păstrată 1—8 zile. | Ă 

Acum, în unele epoci ale anului carnea nu poate fi păs- 

“trată decât_o zi şi se vinde astfel carne. rea şi tare. 'Toto- 

dată carnea e nai scumpă, din cauza „pagubei ce rezultă: din 

faptul că trebue să se arunce carnea „care nu sa vândut î în 

ziua chiar când ea a fosti tăiată,  -.- | 

- Pntând păstră carnea 8 ori 10 zile, am avea carne şi mai 

bună şi. mai eftină, fără ca măcelarii să piarză nimic din De- 

neficiile lor. 

Cele ce am spus despre carne, le spun $ şi. pentru peşte 

(aplauze). * - 
Printre! cerinţele noastre, cu privire la eftenirea traiului e 

şi votarea unei legi asupra societăţilor. cooperative. Societă- 

,
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ţile : cooperative ar putea să ia asupră- Je unele ramuri de co-, 
merţ, cari azi au încăput î în mânile străinilor şi asupra cărora | 

se face o -speculă necinstită. 
- Fiinâcă veni vorba de comerţ; necinstit, ţin să vă “declar 

că, dacă ne veţi încredința administraţia comunală, vom lua. 
în privinţa comerţului ambulant măsurile: cele mai ener- 
gice. Când eram la primărie, am luat” toate măsurile în 'ce : 
privește comerţul ambulant -de' vinuri. Dar ne-am lovit de: 
unele dificultăţi neînlăturabile. Deaceea vom propune în contra 
comerţului ambulant şi o dispoziţie legislativă." Anume, vom 

„cere înscrierea, în legea patentelor a unei taxe asupra trăsu- 
rilor, cari fac comerţul ambulant de vinuri. 
Astăzi un comerciant, care plăteşte. o patentă pântru o pră-. 

vălie mică, poate să aibă încă 20 de prăvălii ambulante, fără 
să mai plătiască nicio altă taxă (aplauze). | 

Ajung acum la o chestiune de cea mai mare însemnătate şi 
care, mai mult ca oricare alta, e menită să dea avânt mare” 
Bucureştilor şi să eftiniască totodată, traiul. 4 

Vreau să vorbesc de canalul navigabil dela Bupureşti la 
Dunăre, : 
"Dacă am fi în Belgia, unde asemenea. lucrări sunt obiş- 

nuite, ar fi destul să enunţ acest lucru; pentruca oricine să-și 
poată da. seama de 'ce este vorba. Nu aşi fi îndrăznit însă _ 
să vin Să fac această. “propunere la: noi, firă a mă întemeia 
pe nişte studii deja făcute. , | 

În vederea acestor. alegeri am. avut fericirea să pot face . 
să se execute de .nişte distinși i ingineri chiar anteproiectul” 
canalului, anteproiect “pe care. îl am aci şi care e la dispo-, 
ziţia oricui se interesează de această lucrare (aplauze). | 

Să vă dau acum câteva date cu privire la acest canal. Din. . 
acest anteproiect, rezultă că întreg canalul î în chestiune se poate - 
face cu preţ de cel mult:20 de milioane. Acest capital repre- Ă 
zintă circa, 1.200.000 lei. dobândă şi amortizare. 

Să vedem dacă veniturile canalului pot acoperi această | 
sumă.
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- Azi mărturile de mică iuţeală, venind în Bucureşti dela mare . 

ori ducându-se dela” Bucureşti la mare, costă ca transport pro- 

priu zis: pe căile actuale, adică pe drum de: fier şi pe Du- 

năre, 2.768.043 lei. _ - 

Aceleaşi mărfuri, aduse la Bucurâştii dela: mare sau duse 

- la mare dela Bucureşti, prin canal şi Dunăre, n'ar "costă, so- 

cotindu-se transportul pe canal a 2 centime tona chilometrică, 

„decât 1.067.618 lei, adică cu o economie în favoarea canalu- 

lui de 1.700.425. 

Aci e vorba numai de miirturile, e cari, fac obiectul aetia- 

lului trafi îc. : 

Nu încape îndoeală însă că “deschiderea canalului va pro- . 

vocă alte transporturi. | 

Aşă vom avea petrolurile de pe valea Prahovei, cari vor câş- . 

tipa mult a veni în- Bucureşti spre a îi transportate de aci 

înainte pe apă.-. 

- Vom avea varurile şi productele carierelor de piatră din Do- 

brogea şi lemnele de construcţie, cari vin cu plutele pe râurile. 

Moldovei ori ale Olteniei, aşă încât construcţia va căpătă un 

mare avânt prin eftinătatea şi buna calitate a. materialelor. | 

“Vă mai puteţi închipui avântul industrial, pe, care, îl vor 

căpătă Bucureştii prin eftinirea cărbunilor. şi” a produselor 

metalurgice, cari ne vin pe mâre (aplauze). 

Fiind date avantajele financiare ale acestui canal, nu mă 

îndoesc că se: vor: găsi companii, cari vor solicită concesiunea 

construeţiunei acestui canal cu cheltueala lor. 

Domnilor, v'am spus că vreau cu această cestiune să în- 

cheiu, căci deja am abuzat prea mult de binevoitoare. d-voastră 

atenţinne. . 7 : 

“Cred de 'altmintrelea că. nu este: nevoie să. stăruese mai - 

“mult, pentru . a vă convinge, că nu trebue să daţi mai de- 

„parte. încrederea d-voastră actualei administrații. 1 

D- general Manu zicea căla aceste: alegeri cestiunea se 

pune pe terenul politic, iar nu numai pe “terenul comunal. 

Şi âm auzit şi pe unii zicând că trebue să se e, păstreze un 

„ „caracter municipal acestor alegeri. - 

. ” . 7 

ze 

7
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Eu vă mărturisesc : că, pentru "mine, puţin. mă importă 

„dacă aceste alegeri vor avea un caracter politic sau municipal. 

" Regimul actual se prezintă, întradevăr, în ajunul alegerilor. | 

acestora, sub două feţe: fațaipolitică şi faţa municipali, faţa. 

lui. Sturdza şi faţa lui Robescu” (aplauze prelungite). : | 

Ra bine, din orice punct de vedere. aţi privi acest regim, 

el este. deopotrivă slut (aplauze). . 
Dacă am avea o administraţie comunală capabilă şi un 

| guvern. “rău, aşi pricepe ca mulţi conservatori să ne zică: 

«Domnilor, nu putem să vă, dăm voturile noastre, fiindcă as- 

tăzi la ordinea zilei nu e cestiunea politică şi în capul pri- 

măriei se află un' administrator capabil, un luceafăr ca 4-1 

- Robescu». „Dacă, din contra, am avea o administraţie co- 

munală, proastă dar un guvern capabil; aşi înţelege ca oulţi 

" dintrs liberali să zică: «Degeaba. ne cereţi voturile pe te- 

meiul incapacității administraţiei comunale, căci voturile 

noastre trec peste capul lui Robescu şi vor atinge pe Sturdza. 

Şi nu vrem să răsturnăm un guvern capabil ca-acesta, un gu- 

-vern care a. râdicat atât de sus steagul demnităţei naţionale». 

Nam nevoie să vă demonstrez că nu -este așă. 

Apoi nici nu' vreau să ating cestiunea a politică ş şi nici n'am 
competinţa. peritru aceasta. o 

„ Deelar că, dela discursul d-lui Sturdza. dela Craiova, sunt. 

absolut incompetent pentru a judeca pe acest om. N'am făcut 
„studii de medicină, casă pot: judeca actele primului «minis- 

tru (aplauze prelungite). Nu vedeţi că despre discursul acesta 

nimeni, nici măcar, presa guvernamentală, nu susţine că bine 

sau rău a făcut primul ministru. Nu se apreciază „actul în” 

„sine, ci starea mintală a celui care a. rostit. acel discurs. 

Văd aci pe d-nii doctori Florea 'Teodoreseu şi Leonte, cari 

ar. putea. mai 'bine ca oricine. să -vă lumineze, făcându- -vă o 

conferinţă despre cazul d- lui - Sturdza, care e un caz pato- 

logic (aplauze). a: - 

"Noi, cari nu avem aceeași competinţă,. rătăcim în tot felul 
de: ipoteze şi ne întrebăm - pentruce a rostit d-l Sturdza acel 
discurs. . -
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„Intre altele, am auzit această explicare, care merită să nu 

fie trecută -cu vederea: cineva mi-a spus că d-] Sturdza face 

hipnotism, că discursul dela “Craiova a fost alcătuit în sânul 

comitetului conservator şi că noi, prin sugestiune, i-am im- 

pus să. rostiască acel discurs. Să mergi la Craiova, i-am fi 

zis noi, să iei cuvântul '“într'o întrunire şi să. rosteşti dis 

cursul, pe care ţi-l dim-aci (aplauze, ilaritate). . 

in să dezmint. această, afirmare. Noi n'am colaborat de 

oe la acel discurs (ilaritate). . 

Nu -stăruese mai departe -asupra cestiunei Bolitice ; zie nu-,, | 

mai că, ori din ce punct de vedere aţi privi. regimul acesta,. 

fie sub faţa lui. politică, fie sub faţa lui comunală, nu pur 

teţi. să-l agreati. e _ . 

“Nu s'a mai văzut. un guvern mai scandalagiu ca acesta şi 

nicio administraţie” comunală mai incapabili decât; cea de as- 

tăzi. Şi, deoarece nu s'a mai văzut aşa regim, sper că la ale- 

gerile viitoare se va vedea ceeace nu s'a mai văzat niciodată în 

Bucureşti la alegeri. . DD , 

Dacă privim mişcările politice, ce” s'au produs în Bucu- 

reşti, în timp de. 20 ani, vedem că mai lesne se poate face 

o revoluţie în Capitalit decât a se câştigă 'o alegere.- Aceasta 

"e şi cauza celor mai multe neajunsuri, de cari suferiţi. Pentrucă 

aici corpule electoral nu e destul de vigilent, aveţi administrații 

„comunale proaste şi administraţiunile proaste îngrămădese 

E greşelile; p ânăce trebue, spre a lecu» răul, să recurgi la mij- 

loace eroic, la impozite grele. Şi aceste mijloace fac în cele . 

din urmă 'să izbucniască, mişcarea revoluţionară. : | 

„Sper, domiilor, că veţi preferi pe viitor o altă” cale,-că 

veţi lăsă. la o parte mijloacele revoluţionare, dar că veţi uză. 

în mod larg de dreptul, de. vot! . 

"Am nădejdea nestrămutată că veţi da. acum o probă de ' 

maturitate. politică. - . , 

De aceea, salut ziua del noembre ca ziua de emancipare 

-a corpului electoral din Bucureşti (bravo, aplauze prelungite). 

Aleserile au loc la întâi noembre; domnul :Nie. Filipescu can- 

dida la Bucureşti, la colegiul -I, împreună cu generalul Manu, Me-
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nelas Ghermani, C. C. Arion, I. Lahovari şi alţi fruntaşi conser- 
vatori. Lista conservatoare însă cade la Bucureşti; reuşeşte numai 
la Romain, la Tecuci şi la Găeşti, iar în alte. trei .oraşe pune în 
balotaj lista guvernului şi anume la Bârlad, la Constanţa şi la 
Sinaia. . 

Acoste alogori. se făcuseră însă in toată tara în mijlocul. unor 
“silnicii şi corupţiuni administrative fără seamin. La Bucureşti în 
deosebi, mijlocirile administraţiei, cum şi silniciile şi bătăile, la - 
cari: recursose, fusese aşa de neomenoase, încât guvernul însuşi, 
în urma dovezilor vădite co i s'au adus de _cătră şefii opoziţiei, 
s'a văzut novoit să caseze alegerea şi să cheme po cetăţeni din 
nou la urnă. Alegerea şi are loe pesto“ o lună, reuşind. ca şi la 
întâia lista guvernului. De astădată însă. opoziţia găsi de prisos 

- să mai reclame şi lisă guvernul să-şi aleagă nosupărat candidaţii.
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. . Mă zu . 

Până acum vreo doisprezece ani chestiunea . naţională cra, din 
nenorociibe. o armă totdeauna la îndimâne opoziţiei — a oricărei 
opoziții *— impotriva guvernului. Invinuirile, ce se aduceau obiş-. 
uit guvernului, erau că: nu susţine în destul cauza fraţilor noştri 
de peste manţi şi că, împiodecând unele manifestații de stradă, a 
njosit demnitatea ţirei. Acuzaţiile de ataro natură _ deveniră mai 
îaprinse mai cu seamă dela, înfiinţarea Ligei pentru unitatea cul- 
turală, întâmplată în anul, 1891 şi din care se căuta să se facă: 
un' instrument politic. - , Aa 

Agitaţiile po chestia naţionali căpiitară însă .un caracter cu deo- 
sebire grav în anul 1893, când d. Dim. Sturza, şeful. partidului 
liberal, caută săi profite de. mişcare pentru a răsturna partidul con-' 
servator dela guvern. La discuţia răspunsului la mesaj, în toamna 
„acestui an, d. D. Sturza ia cuvântul şi rosteşte un disc ars, în care 
aruncă mai multe epitete injurioase la adresa regatului şi poporului 
unguresc şi în acelaş timp atacă guvernul român că priveşte ne- 
păstor la prigonirile Ungurilor împotriva fraţilor de. pesto munţi. 

- Anul următor aceste atacuri reincep, cu'o mai mare furie încă, 
de astiidată în jurul subvenţiei şeoalelor româneşti din Braşov. 

Tată origina. şi natura acestei aşa zise subvenţii. La 
La 1860 venerabilul mitropolit Şaguna ceruse, cu învoirea gu- 

„vernului austroungar, un ajutor dela guvernul român pentru şcoala 
şi bisericile româneşti din Braşov. Parlamentul dela - noi votează 
în acest scop o subvonţie anuală, pentru care se şi face în 1875 
o lego specială, i i ! 

La 1883 însă guvernul ungar întoemeşte o lege, prin care şco- 
lile' şi bisericile din Ungaria sunt oprite de a primi subronţii din -- 
străinătate. Peste 11 'ani dela votarea acestei legi, în 7 septembrie 
1894, un deputat interpelează pe ministral afacerilor streine, con-" 
tele Kalnoky, dacă guvernul a luat vrâo măsură in ce priveşte 
subvenţiile plătite de guvernul român şeoalei şi bisericilor româ- 

“ neşti din Braşov. La care contele Kalnoky răspunde că subvenţia 
se'trimite numai şcolilor şi bisericilor, cari. n'au prin ele înşile 

"mijloace îndestulătoare spre a se susţine şi 'cari, altfel, ar trebui să 
fie închise. Da ”
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In pornirea lui de a combate cu.orico arme guvernul conser- 
» "vator de atunci, partidul liberal se agaţă dar şi de această chestie | 

şi in aceeaşi lună, doar cu 18 zile mai târziu, în intrunirea publică : 
pe care o ţine în sala 'Orfeu (25 septembrie 1890 41 D. Sturza. 
acuză guvernul: conservator de trădare în chestia naţională. Citează 
apoi numărul do eşire al. mandatelor şi numele persoanelor cari 
incasaseră sume de bani din bugetul ministerului instrucţiunei şi 

“cari erau preotul Voinea, d. Diaconovici şi Aurel Mureşeanu, lăsând 
a so înţelege că banii aceştia nu erau destinaţi şcoalelor şi bise- 
ricilor de dincolo, ci altor scopuri, . | ! SD 
-* Agitaţia întreprinsă de partidul liberal are însă în curând un 
efect cu totul neaşteptat: îndată după venirea, sa la putere, întâm- 
plată în-3 octombre 1895, i se aduce la cunoştinţă din partea gu- vernului ungurese că acesta va aplica cu toată severitatea legea din 1883 şi nu va mai îngădui deci bisericilor şi şcolilor rpmâneşti "să primiască niciuu ajutor de peste hotar. Guvernul român se vede deci silit să suspende plata. acestei subvenţiuni. . - | 

”-- Mai, mult decât atâta: la 13 octombre 1895, abia.o săptămâni după aşezarea sa la putere,- partidul liberal ţine -o mare. întrunire „publică la Iaşi, în care şeful său, d-l D. Sturdza, face acele fai- „moase declaraţiuni, cari'au fost botezate «Scuzele dela Iaşi». lată - partea “cea, mai: însemnată a. acostor doclaraţii: | 
«In chestiunea naţională atitudinea noastră.e clară Şi precisă, E evident că trebue să ne abţinem. dela orice act, care ar putea, pro- voca o agitaţie în -afacerile interne ale statelor vecine şi, în special, ale monarhiei austro-ungare. -. E - a _ 
<âm. fost învinuiți de a propaga iredentismul, adică de-a împinge la împotrivirea legilor existente în, Ungaria şi de-a favoriza de- zordinea: - . Pe Ra : ie 
«Loţi cei cari au: urmărit cu nepărtinire atitudinea noastră in chestiunea naţională vor 'recunoaşte. că aceste învinuiri sunt ne- drepte. N'am urmat niciodată o asemenea direcţiune care, fără a vorbi de alte inconveniente, ar prezenta pentru noi o 'mare pri- mejdie, dacă-aceaş procedare s'ar aplica la noi. | pf «In judecarea chestiunei naţionale nu trebue să aitim, că exis- tenta monarhiei austro-unga?e, în formațiunea ei actuală, o o ncce- - sitato de prima ordine, atât pentru echilibrul puterilor europene, cât şi pentru siguranţa regatului român». a Ă Peste doi ani intervine vizita M. Salo Regele la Buda-Posta, ur- mată de decorarea” lui Jeszonsky, fostul procuror în: procesul Memorandului din Gluj. Opoziția, reprezentată de astădată de partidul conservator, critică cu vioiciune atât vizita suveranului, cât şi decorarea magistratului „maghiar. NE 

„În primăvara anului următor însă—-1899—so produce un fapt nou, care provoacă o campanie din celo' mai violente din partea, opo- ziţiei. Anume, în parlamentul din Buda-Pesta se fac oarecari des- tăinuiri asupra unor legături şi schimburi do servicii politice între d-nii” D. Sturdza şi D. Banfy. o o i . N
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In urma acestor destăinuiri, Opoziţia.de toate nuanțele provoacă 

o mare întrunire publică la Dacia în ziua de 14 martie, iar 3 zile 

mai târziu ace în: amândoui corpurile legiuitoare declaraţia că va 

cîuta să răstoarne guvernul prin toate mijloacele şi în primul rând 

prin obstrucţionism parlamentar. Această declaraţie e cititi! deci în 

ziua do 17 martio. În aceeaşi şedinţă, d-nii A. Marghiloman şi Tache 

Ionescu iau cuvântul în Cameră, spre a explica hotărirea luată de - 

"opoziţie. Iată câteva părţi mai însemnate din cuvântarea domnului 

- Marghilomân. - - - - 
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+ -Dupăce. arată : că în opoziţie d-l -Sturdza a agitat în toate întru- 

nirilo chestia naţională, «întrun discurs al său a impins atacurile în 

contra statului vecin până la însulte. Nu şi-aduce aminte când a 

vorbit de barbariile Maghiarilor? Nu şi-aduce -aminte că ne-a acu- 

zat pe noi, conservatorii, de tridare'a-intereselor naţionale, pen- , 

„trucă nu mijlociam ca samsari cinstiţi peste Carpaţi? 

«Vino în fine autorul acestor mişcări la putere, în- mijlocul atmos-. 

ferei încinse, creată do dânsul. Care'i-a fost primul act? Primul : 

lui act a fost-retractarea dela Iaşi, amarnic cunoscută de toţi. 

«Sunt în istoria "popoarelor exemple de oameni: politici, cari au 

fost siliţi să răscumpere o nesocotinţii de limbagiu, “Dar nu red - 

să existe orişiunde un precedent de condiţiunile, în cari d-l Sturdza 

a'trebuit să facă retractarea sa. a 

_ «Retractarea făcută de d-l Sturza nu-a fost ceva .spontaneu, ci 

a fost ceva convenit şi dictat; . Ropet şi menţin cuvintele : a fost 

convenit şi dictat. | a 

“Voci: Ar trebui să dovediţi aceasta. . , 

_D-l Al, Marghiloman : Imi cere, cineva să dovedesc? Să-mi ceară 

aceasta d-l prim-ministru şi voiu face dovada. Imi cere d-i preşe=- 

dinte al consiliului să dovedesc: aceasta 2. (D-l Sturza tace). 

«Şi atunci, oricât. ar îi de meşteșngiti expunerea 'd-lui prim- . - 

ministru în. această privinţă, oricât ar cerca d-lui să ne convingă 

că refuzi subvenţia, pentru a nu da un punct de reazăm pârghiei 

cu care s'ar răsturna şcoalele de dincolo; oricât ne-ar spune că nu 

" „voeşte ca subvenţia să slujiască pentru robire de suflete româneşti, 

un lucru este sigur: au fost miniștri conservatori, înainte de d-sa.: 

ci au plătit renta, cu buna primire însă a miniştrilor de acolo. 

fiind acolo aceleaşi legi ca şi azi. Vine 4-l Sturza, se suprimă ra- .. 

dical orice ajutor şeoalelor.: Cade d-l Sturza şi vine d-l-Aurelian, el, 

ministru liberal al aceluiaş "partid, so: plătește din nou renta. Se: 
. 4 i 

xeintoarce d-l Sturdza, încetează orice ajutor». 

Odată cu aceasta, partidul conservator începe o serie de intrunir 

publice, în cari aduce la cunoştinţa ţărei purtarea guvernului libe- 

ral. Cea dintâi are loc la Dacia, în ziua de 21 martie; peste 4 zile: 

la 25 martie, are.loc tot la Dacia a doua întrunire, în care. iau 

cuvântul d-nii Teodor Rosetti, Nicolaie Filipescu, Barbu Delavrancea, 

" “Tache Ionescu, Nicolaie. Fleva şi Titu Maiorescu. -- 

Tată cuvântarea rostită cu acest prilej do d-l Nicolaie Filipescu. 

20 
  

z
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DISCURS ROSTIT IN SALA DACIA LA 25 MARTIE 1899. 

Domnilor, : ” a 

In aceste momente. de infierbinţeală şi de turburare a spi- 

„ritelor, am cutezanţa, să fac încă apel la sângele d- voastră. 

-rece şi la dreapta d-voastră judecată. ' 

Când Sturdza a dezlănţuit o. luptă care se dă pa această 

singură temă, trădarea, şi cu această singură lozincă,: jos 

trădătorul, noi ştim să nu ne pierdem cumpătul ș şi să fim drepţi. 

 Permiteţi- -mi ca, astăzi, cu toată seninătatea, să cercetez actele 

lui Sturdza în cestiunea naţională, să stabilese cu nepărti- 

nire răspunderile şi eoinplicităţile şi să proporţionez osânda 
cu gradul de. vinovăţie. 

Domnilor, din acel întreg şir de fapte, cari se sintetizează în 
cuvântul trădare, voiu începe cu acela care mi. se pare mie 
cel mai puţin grav, anume cu decorarea lui Jeszensziy. Este 
decorarea, lui Jeszenszky un act de trădare ?. Evident că nu. 
Este însă Sturdza nevinovat în această afacere ? Iarăşi zic 
că nu. Pentru acest fapt Sturdza nu e. trădător, dar nu e 
nici nevinovat. . 

Degeaba caută el să'se strecoare, spunând că nu eră la 
Buda-Pesta, aruncând vina pe. reprezentantul nostru la Viena, 
ori arătând că e vorba de o. prerogativă personală a Majes- 
tăţei Sale. Sturdza ' este vinovat şi e singur vinovat (aplauze). | 

Vinovăţia, lui rezultă din toate împrejurările, în cari s'a să- . 
vârşit acel fapt... : 

Majestatea Sa Regele datoră o vizită apărate Frantz 
Iosef, . pr IE 

Făcând această vizită “chiar la Buda: Pesta, aupăce, Im= 
păratul Austriei și Rege al Ungariei - venise în Bucureşti, 
Suveranul nostiu îndepliniă o datorie, care nu: putea înțru 
nimic jigni prestigiul ţării. 

Sunt totuşi convins că M. Sa ar fi prefetit sii se întâl-: 
niască aiurea, decât la Buda- Pesta, cu Impăratul Austriei, 
Şi sunt încredinţat că cestiunea alegerei Vienei sau Pestei, 
ca loe de întâlnire, n'ar fi întâmpinat din partea, diploma?



ției austro-ungâre nicio “preferinţă şi nicio dificultate, dacă 

primul consilier al A Majestății Sale-n'ar fi fost acela care-a 

" asmutit populaţiunea Şi studenţimea atunci când cu 5 ani 

înapoi. fusese vorba, ca Regele Carol să treacă A mpmai cu trenul 

prin gara dela Buda-Pesta. 

„- In atari împrejurări Ungurii au stăruit ca să le înapoiem 

“la Buda-Pesta vizita Suveranului lor şi ca întrevederea dela 

Pesta să aibă un caracter limpede politic... -. - 

D-l Sturdza, căruia i se reţinuse camera la. otel Ungaria; 

a evitat în ultimul inoment să însoţiască pe M. S. şi astfel 

vizita Suveranului nostru, neînsoţit de ministrul de externe, . 

perdea, caracterul său politie. . pr . 

Atunci Ungurii, simțind - că agitatorul de' altădată al 'ces- 

tiunii naţionale caută să continue echivocul, au găsit un : 

mijloc să-i limpeziască situaţia. . 

«Nu vii la Pesta, şi-au zis ei, atunci vei decoră, pe «Jeszenszky». 

„Şi dacă Sturăza ar fi avut acea îndemânare, . din care nu 

i-am" făcut un titlu de glorie, 'precum din a cărei lipsă nu-i 

facem o crimă, dacă, zic, ar fi avut acea îndemânare de-a 

evită decorarea -lui Jeszenszky, cum a 'evitat vizita la Bu- 

dapesta, s'ar fi găsit încă altceva pentru.a da vizitei carac- 

terul unei dezminţiri a politicei de până atunci a lui Sturdza 

Adevărul e că Jeszenszky a fost decorat de Sturdza şi de 

Sturdza singur la Orfeu în 1894 (aplauze). SI 
7 

Este aci o trădare. de ţară ? Nu ! Dar o umilinţă. datorită 

greșalelor de altădată, ale primului ministru. 

"Acelaşi lucru îl spun şi pentru seuzele, pe cari le-a tăcut la aşi. * 

"A fost şi aci. nu 0 trădare, ci o umilinţă pentru ţară şi, - 

de astădată, o umilintă, care s'a produs i în condițiuni deosebit 

de dureroase. : 

A. fost o retiactare! făcută în termenii, ce i-a a poruncit mi- : 

nistrul austro-ungar şi dată de el însuşi în vileag. "Degeaba 

a căutat Sturdza să 'scape prin tăgăduiri. In Parlament, d-l 

„Marghiloman l-a țintuit cu această întrebare de trei ori 

repetati din două în două minute : “Indrăzneşti să mă dez- 

- PI _ N 
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minţi, că ţi s'au dictat; scuzele dela Iaşi?» A tăcut şi a doua - 

zi la Senat a căutat să bolborosiască câteva cuvinte de dez- 

minţire. "Lăcerea lui elocventă” dela „Cameră era, dejao primă 
- probă, . - 

Altă probă: dacă nu i s'a + impus, discursul dela Iaşi, atunci | 
" Sturdza e un idiot. Cum, domnilor, trei ani de zile urlă el,că 

trebuie să intervenim în afacerile monarhiei vecine, căci alt- 

minteri eşti trădător şi, într'o bună zi, ca din senin, fără 

să-l siliască cineva, vine să declare : «Nu trebue să înter- 
venim în afacerile Ungariei !»- Sti . 

La Senat. însă Sturdza a încercat să furişeze, timid, an 
- cuvânt de dezminţire, dupăce, probabil, cerăse-la Buda- „Pesta 
voie să se apere. astfel. fără a fi: dezminţit. | NR 
„Dar şi noi” avem declaraţiuni de făcut, în contrazicere cu 

ale lui Sturdza, fără temere de a fi dezmințiţi. 
Noi, cari actualmente n'avem legături oficiale cu. cabine- 

tele străine, facem afirmările. noâstre, fără temere de a fi 
dezminţiţi : căci, dacă, ştim. cum-a făcut, Sturdza scuzele; o. 
ştim pentrucă ministrul Austro-Ungariei şi primul secretar 
ne-au spus-o pe faţă la toţi. Ni s'au: povestit împrejurările 

„în cari Sturdza, în donă, întrevederi avute la ministerul de 
"externe, a trebuit să primiască testul pe care contele Wel= 

”. sersheimb i l-a impus. Şi nu fac o indisereţiune când spun 
aceasta, căci chiar lui Sturdza i s'a spus că nouă ni-s'a relatat 

„în ce- condițiuni . s'au făcut scuzele. Intr'o zi, d. Beldiman, . 
„care eră: pe, atunci secretar. general, zicând. d-lui Dumba că.» 
va face o anchetă. pentru-a află! cine la minister a făcut 
acele destăinuiri, d. Dumba i-a: zis: Nu mai face anchetă, 
nu vreau să sufere un nevinovat din cauza mea: eu sunt 
acela, care am spus opoziţiunei în ce. mod s'au petrecut lu. 

„erurile (aplauze). a a 
Mai vreţi. încă o probă? Am găsit în colecţia ziarului 

- Premdenblatt. un număr. apărut "câteva - zile „după căderea 
conservatorilor şi câteva zile înainte de aiscursul dela Iaşi. 
lată ce zice organul "ministrului de 'externe din Viena: 

Rapor turile dintre cabinetul din Bucur eşti şi cel-din Viena 
N 

s
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prezintă din zi în zi un interes mai încordat, cu cât d. Dim. 

Sturdza amână "momentul explicaţinnilor ce- e nevoit să dea 

şi cu cât întârzie a "corectă discursurile sale din opoziţie 

(aplauze prelungite). 
Atunci nu-i arătă stimă Fremdenblatt ! Dar azi îl susține. 

. Insulta de atunci rămâne şi laudele de azi pentru ministrul 

care s'a terfelit nu dezvinovăţesc, ci îngreuiază şi mai mult si- 

tuaţia lui Sturdza. Evident, le vine ln: socoteală celor din 

Viena să aibă un ministru otreapă în capul guvernului Ro- 

mâniei .. Mai bine le place să aibă miniştri cari fac scuze, 

decât miniştri cari cer dela alţii “scuze. Şi fiindcă Fremden- 

blati se'amestecă în afaceri cari nu-l privesc, căci toată 

această afacere. n'are decât un caracter intern, voiu spune 

că a fost o vreme când un ministru străin, acreditat pe lângă * 

Regele: nostru, ministru pe care, Fremdenblatt îl. cunoaşte» 

eră nevoit să facă scuze, sub ameninţarea că i se va cere 

rechemarea. Şi dacă persoana căreia aceste scuze i-au fost 

adresate a murit, scrisoarea de scuze există.. Atât mă măr=! 

"ginesc a spune deocamdată (aplauze prelungite). 

"Acum repet întrebările ce le-am pus înainte: Este altcineva 

decât Sturdza vinovat” de această umilinţă ? Desigur că AM. 

S. Regele n'are aci nicio vină, căci nu Regele a dictat lui 

Sturdza discursul dela Orfeu, care-a avut „drept epilog scu- 

zele dela Iaşi. E 

Şi acum, "întrebarea cealaltă : Constituesce  aceste- scuze o- 

“trădare 2 Evident, nu, dar ele constituese desigur o umilință 

"pentru ţară Şi:0 umilinţă pe care ţara nu e datoare s'o îndure. 

Vă mărturisesc “că, dacă ceva mă răneşte în toată această 

afacere, e că faţă de grămada de umilinţe ce-a îndurat ţara 

de pe urma Jui Sturdza, se zice : « Toate acestea sunt încă in-. 

suficiente în România, pentru a legitiină căderea unui guvern », 

Nu văd pentruce n'am fi clasaţi printre ţările fără dem- 

nitate, cari. niciodată nu răstoarnă guvernele pe o chestie de 

“demnitate naţională.. . - . Ă 

Sunt popoare, cari fac. pe 8 guvernele lor să ispăşiască chiar 

propriele” lor greșeli. . 

. 

4
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Nu cerem aceasta. Sunt ţări, cari din cauza unei politici - 
externe neprevăzătoare cari le-au izolat, ori din cauza: unor 
împrejurări protivnice, au trebuit să îndure legea celui mai 
tare. Şi miniştrii lor au trebuit să cadă dela putere; Am 
văzut ţări, cari au împins ele înşile pe miniştrii lor la de- 
zastre naţionale, cum au fost Grecii, dintr'o pornire patrio- 
„tică respectabilă, dar neprevăzătoare, şi miniștrii s'au prăvălit! 

Nici nu mai vorbese de acei mari patioţi, cari au părăsit 
puterea, fiindcă, n'au realizat la un moment dat întreg idealul 
neamului lor. | 

Aşa a fost, bunioară, Cavour, care după victoria dela Sol. 
ferino, în care câştigase Piemontului Lombardia, dar nu câş- 

„tigase încă toată Italia, se ducea dela putere. 
Cât de înduioşătoare. este acea scenă : memorabilă dintre 

Victor: Emanuel şi priniul său ministru, când se citia îna- 
intea lor preliminările dela Vilafranca, cari dădeau regelui 
Victor “Emanuel Lombardia, dar nu încă toate statele -ita- 
liene. Cavour e cuprins de un aşa acces de desnădejde patrio- 
tică, încât Victor Emanuel strigă lui La Marnmora: «Puneţi .- 
mâna pe:el, să nu se întâmple 0 nenorocire». - 

Stăpânit un moment, Cavour îşi revine în fire şi, liniștit, 
declară că- nu-şi va pune iscălitura sub tractatul-care măria — 
insuficient însă — patria sa şi, zdrobit de durere, se retrage * 
dela putere, coborându-se în pustiul i inimei sale desnăăjăuite 
de patriot (aplauze). - y | 

» Dece, domnilor, alţii. să aibă oameni așa de mari, iar noi să 
„fim blestemaţi să avem aşa de mici ? (aplauze prelungite). 

Dar, domnilor, se va zice: a venit d-l Sturdza la putere ; dar 
oare, dacă trebuea să vie în atari condițiuni umilitoare, nu 
este oare şi 5. S. Regele răspunzător de aceasta ?: 

Domnilor, d-l Cornea. observa deunăzi că în ajunul serbărilor 
naţionale se obişnneşte să se pue mâna de cătră poliţie pe 
toţi perturbatorii ordinei publice, pentru a se asigură liniştea. 

Acelaşi lucru se întâmplă în ajunul vizitelor între suve- 
rani. Poliţiile celor două ţări se înţeleg pentru a-şi comunică 
numele oamenilor suspecți, spre a se evită atentate ori de-
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zor dine.: Se iau măsuri pentru a se supraveghia oamenii pe- 

riculoşi şi se pune mâna pe unii făptaşi: N'a fost, însă, - 
destul la noi ca să se înfunde puşcăriile cu bandiți, în aju- 

nul vizitei: Impăratului Fraztz Iosef ; a trebuit să se aducă 

la putere Dimitrie Sturdza (aplauze). 
/ 

„Venirea lui Sturdza-la. putere în 1895 n'a fost un act po-.- 
litie, a fost'o măsură de :poliţie (aplauze). A fost o măsură 

de siguranţă internaţională, (aplauze prelungite). 
Negreşit; domnilor, regret-că M. S. Regele a cedat. la o 

presiune de felul acesta: Se N 
Când, însă, tolerăm în situaţiuni înalte oameni cari să- 

vârşesc asemenea fapte, nu trebue să fim prea aspri pentru 

acela care, trebuind să lucreze cu asemenea elemente, trebue; . 

expediente. 
Tot astfel întreb, cine altul decât Sturdza e vinovat de 

“pentru consideraţiuni mai înalte, să recurgă şi la asemenea 

tăerea subvenţiunii şcoalelor române din Ungaria ?- Cum, să 

credem că toţi ceilalţi miniştri au fost liberi să plătiască 

acele subvenţiuni; că, chiar dâpă căderea de acum doi: ani 

“a lui. Sturdza, acea subvenție deja odată tăiată s'a putut 
: * SER LET 4 . . . 

plăti. şi, dacă Sturdza n'a plătit-o, e că a, fost împiedicat de 

Rege s'o plătiască, cum susţin oficioasele, cari zic şi acum, 

ca în chestiunea mitropolitană, că, atăcânăd , pe Sturdza, ată-' 

căm. pe Rege ?- . 

-Dar. pentrucă Sturdza a tăiat subvenţia, chiar acea sub- 

venţie. pe care broşura banffystă o găseşte legitimă, este el 

oare un trădător ? Nu. Deşi: grămădirea tuturor acestor umi- 

liri şi greșeli, cari în parte îşi pot avea şi-o altă explicaţie de 

cât trădarea, încep a aveă, când le apropii unele de altele 

un' caracter suspect. 'Lăerea subvenției şi. aşteptarea autori- 

zaţiei de la Pesta este fapta unui om mişelnic, care se 

teme ca nu. cumva să facă ceva, care să-l depărteze. de la 

-putere. Sturdza uită că nu există politică externă demnă, 

“când chestiunea de portofoliu atârnă, cât un grăunte de nisip, 

în soluţiunile de dat cestiunilor marj naţionale (aplauze). 
7
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“Incă: odată, toate faptele înşirate până aci se pot, la uima 
armelor, atribui greşelilor trecutului, prostiei- lui Sturdza, 
fatalităţii chiar.. Pentru aceştea, un om merită să cază de la 
putere ; el nu merită însă disprețul nostru. 

De aceea, vă. mărturisesc că, uneori, când aud pe acest om 
acuzat de trădare, mi se face milă de Qânsul.. : 

Câteodată mă întreb, dacă nu suntem nedrepţi faţă de 
acest bătrân, care, dacă n'a avut niciodată un avânt patriotic, 
trebue să fi avut măcar iluziunea patriotismului. în acele 
vremuyi,: când, cu buzele lui nelegiuite, profana cuvântul de 
patriotism. Şi acestui om să i se dea această pedeapsă, de-a 

„auzi oriunde merge acest cuvânt 'de frădător ! 'Trădător îi 
spunem: noi, adversarii lui de „principii.  “Trădător strigă - - 
fraţii lui politici de până eri. 'Trădător repetă ecoul din 
munţii Pindului şi din Carpaţi. Acest cuvânt el trebue să-l! 

„audă, şoptindu-i-se la ureche şi noaptea în somn (aplauze), - 
cu. aceeaşi neîndurare, cu care eră urmărit Cain din. «Legenda 
Veacurilor», Acesta râdicase o cetate de stânci de granit legată 
cu fier, spre a nu mai auzi glasul conştiinţei. Şi când văzu că 

„e urmărit şi acolo, a voit să se coboare sub pământ. Dar și 
acolo pătrundea ochiul conştiinţei, cum ne zice Victo» Hugo: 

- Ouand o eut sur son front ferme le souterrain „7 
„+ Poeil ctait dans la tombe et regarduit. Cain 

(aplauze prelungite). - Ia | RR 
Domnilor, poate că sunt; violent, cum se pretinde. Nu cred, 

însă, că sunt o inimă reă. Ei Vine, domnilor, vă mărturisesc că 
nu mă înduioşez faţă de 'această îngrozitoare pedeapsă, ce 
suferă acest om. ÎN . Ă 
Am arătat faptele, cari se pot atribui nepriceperii ori pros- 

tiei lui Sturdza, fără a ne permite să bănuini curăţenia sen- 
- timentelor sale. o. ! o | Ma 

Cum să-ţi explici, însă, în mod onorabil, faptele de dela- 
ţiune ale acestui om ?- Ce scop, fie chiar” prostesc, : dar ono- 
rabil, putea el urmări, când cită la Orfeu mandaţele cu cari 
s'a dat bani şcoalelor din. 'Pransilvania ? Cum. să califice pe acest om ? Ma a îi
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D- "Pacue TOXESCU : reădător. E i. | 

D- N. FILIPESCU: Ministrul de externe al monarhiei vecine 

întreabă, sub guvernul conservator, dacă se dau bani dincolo. 

* Guvernul nostru, lea], a răspuns: «da, am dat», dar acela 

care a spus că a dat, a spus-o se vede astfel, în cât decla- 

raţia. lui a fost primită fără, obiecţie. Dar am fost: întrebaţi : 

Cui aţi dat? La aceasta nu i s'a dat niciun răspuns. Pri- 

miam să. fim noi victimele sincerităţii. noastre, nu acei ce s'au 

tolosib de sprijinul nostru. Atunci apare Sturdza, la tribuna 

dela” Orfeu şi zice: “Cu mandatul numărul cutare s'a dat bani 

cutărei” 'şeoale şi cutărei şcoale. Aci nu mai e prostie, aci. . 

avem aface cu un om pervers, capabil | de orice, trădare 

(aplauze). . - - „.. 

Dar dezbinarea fraţilor noştri de peste munţi, cea mai 

mare din crimele lui Sturdza, are altă explicaţiune decât 

aceea că este fapta unui mizerabil? 

Cum, domnilor, el făgădueşte în opoziţie realizarea progra- | 

niului Românilor de dincolo, minus autonomia Transilvaniei. 

- Şi ştiţi ce face la putere. A postasia lui era suficientă ca să 

cerem alungarea lui. Dar dupăce ai înşelat ţara, să te apuci 

să nenor oceşti pe acei oameni deja nengrociţi de peste munţi! > 

Nu cunosc crimă mai neagră. Acei oameni luptă într'o ţară 

unde nu au drepturi, unde nu au lege, unde nu auun sin- 

gur lucru; că sunt. trei milioane de Români şi că sunt uniţi, 

atât au. Şi acest lueru vine Sturdza să-l zmulgă - (aplauze)- 

Să vie să-i 'dezbine, încât doi oameni să nu se mai înţeleagă, 

să-i arăte lamei că nu sunt persecutați, fiindcă acolo unde 

este dezbinare nu . poate fi persecuție. Pentru acest lucra, 

orice vină, orice pedeapsă, nu este prea g grea: Acest fapt, în. 

care culminează toate celelalte, arată că în Sturdza eo inimă 

de trădător (aplauze). | A 

Acest om, domnilor, nu este numai un nesocotit, nu numai a 

făcut greşeli, nu numai a avut să îndure împrejurări pro- 

tivnice ; este o inimă mârşavă. - , 

Vedeţi figura acestui om: este stârpitura fizicii şi morală 

(aplauze). | _ ,
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Priviţi-i bolta craniană apăsată într'o parte, semn de asi- 
“mătrie caracteristică în figura lui ; ochiul stâng închis, ochiul . 
drept holbat (aplauze) stigmate de degeneresceni, "gesturi 
impulsive, mânie care se transformă în criză. Aţi mai văzut 
figura aceasta undeva? Eu am văzut-o în, atlazul lui Lom- 

 brozo (aplauze) la rubrica: Cretinul simțului moral (aplauze 
prelungite). Acest om, dacă e inconştient, trebue să pără- 
siască puterea; dacă e responsabil, trebue să . părăsiaseă tara 
(aplauze ; voci: să plece Du 

Noi, domnilor, ne mărginim să cerem un singur lucra, căderea 
lui, dar căderea lui imediată. Asupra acestui lucru nu în- 
cape îndoeală. Nu se poate să ni se zică: cuminţiţi-vă, liniştiţi 
lucrurile şi vă dau puterea. Un târg asupra unei asemenea ces- 
tiuni e un ce ruşinos (aplauze). “Dacă am primi târgul, n'ar 
trebui Majestatea: Sa să ni-l ofere, pentrucă atunci când sa | 
prăvălit 'deja un partid: nu trebue să doriască, ca şi cei ce. 
au rămas în picioare să se cufunde în: groapa comună a mi- 
şeilor ca Sturdza (aplauze). Dar dacă Majestatea Sa ne-ar 
oferi acest târg, noi nu-l vom primi. Şi să nu credeţi că “lucrul 
e cu neputinţă: Acum trei.ani; în chestiunea mitropolitului, 
puteam. luă, puterea şi am spus: «Nu! e prea de vreme» ! 

„Să nu aştepte atâta timp, încât să spunem mâine : «Nu! e 
prea târziu I» (aplauze prelungite). , - 

Imi permit să spun Majestății Sale: Din ixeizeci şi trei . 
de ani ai Domniei' 'Tale, şase ani sunt ocupați prin jalni- 
cele împrejurări . ale cestiunei naţionale. Ar fi 'de dorit ca 
această cestiune, c care va ocupă imai'multe capitole din istoria, 
acestei Domnii, șă se încheie în mod demn. După atâtea ti- 
căloşii nu mai avem decât o iluzie de pierdut, aceea, pe care 

„am, resimţi-o dacă această fază a istoriei noastre s'ar încheia 
cu-o tocmeală, ca o socoteală de băcănie (aplauze). Acest, 
episod al istoriei noastre contimporâne nădăjduese că nu-se 
va, încheia cu o socoteală, că se va,- încheia cu un cuvânt | 
înălţitor pentru neam, pe care, pentru fala acestei ţări şi a 
Tronului, sper că-l va spune Majestatea Sa (aplauze pr elungite). i 

N 

 



SSI 

PARTIDUL CONSERVATOR, DUPA MOARTEA LUI 
„ps DASOAR CATARGI | 

' 

In urma campaniei, întreprinsă de partidul conservator pe tema 

subvenţiei şcoalei din Braşov şi îndeosebi în urma marei întruniri” 

dela 28 martie:1899 — a treia la număr, în Bucureşti—întrunire, 

care se termină c'o violentă ciocnire cu armata pe strada Engi, .. 

guvernul liberal îşi prezintă demisiunea, Partidul conservator în- 

cearcă însă la rândul său o nare perdere tocmai în aceste zile: 

în ziua de 80 aprilie moare bătrânul Lascar Catargi, venerabilul - 

şet al partidului. La 2 aprilie” rămăşiţele - pământeşti ale acestui 

- mare patriot, care jumătate de veac fusese un neclintit stâlp do 

ţară, sunt depuse în lăcaşul de veci lu cimitirul Belu. La 4 aprilie 

„d-l George Cantacuzino e proclamat şef al partidului conservator, 

“ în locul celui dispărut, iar la 9 aprilie e insăroinat cu formarea ca- 

binetului. In noua formaţiune ministerială nu intră gruparea poli- 

tică junimistă, care_ nu voise să recunoască şefia domnului 'G. + 

Cantacuzino. Decretul de alcătuire a noului cabinet apare în Mo- 

_nitor: în ziua 'de 12 aprilie; ministerul e constituit astfel: 

. 
-
 

) G. CanzAcuzIxo; ministru de interne şi preşedinte al, consiliului; 

A GenERaL MANU, .. > > finanţe; . a - E 

2? acu IONESCU, >. -> instrucţie ; 

|. Toan TIAHOVARI, _» .» externe; 

: Gen, Î. LAROVARI, - >. o război. 7 

Nic. FLEVA, > » domenii ; | 

QC. Disescv,. . . » »justiţie; . . a? 

„C.Ismgarr, >» lucrări publice. 

Deşi ramura junimistă nu intră deci în guvern, €a nu se declară 

duşmani noului cabinet. Iată întradevăr ce scria «Constituţionalul» 

4
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„eu data de 13 aprilie (a, doua. zi deci după formarea cabinetului) | 
„în articolul de fond: 

“Cu voe bună facem | dar” credit cabinetului “constituit de d-l: 
Gheorghe Gr. Cantacuzino şi îl'aşteptăm la faptele, cari caracteri- 
zează acţiunea unui guvern. 'Ţinem însă dela început o lămurire. 
Junimiştii” au o. personalitate” deosebită în partidul .conservator, 
caracterizată prin câteva -trăsături precise” asupra misiunei acestui . 
partid în ţara noastră. Această personalitate s'a afirmat destul de 

» “lămurit în trecut, atât în opoziţiune cât şi-la guvern. Acţiunei şi 
colaboraţiunei lor, ţara datoreşte unele reforme importante, cari nu 
“numai că au imbunătăţit şi întărit organismul statului nostru mo- 

-“dern, dar unele au avut un caracter social de mare însemnătate. 
„ Aceste reforme au contribuit mult la mărirea prestigiului parti- 
dului conservator, iar regretatul Lascar Catargiu se mândria pen- 
tru sine. şi pentru partid, că are împrejurul său colaboraţiunea, 
junimiştilor şi că Dumnezeu îi păstrase zilele, ca să prezideze:-un 

„cabinet ca acel dat la 1892 de întregul partid conservator, 
„ «Natural, că aceea, ce-a motivat închiegarea politică a junimiştilor 

şi rolul lor în servirea ideiei conservatoare în ţară n'a dispărut 
„Gin conştiinţa noastră. Din contra, noi suntem convinşi că ţara are 
trebuinţă de îndrumarea politică indicată : de junimişti, atât în 
schimbarea moravurilor administrative — cari câteodată sunt re- 
fractare modernizării şi se accentuiază chiar sălbatic — cât şi în 
organizarea, mijloacelor, prin cari statul să meargă încet dar sigur 
cătră idealul ce încilzeşte sufletele celor luminaţi. N 

«Având un trecut, cu care ne mândrim, cu care se mândreşte în-" 
tregul partid: conservator, vrem să mergem înainte pe aceeaşi cale, 

“ Câmpul e vast în toate '.direcțiunile vieţii de stat.. Ţinta e prea 
înaltă, scopul e prea: fruinos, pentru a'fi noi ispitiţi de trecătoarele 
interese ale momentului. . IE Da a ” 

«Noi. ţinem la idealul: nostru politie, cum ţine omul la viaţa lui». 
. . 7 - . Da 7 . 4 

Dacă junimiştii nu întâmpină cu duşminie noul cabinet conser- 
vator,: în schimb însă .liberalii' se reped asupră-i, încă din primile 
zilo, c'o furie fără seamiăn, - * DI | 

Iată în această privinţă câteva comentarii interesante, scoase dintr'o gazetă conservatoare: ! - . 
; 

«Este însă şi-o altă deosebire, mult mai caracteristică : acea, po - 
care o dezvăleşte atitudinea conservatorilor căzuţi la 1895: şi ati-- tudinea colectiviştilor a doua zi după:cădere, în 1899.- 

«Noi ne retrăgeam senini şi fără protestare. Chiar dacă unora . 
le-ar Îi părut anormală ori nejustificată râtragerea . cabinetului Ca- . 
targi, totuşi un. sentiment: de demnitate ne indemna anu stărui 
asupra nelegitimităţii schimbării guvernului, de teamă să nu so. 
creadă că în dosul teoriilor constituţionale se ascunde un parapon: 
Sau un interes de partid. 

2
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«Adepții lui Sturdza, care cade “în 10 aprilio 1899, nu lasă să 
treacă nicio zi şi în Voința Naţională dela LI aprilie îşi inaugu-.. 
rează noua atitudine cu următorul program de opoziţie: . 

«In acest caz nu la alegerile viitoare, dar şi până-la alegeri, sânge: 
za curge. SE | 

«Căci cetăţenii ameninţaţi în libertăţile lor.şi în 'siguranţa per- 
soanei şi: averei lor,.în contra -unor asemenea brute vor trebui să 
se apere şi apărarea va îi do astădată mai puţin şovăitoare ca 

oricând». : 

La 21 aprilio parlamentul o dizolvat; noile alegeri trebueau să 
aibă loc peste o lună, la 27 maiu. Sa : a 

Alegerile se fac, in urma unei vii propagande şi dintr'o parte 

şi dintralta şi dau rezultatele următoare: la Cameră, la colegiul I 

: es, din. 75 de locuri, 61 de candidaţi guvernamentali, 12 opoziţio- 

nişti şi-so declară 2 balotaje; la colegiul II guvernul mai perde 

11 locuri, iar la_colegiul IIL rouşese toţi candidaţii conservatori. In 

Cameră dar. guvernul aro. 19 opozanți. ..- î. Ă 
La Senat es.la colegiul 1 43 de guvernamentali,.10 opozanți şi 

1 balotaje, iar la colegiul IL mai perde 6 locuri; în total deci avea ăi 

în Senat 16 membri de-ai opoziţiei. . 
La 12 iunie parlamentul-este convocat in sesiune extraordinară, 

spre a se ocupa cu verificarea alegerilor, constituirea: biurourilor 

şi luarea unor măsuri grabnico împotriva relei stări agricole .din 
Pa 

acel. an. | i Ms o 

In discuţia generală asupia răspunsului la mesaj; care. începe în 

ziua de: 19 iunie, iau cuvântul din partea partidului liberal domnii . 

Tonel. Brătianu şi N. N. Săveanu, cari atacă guvernul pe tema agi- 

taţiei populare — după urma căreia partidul conservator a venit: 

la” pătere — cum şi .pe tema politicei financiare, 

Acestor. critici le răspund domnii ]. Lahovari şi Ionel Grădiş-" 

“toanu. Ca unul co fusese raportor la proectul de răspuns la me- 

saj, domnul Nicolaie Filipescu ia şi d-sa cuvântul a doua zi — 20 

iuni —'spre a răspunde criticilor formulate do oratorii liberali. 

Cu acest prilej d-sa ,rosteşte un discurs, în care analizează - 

atitudinea partidelor politice. în diferitele chestiuni ivite în timpul 

din urmă, cum şi alianțele politice încheiate de partide, ca alianţa 

liberalilor cu socialiştii şi a conservatorilor cu gruparea domnului 

Nicolaie Flova. -. Ia 

E cu deosebire interesantă partea acea din cuvântarea' d-sale, 

în care faco istoricul grupărei junimiste şi alegerea domnului Gl. Gr. 

Cantacuzino ca şef al parțidului conservator. 

_De altiel, aproape întreg discursul .se ocupă mai mult cu istoria 

partidelor politice în cei din urmă 20 de ani şi această expunere 

- îstorieă oratorul o face 'cu- o pronunţată şi vădită nepărtinire,. 

Do data aceasta omul de partid aproape dispare, spre a face loc 
: istoricului. SE S
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DISCURS ROSTIT IN SEDINȚA CAMEREI DELA 20 IUNIE 1899 

Domnilor Deputaţi, . : -: 

- Păşind: pentru prima, oară la, discuţia Adresei -în această 
Cameră, nou aleasă, aşi vroi să ne întoarcem privirile cu patru 
ani înapoi cînd, în Camera conservatoare— dizolvată la 1895— 

“se discuta pentru ultima! oară proiectul de adresă. Cred că 
din apropierea acestor doiă date poate „să rezulte câteva 
învățăminte utile. E a 

Atunci, ca şi astăzi, pe banca ministerială era un cabinet 
conservator. Trebua imediat să constat două pierderi dure- 
roase, pe cari le-am suferit :! Lascar Catargiu, care dădea a- 

„ „celui guvern autoritatea a cincizeci ds ani de servicii, de . 
onoare, de devotament; Alexandru Lahovari, care împrumuta | 
acelui guvern imensul său talent şi devotamentul său şi mai 
mare, căci Alexandru Lahovari nu specula talentul. său, ci 

„îl dăruia întreg partidului conservator (aplauze). o 
„Niciodată n'am văzut pe Alexandru Lahovari, în nume- 

xoasele crize prin cari am trecut, făcând vreo chestiure per- . 
sonală ; niciodată/ cuvântul său nu a fosto piedică din parte-i | 
la întemeierea unei situaţiuni utile „partidului conservator 
(aplauze). a IE | 
„Cu toată strălucirea pe care acele nume o. dădeau acelui 

"guvern, trebue să, recunoaştem că pe la sfârşit el începuse... 
să fie atins de oarecare impopaularitate: Negreşit, acea impo- 

„pularitate a fost cu totul superficială, căci repede's'a risipit. 
- Abia un an de zile:după căderea noastră, favoarea popu- 

lară a înedput a se întoarce iarțişi spre noi şi ne-a împins 
„la guvern, cum zicea Lascar Catargiu. In această privinţă 

- guvernul actual are o' situaţie: mai bună, căci este sprijinit, 
de un: puternic curent de popularitate şi cei trei ani şi jumă- 
tate 'de cârhbire liberală ne-au scăpat; de acele legende false; . 

“cu cari izbutiseră adversarii noştri: să ' uzeze.: precedentul .. 
guvern" conservator. i 

N
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Intru cât ne priveşte dar, deosebirea între cele două - si- 

-tuaţiuni e în folosul nostru. | 

Dacă ne întoarcem acum privirile spre banca opoziţiunei, 

constatăm un contrast mult mai izbitor. Sar „părea că nu 

patru ani, dar 40 de ani stau la mijloc între cuvântările d-lui 

Sturdza de atunci şi cuvântarea d-lui Brătianu de eri. Se 
. - a . , .- ui - IN IS 

vorbia mult altădată de chestiunea naţională, dar nu cum 

vorbia eri 4. Ionel “Brătianu. Se cerea de la .noi realizarea 

programului naţional al Românilor de.peste munţi. Se cerea 

intervenţiunea noastră: oficială în afacerile monarhiei vecine. 

Constat că astăzi nu -se: mai cere aceasta şi "cred că multă 

Yreme nu se va mai cbre. Ni se făgăduia reducerea impozi- 

telor. Astăzi nu se mai pomenește despre desfiinţarea accizelor 

şi-a altor impozite. N'am însă cea mai mică îndoeală că libe- 

ralii vor agita, iarăşi; după obiceiul lor, chestiunea impozitelor. 

'Specularea acestor chestiuni era sprijinită, de o-propagandă 

foarte activă, de manifestaţiuni de stradă, cari erau caracte- 

N Se - a. a. a , 

rizate' prin acea că deveniseră periodice, aproape săptămânale, 

„că în capul mânifestanţilor mergea însuşi şeful partidului 

liberal şi că ţinta manifestaţiunilor era palatul regal. Astăzi . 

constat -cu plăcere că d. Brătianu dezaprobă orice fel de 

- «mişcări de stradă, ba. chiar se arată foarte zbârlit de faptul 

că opoziţiunea noastră a vroit o singură dată să meargă după 

întwunire să manifesteze la clubul conservator. 

Sunt convins că şi în această privinţă liberalii îşi vor schim- 

ba iarăşi părerile. Pentru moment totuşi trebue să constat 

că partidul liberal s'a cuminţit. ie - 

- Şi de aceea, făcând bilanţul celor 3 ani şi jumătate de regim 

liberal, constat că experienţa, libeială ne-a fost nouă, conser- 

vatorilor, folositoare şi că partidului liberal i-a fost păgubitoare. 

Cât pentru ţară, nu pot să zic că această experienţă i-a fost 

folositoare, dar de sigur că a fost necesară... Ia 

„ Este negreşit regretabil, ca un partid politic să nu fie alt- 

fel util ţării de cât prin asemenea servicii negative, dea. 

„potoli pornirile turbulente ale partizanilor săi şi de a face: 

posibilă continuarea activităţei guvernamentale ă adversarilor.
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„Nu este mai puţin adevărat că este necesar ca un ase- 
menea, partid, în care“ în opoziţie predomnese instinctele | 
agenţilor electorali să vie din când în: când la putere, să 
astâmpere apetiturile şi si neteziască calea adversarilor săi, -. 
distrugând totdeodată legendele „ce ridicase în potriva lor şi 
“arătând la putere deşertăciunea făgăduelilor sale din opoziţie. 

„Şi este cu atât mai regretabil, cu cât acest singur serviciu 
ce liberalii se arată, de la o vreme, vrednici. să facă, este 
compensat. prin pagube. atât de -mari, ca cele. ce alcătuese: 
moştenirea lăsată nouă de guvernul Sturdza. : Ai 
„- Printre aceste “pagube, în primul rând trebue să trec pe 
cele morale şi în “deosebi ruşinele chestiunei naţionale. 

Partidul liberal a scris una din paginele cele mai triste 
din istoria noastră contimporană. A | 

“Trei ani de zile pe acea: pagină s'a scris: revendicările 
Românilor de peste munţi ; îndemnurile- Românilor de ase 

„. Tăscula, însoţite de făgădueli de sprijin iluzoriu; învitarea. 
adresată de d-l Sturdza comitetului naţional de peste munţi 
de a veni să transporte. agitaţiunea, aci în România, lipsin=: 
du-se astfel Ardelenii de conducătorii, lor fireşti, “în scop de 
a spori elementele de dezordine din - ţară şi de-a împinge 
“guvernul nostru spre un conflict cu monarhia vecină. . 

- După 3 ani de zile liberalii au venit -la putere, şi atunci 
au întors foaia. Pe verso al acelei “pagini s'au scris scuzele 
de la laşi, decretul de decorare al omului care în Ungaria. . 
personifica politica, în contra căreia liberalii au frământat ţara, 

„timp de trei ani. Pe această pagină a scris d. Sturdza lo- 
zinca, cu care în mod atât de mizerabil a dezbinat pe Ro- 
mânii de peste munţi. In. această a: doua parte, d. Sturdza 
a avut colaboratori pe Jeszenszly şi pe Ianeso Benedec, cari 
ne-au destăinuit serviciile aduse de şeful pârtidului. liberal 
biuroului naționalităților din Buda-Pesta. -. i Această îndoită acţiune, de 'o potrivi mizerabilă în fiecare 
din cele două faze als ai şi absolut criminală prin combinarea . 

! celor: două porniri contrare, a fost calificată, de trădare. Am 
- auzit eri pe d-l Brătianu protestând în contra cuvântului, fără
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a se atinge însă de faptele pe-cari 'acâst envânt le -sinteti- 
zează. D-sa, reduce discuţiunea la o simplă chestiune de filo- 

logie. 
Termenul de trădare vi se pare impropr iu. Nu găsesc însă 

altul; Un popor are locuţiuni multiple, pentru a exprima no- 
ţiuni foarte uzuale. Din fericire, poporul nostru nu are cu- 

vinte numeroasă pentru -a exprima toate nuantele crădării, 

Deaceea, opinia publică, care e simplistă, a aplicat sin-“ 

gurul cuvânt, pe care îl avea "la îndemână, . „politicii d-lui 

Sturdza. Ă - Die 

Şi noi, astăzi, y “vă repetăm acest cuvânt, desluşit cu aceste. 

explicaţiuni, astiizi când din cauza d-voastră ă se redeschide, 

nu ştiu în ce scop, această- discuţiune,. - - P , 

Pare-mi-se că rităcirea d-lui Brătianu de a renaşte această 

discuţiune: izvorăşte din, amintirea neajunsurilor ce. îndura 

guvernul “precedent, ori de câte ori se pomoriia în Parlament 

de chestiunea naţională: . 

Vă, aduceţi aminte de confuziunea primului ministru Stur- 

' dza,. când în' Parlament i se citiau doclaraţiunile sale din 

opoziţiunc. Şeful guvernului liberal, ca să scape, alerga când 

la Cameră când la Senăt şi când, în, cele din urmă, era silit 

să văspundă,. bâlbâ âia de pe. banca ministerială” declaraţiuni, 

“cari nu făceau cinste nici măcar imaginaţiunei sale, cum de , 

pildă că nu'răspunde d-lui“ Delavrancea, fiindcă Ta. votat. 

legea înv ăţământului secundar. . 

Dacă aţi crezut, domnilor liberali, că 'pe noi ne incarca 

cu această chestiune, Vă înşelaţi, ” | 

Noi vă declarăm, că nu retractium -absolut nimic ; din cele 

spuse “de noi: (aplauze prelungite). Avem inima împăcată că 

nu vam calomniat, deaceea avem curajul să vă repetăm tot 

“ce am spus în opoziţie! şi avem sentimental că. ne îndepliniin 

în modul cel mai cinstit îndatoririle internaţionale, şi de a- 

ceea Wavem de dat „explicaţiuni” nimănui (aplauze). 

Când a scăpat din mâna. partidului liberal chestiunea pe 

care el-se ridicase, guvernul Sturdza a fost nevoit să caute 

un nou sprijin Şi la găsit în demagogie. 

21
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S'a început a se agita spiritele cu proiectul Casei. rurale, 

care nu era o lege de împroprietărire, ci era o lege de des- 
proprietărire, căci, stabilind principiul desproprietăririi pro- 

prietarilor eră, menită să împroprietăriască numai o parte ri- 

dicol de mică a populaţiunei ţărăneşti. 

Prin acel proiect sc făgăduiau pământuri nu numai la acei 

"cari- nu au, ci și la acei cari sunt deja împroprietăriți, adică 
la un milion aproape de capi: de familie, şi acestora li s'ar 
fi putut vinde abia 10—15. moşii pe an. - 

Şi dacă iniţiatorii acestui proiect au fost culpanili de a da 

așa primejdioase făgădueli pentru rezultate atât de neînsem- 

nate, ati f0% şi mai culpabile de a se fi ţinut în suspensie 

şi de a se fi înlăturat apoi acele făgădueli. | 
„ Dupăce -speranţe nerealizabile şi -nercalizate au' încolţit 

în mintea sătenilor noştri, atunci partidul liberal a găsit cu 

cale să dea mâna „socialiştilor şi să le ajute propaganda 

(aplauze). - 5 - 

« Alianţa dintre liberali şi. socialişti s'a proclamat de pe tri- 
buna, unde stăteau alături şeful guvernului şi socialistul 

Sterea, şi cu sprijinul guvernului au pătruns socialiştii în 
administraţiile comanale. 

Şi astăzi ni se aruncă nouă piatra, fiindeă ne incumbă 
sarcina să reprimăm 0 mișăare, ale cărei răspunderi sunt 
destul de bine stabilite, prin faptul că revolta s'a produs în- 
dată după retragerea, . „guvernului. Sturdza şi în chiar judeţul 
în care, sub guvernul trecut, se produsese o mişcare revo- 
luţionară, | 

Dar orice învinuire pornită dela liberali nu mă miră. 
Ceeace mă surprinde este că vedem - că tocmai grupul 

constituţional vine să ne „acuze, aruncându-ne prin presa sa 
acuzarea de asasinat! (aplauze). 

"Pin să constat că noi, la: 1888, dădeam un sprijin a absolut 
sincer junimiştilor, când ei erau nevoiţi să ucidă sute de 
ţărani pentru a menţine ordinea publică -şi astăzi junimiştii 
ne acuză pe noi cu aceiaşi vehemenţă ca partizanii d-lui 
Șturdza, E
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D- O. C. Anrox: Cine-a agitat? 

D-l N. FrureEscU, RAPORTOR: De o lună de zile ziarele 

d-voastră ne atacă pe această temi în mod sistematice, nu- 

mind pe miniştri asasini. - DN | 

D-l C. C. Anrox: A.luat această violenţă de limbagiu dela 

«Epoca», limbagiu pe care eu nu-l împărtăşesc. 

D-l N. Frubescu, RAPORTOR : Sunt foarte mulţumit de deza- 

probarea pe care-o daţi 'azi organului d-voastră (aplauze). - 

Revin, domnilor, “la ideia de mai înainte şi zic: aceasta eră 

situaţiunea grea pe care am moştenit-o după căderea parti- 

dului liberal, situaţiune legată încă şi de o situaţiune finan- - 

ciară deplorabilă: | Si 

D-] 1. Brătianu ne spunes, eri că situaţiunea financiară ce 

ne-a. lăsat e bună, pentrucă bugetul. nu a fost mult sporit : 

de guvernul liberal. Bine eră 'să fieasporit, cu condiţia însă 

ca să fie echilibrat. i a | 

Bugetul însă pe care “l-am moştenit e echilibrat în mod 

absolut nesincer. | | | - 

Dar ceeâce este mai ales grav, este faptul că sa făcut 

un abuz nepermis cu creditul statului. Niciodată datoria pu- 

blică nu a fost sporită în așa proportii ca în cei din urmă 

patru ani bugetari ai guvernului liberal. | 

În timpul celor şapte ani de cârmuire conservatoare anuita- 

“tea datoriei publice. a sporit în mijlocie cu 1.200.000 lei anual, 

pe când sub guvernul d-lui Sturdza anuitatea' a sporit cu 

trei. milioane anual. o a 

-Abuzul ce Sa făcut cu creditul statului a avut drept ur- 

„mar& o datorie flotantă de 64 de milioane. 

Dar ni se va răspunde că guvernul conservator a lăsat şi 

el o datorie de 33 de milioane în 1895. Deosebirea este însă 

că, această datorie flotantă, pe care am lăsat-o, deși e -pe 

jumiitatea celei co ne lăsați acum, eră rezu)tatul crizei dela 

'92. şi 93, iar liberalii no - bagă într'o criză apricolă-. ca cea. 

- de azi cu o datorie flotantă de G+ de. milioane. - 

Acum, domnilor, combinaţi şi multiplicaţi una. prin alta 

criza financiară cu criza socială, care a pricinuit turburările 
Dă
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agrare din Oltenia, priviţi: consecinţele acestei situaţiuni cari 
se reșfrâng asupra unui an agricol dezastros, ca cel de acum,: 

şi veţi vedea în rezumat trista moştenire ce ne-a lăsat par- 

tidul liberal (aplauze). 

Domnilor, când .un partid cade în aşa condițiuni, căderea 

lui nu mai poate fi privită ca o schimbare” de regim obișnuită. 

Ea. devine un eveniment de-o însemnătate. capitală, încât 
„multă vreme politica. ţării va fi înrâurită de acest eveniment. 

Două evenimente sau produs în istoria noastră contim- 

porană dela 1866 şi. până azi, cari au zguduit adâne organi- 

zarea noastră de “partid.. i . o 

Intâi, prea lunga doinnie a lui 1. C. Brătianu, care. a pro- 
"dus dezagregarea partidului “conservator. 

Nerăbdarea de. care au fost cuprinşi unii conservatori, a 
făcut pe unii dintre ei, ca de pildă Beizadea Mitică, să. ne 
părăsiască, iar alţii au apucat. -prin poteci cotite crezând că 
vor ajunge mai „repede la ţintă, uitând că în politică, ca 
şi în geometrie, linia dreaptă este drumul cel mai scurt dela 
un punct la altul (aplauze) 

Această răzleţire s'a manitestat mai întâi prin unele mi- 
siuni diplomatice, în- privinţa cărora n'am nimic de zis. Re- 
cunosc, dinpotrivă, că misiunea „d-lui “Carp la Viena a dat 
rezultate utile țării, , E 

Dar această dezinteresare. de „politica militantă sa trans- 
format în proect de colaborare en guvernul liberal ; asa, s'a 
propus intrarea fruntaşilor conservatori în guvernul Brătianu, 
cu prilejul proclamării Regatului. : 

__ Pentruce? ră, vorba a se lua impreună nişte grele răs- 
punderi 2 Eră vorba a se desăvârşi nişte acte, cari altminteri 
nu s'ar fi putut îndeplini ? Nu. Eva vorba ca să prezidăm, 
împreună cu liberalii, serbările Incoronării. De 

Aşa fiind, sprijinul pe care l-a dat partidul conservator, 
care. prin organul lui Alexandru Lahovari declara în. parla- 
ment: «Vă dăm singurul lucru pe care. vi-l: pulem da: 
unanimiătatea reprezentaţiunii legale a [ării pentru pro-
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clamarea regatului» eră mai preţios, căci eră mai. dezin-- 

"_teresat. _ E _ 

Noi dădeam sprijinul nostru şi nu ceream nimic; dădeam 

tot ce ni se: putea cere şi păstram intact partidul conser- 

vator (aplâuze). i Na | | 

Dar atitudinea junimiştilor a- devenit mai suspectă când 

apoi, înt”o situaţie absolut normală, s'a aflat că se  nego-, 

ciază despre intrarea junimiştilor în cabinetul Brătianu. Ni 

sa spus în urmă că înţelegerea nu s'a-putut face din cauza . 

unei legi monetare. Dacă ăceastă piedică nu s'ar fi produs 

şi dacă am fi secundat acţiunea junimiştilor, partidul con- | 

servator şi-ar fi încheiat existenţa în România şi ar fi în- 

cheiat-o în mod ridicol. Odată cu dispariţia ăgiului ar fi dis- 

părut şi partidul conservator. Sa 

Această răzleţire a junimiștilor putea să ne ducă ori la o 

ruptură definitivă, ori la o fuziune desăvârşită. 

Nu s'a produs însă nici una nici alta din aceste soluţiuni 

clare, ci am ajuns la ceva intermediar, la echivocul de care 

sa vorbit eri şi azi. . EI „ 

In această situaţie nedesluşită, tendinţa junimiştilor de -a 

zăruncina organizarea noastră eră manifestă. 

Mai. întâi ni se cerea să lichidăm partidul liberal-conser- 

vator, pentrucă termenul de liberal alipit de cel conservator nu 

convenia' junimiştilor.- Am făcut ușor sacrificiul acesta, căc; 

în realitate nu sacrificam nimic. Ideea conservatoare eră cu- : 

prinsă fără ştirbire. în formula liberal-conservatoare, tot ac- | 

centul eră pe cuvântul conservator şi faţă de partidul libe- 

ral-naţional noi reprezintam în mod neîndoelnic dreapta. Cu- 

vântul de «liberal» dădea numai acea -nuanţare, pe care a. 

indicat-o d-l Fleva în Senat, de partid liberal moderat. 

D-1 Fleva a vrut să zică — și observaţia.e periect exactă — 

că, dacă -asămuiţi partidul conservator românesc cu par- 

tidele conservatoare din alte ţări, cu partidul agrarian din 

Prusia sau cu partidul tory din Anglia, partidul conseivator 

„dela noi este un fel de centru drept, un partid liberal mo-: 

- derat. | 
7 

- 

7
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Oricum ar fi, formula nu convenia junimiştilor şi am re- 
nunţat bucuros la o formulă. . 

Dar abia se desfăcuse această. formaţiune şi îndată s'a 

pornit o altă luptă intestină, luptă dintre bătrâni şi tineri. 

D. Carp, care este fecund în teorii de ocazie, scosese la iveală 

această clasificare stranie de bitrâni şi tineri, pe care o jus- 

tifica astfel: în ţara noastră facem în 50 de ani progrese 

cât o altă ţară în 200 de ani; prin urmare, un om trăind 

50 de ani este cu 200 de ani_ înapoi. Tendinţa practică a 
acestei teorii eră de'a ne despărţi de Lascar Catargiu care, 

după.50 de ani de activitate politică, nu ar mai îi fost în 
stare să priceapă: nevoile actuale ale. ţării. 

„De aci lupta, la care d. Carp îndemna pe atunci pe d-nii. 
Cantacuzino, Manu, Al. Lahovari, în contra lui Lascar Catargi. 

Mai apoi, interesele povăţuindu-l altfel, el a scornit alte! 
teorii, pentru a se da de partea lui Lascar Catargi, spre a 
combate pe aşa zişii tineri din partidul conservator. Din fe- 
vicire, toate acesterzbuciumări au fost zadarnice. 

Din aceleaşi meşteşuguri fac parte acuzările aduse azi aci: 
d-lui Tache Ionescu, denunţat ca fiind cauza de discordie 

“între junimişti și noi. 

Afirm aci —'şi sunt mulţi în “Cameră, cari “pot. confirma, 
spusele mele — că în acest an din urmă, Lascar Catargi a 
propus de două ori ruptura cu janimiştii în comitetul nostru 
şi d-l 'Tache 'Ionescu şi eu, între alţii, l-am! rugat sk nu | 
pripiască acest desnodimânt (aplauze). Si i 

Când Sa alcătuit formațiunea ministerială: din 1892, cre- 
zusem că: fuziunea 'va fi de. astădată dobândită. După ex- 
perienţele din trecut, 'aceasta Zusese prima noastră, condiţie. 

Totuși, fuziunea nu s'a făcut şi, în disprețul tuturor an- 
gajamentelor,? am rămas tot cu două cluburi, deşi eram ace- 
laşi partid și deşi nici o deosebire de principii nu ne. des- 
părţia. Aveam numai un şef comun, dar un şef căruia - -ju- 
nimiştii îi dădeau mai mult menajamente decât ascultare, 
un şef care se privia mai mult ca o rubedenie înaintată în - 
vârstă, putând să dispue de : o moştenire mare.
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Ţineţi minte, negreşit, cum în opoziţie Lascar. Catargi nu 

a putut să dobândiască dela d-l Carp nici măcar. ca să nu 

prezinte ministrului de interne protestul său în contra in- 

gerinţelor săvârşite în alegerile comunale din capitală, după 

chiar îndemnul acelui ministru de interne. În urma acelui 

protest vi s'a Jucat farsa cu casarea alegerii,,şi apoi vaţi .. 

aflat în situaţia ridicolă de a nu îndrăzni să vă prezintaţi la | 

noile alegeri (aplauze). a a 

Domnilor, ziceam că lunga domnie a gavernului Brătianu a 

fost una din cauzele de zdruncinare â partidelor noastre şi -- 

de dezorganizarea partidului conservator. 

_O a doua cauză: de zdruncinare a organizării partidelor 

noastre şi,: de astădată, de anihilare'a partidului liberal, a fost 

modul dezastros cum au căzut de două ori dela cârmă gu- 

„.vernele liberale ; odată la 1888 liberalii au căzut pe ruşinele 

afacerii Maican şi al doilea la: 1899 ei au fost alungaţi de 

revolta unui neam întreg, blestemaţi nu numai de Românii 

din regat, dar. det'tot ce este român, fie în 'Dransilvania, fie 

“în Bucovina, fie în Macedonia (aplauze). Aşa fiind, nu eră 

de miiare ca, după un aşa dezastru, acei cari se rupseseră 

a doua. oară de tulpina patidului liberal, să vină şi să con- 

lucreze de aci înainte cu noi. . . . 

Tu, domnilor, credeam că chiar la 1888 eră, să se facă apro- 

pierea, care s'a făcut acum în urmă cu d-l Fleva: Şi nu cre-. 

deam' numai eu aceasta, ci: o credeau chiar junimiştii, “cari 

critică azi atât de amar această apropiere. . 

Chiar eu la 1888 am fost împreună cu d-l Carp la d-l 

- Fleva acasă, şi am asistat la tratativele “ce s'au urmat şi pot 

- să afirm că.şi oferta şi refuzul au fost deopotrivă onorabile . 

pentru unul şi pentru altul. 

Astăzi, când noi am fost mai fericiţi, încât.ne-am putut. 

! înţelege cu d-l Fleva, nu e straniu ca acei ce făcuseră acea 

tentativă în 1888 să vină 'să se mire de prezenţa d-lui Fleva 

în cabinet? a 

Şi să-mi daţi voe să întreb cine sunt acei conservatori Dăş- 

tinaşi, cari nu se împacă-cu prezenţa d-lui Fleva în minister €
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Este în această Cameră un singur membru din grupul consti- 
tuţional, care să poată afirma “că niciodată n'a fost într'alt . 
partid ? (aplauze). aa o 
"“D-l Marghiloman debutează în partidul liberal ca liberal. - 

Scurtă .vreme, e drept... | Aa 
D-l Ac. MARGHILOMAN : Emoare  complectă : însuşi partidul 

„liberal a recunoscut că n'am intrat în Parlament; ca, liberal. 
D-l N. Fuavesov: D-le Marghiloman, ian act de -declara- 

ţiunea d-voastră, şi țin. să spun că, chiar „dacă ar fi fost 
aşa cum pretind, nu e spun aceasta ca să pun la îndoeali 
„neclintita d-voastră credinţă în ideile conservatoare, 

Dar fiindcă mă. dezminţiţi, să-mi daţi voe să vă spun de 
23. unde provine eroarea mea, Aţi susținut aci—şi a susţinut şi d-l 

| 

Maiorescu la Senat — că e imorală orice alianţă între grupuri 
de principii opuse şi atunci când unul din acele grupuri e 
la putere. . | a o 
“Este foarte straniu dar ca d-voastră, ca conservatori, să. 

fi fost aliaţii guvernului liberal în 1884. Şi observați ca în, 
1884 n'a fost o conlucrare cu liberali fără însemnătate, în 

„câteva, localităţi, ci a fost un pact între şeful partidului li- 
Deral şi fruntaşii unei grupări, care se zicea conservatoare, 
pentru o conlucrare pe toată linia în alegeri. | 

* Dar amicul meu, d-l Arion ? Vă rog, domnilor, să nu credeţi - 
că vorbesc cu cea mai nică răutate, fiindcă este unul dintre _. 
oxcelenţii conservatori, care-a adus în iodul cel mai dezin- 

_teresat servicii neprețuite trecutului guvern conservator. 
D-l Arion nu numai că a trecut prin partidul liberal, dar a trecut 

> prin două grupuri liberale. Mai întâi a făcut parte din ma- 
joritatea lui Ioan Brătianu, apoi a trecut în dizidenţa d-lui 
Fleva ; d-l Fleva setul d-sale n'a venit de îndată în 1888 să. 
“conlucreze cu conservatorii.:. i aa 

D-L.-C. C. Anrox: Am venit să asist la execuţiunea exce- 
lentului men amic, Filipescu. i Ea D-IN. Freescu : Încă odată, -dorese ca amicul-meu dl. 
„Arion. să nu vadă cea mai mică răutate în cele ce. spun. 
"Însuşi. domnia-sa; în modul cel “mai leal, ne-a mărturisit.aci 

! 
x
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„<ă a debutat în partidul liberal. D-l Arion a făcut parte din 
majoritatea liberală, a trecut apoi în opoziţia liberală, wrmând 

“aceiaşi cale ca d-l Fleva. ie 
D-l Yleva însă a mai făcut o tentativă de-a îndrepta pe. 

liberali, a mai stat 7 ani cu ei în opoziţie, şi apoi, după 3 

luni de conlucrare ln guvern cu d-l Sturdza, s'a convins că. 

nu e nimic comun între d-sa şi conducătorii partidului liberal 

naţional. Atunci 'a reînceput o nouă campanie de răsturnare, -" 

contribuind în mare parte la căderea guvernului Sturdza, şi 

atunci am crezut cu toții că e foarte firesc ca d- 1 Fleva să 

devie unul din factorii noii situaţiuni. 

“Nu e straniu dar ca astăzi partizanul de altădată al a lui 

TFleva să vie să stea la uşa partidului conservator şi să spue 

d-lui Fleva : îndignus es intrare? (aplauze). . 

Aşi putea să trec cu vederea pe ceilalţi membri din grupul - 

constituţional din această Cameră, cari nu merită atâta aten- 

ţiune, bunkoară onoi. d-l: Lupu Costache, prefectul şi omul 

de încredere al regretatului, pentru d-sa, Radu Mihai. 

D-l C. Răvurescu: Lupu îşi schimbă părul, dar năravul, 

nu (ilaritate). , 

D-l Lupu Cosmacrie : Cer citvântal în chestiune. personală. 

Nu este ruşine “pentru un om să facă o carieră şi eu sunt. 

de. nea dar .sărac. | 

_D-I-N. Fnuvescu ::Nu vă fo o vină, d-le Lupu Costache, 

vă fac un mare merit din faptul că aţi servit cu ațâta devo- 

tament pe Radu Mihai în cât primiaţi misiuni de încredere 

de la guvernul liberal, ca aceea de a potoli lucrurile după 

mişcarea revoluţionară din 1886 la Botoşani. 

Fiindcă. d-l Lupu. Costache pare a pune la îndoeală spu-" 

sele niele, să-i mai amintesc un episod din cariera sa politică. 

“Mi-adue aminte că la 1888. cram arestat cu di Fleva la 

Văcăreşti. - . “ DE + 

_D-1.C. RănuLEscU : Şi. cu mine (ilaritate).. 

D-l. N. Fnaeescu: Era şi d-l Lupu Costache. Dar d-sa era 

acolo în altă calitate. D-sa, era directorul penitenciarelor. 

(aplauze prelungite). = 
iz
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Şi pe când ne aflam ar staţi, î îmi închipuiam î încă de atunci 

că d-l Fleva va participa la noua situaţie ce contribuise să 
creeze, dar nu-mi închipuiam că, eşind din închisoare, direc- 

- torul penitenciarelor” va deveni un factor important al noei 
situaţiuni şi că d-sa va veni să tăgăduiască i lui Fleva dreptul, 
de.a conlucra cu. noi (aplauze). AR 

Dar, domnilor, d-voastră cari criticaţi în aşa mod omoge- 

neitatea acestui “guvern, sunteţi nu numai rău veniţi ca să: 

i exereitaţi d-voastră această critică, dar sunteţi şi foarte gre șiță. 

Santeţi greşiţi, pentrucă: d-voastră credeţi că partidele politice 
sunt nişte ficțiuni cari trăesc. în văzduh, . fără atingere cu 
lumea reală. D-voastră: credeţi. că fiecare se clasează în niște 

compartimente despărțite cu bună rânduială după nişte prin- 
cipii nestrămutate, pe cari nu poate să le turbure. nicio împre- 
Jurare, niciunul din acele evenimente, cari, de: pildă, iau pe 
un Gladstone după 20 de ani de servicii aduse partidului 
conservator, pe e), speranţa partidului . tory din Englitera; 
și-l aruncă în partidul liberal și.fac din el chiar şeful . par- 
tidului liberal, pe când, în acelaşi timp, adversarul lui, Dis-. 
raeli, care se afla. în partidul liberal, trece în partidul con- 
servator şi devine şetul partidului conservator. 

Domnilor, sunt evenimente cari produc asemenea zdrunci- 
nări şi căderea pentru a dona oară: în mod atât de rușinos 
a liberalilor constitue unul din acele evenimente.- - 

Partidele politice nu sunt, vă ziceam, nişte ficțiuni, ci 
sunt rezultatul practic al operei: timpului ; ele sunt ca acele 
straturi geologice alcătuite din depozitele secolelor. - 
„Prin această lucrare a timpului, noi astăzi avem fericirea” 

să constatăm că. împrejurările, favorabile nouă şi protivnice 
adversarilor noştri, au creat un fel de deprimare a terenu- 
lui, cam mlăştinoasă, dacă vreţi, acolo unde eră altădată - 
câmpul de activitate atât de înfloritor al partidului liberal, şi 
pe de' altă parte au”produs o râdicare de teren, o înălţare, de 

„unde noi, par tidul conservator, dominăm astăzi situaţia (aplauze). 
„Aceste elemente, "domnilor, cari au venit să se adaoge 

vechilor: noastre cadre, au cu. noi mai întâi legătura Juptelor 

î
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comune purtate în opoziţie. Deaceea putem zice că gu- 

vernul actual e rezultanta acţiunei noastre opoziţioniste. 

Dar trebue să ţinem seamă și «de aceea, că ultima noastră 

luptă a avut un caracter special, că ea sa dat pe o chestie 

naţională. Cât pentru mine, această împrejurare are o im” | 

| portanță deosebită, căci pentru mine conservatismul culmi- 

nează în ideia naţională. Un - partid conservator e cel care 

e credincios trecutului, care voeşte apoi ca progresul să se 

producă potrivit datinelor unei ţări, care, nu e piedică decât 

acelor inovaţiuni cari ţintesc a ne însuşi din afară elemente 

de civilizaţiune protivnice geniului nostru naţional (aplauze). . 

Un partid conservator este acela care, faţă de “idealul de 

egalitate şi de bun traiu material, care trebue să preocupe 

în primul rând un partid liberal, aşterne un ideal atât de . 

măreț al neamului, încât numai'el e în stare să îacă unele 

sacrificii cari uneori îl fac impopular, cum este sacrificiul idei- 

lor de egalitate politică ori de egalitate în repartiţia averilor. 

Aceste sacrificii par, în logică pură, „nedrepte. . Partidul 

conservator consimte să le fâcă nu de dragostea inegalităţi, 

ci numai -fiindcă socoteşte că e o jerttă necesară idealului 

naţional, căci numai având clase dirigente rod al aceleiine- 

galităţi, se poate realiza acel ideel strălucit al unui neam, 

după care râvneşte un partid conservator (aplauze prelungite). 

Stăpâniţi de acest ideal, suntem fericiți când | vedem că 

printre acei, de, cari'ne.-leagă deja atâtea amintiri de lupte 

comune din opoziţie, sunt oameni ca d-nul Delavrancea care 

a interpretat cu atâta strălucire sentimentul naţional. 

Nimeni mai bine decât d-l Delavrancea n'a pătruns tainele 

inimei poporului nostru, nimeni n'a plecat urechea mai cu 

drag la aspiraţiunile ţăranilor noştri, nimeni n'a descris mai 

bine năzuinţele lor, într'o limbă mai curat românească, îm- 

bogăţind astfel vorbirea noastră cu tot ce a ştiut să culeagă 

“ din: comoara de locuţiuni româneşti cuprinsă în graiul popu- 

lar (aplauze). i | | 

Nu numai că, simţim o comunitate de vederi între aceste 

“ elemente şi noi, dar punem şi mare “preţ pe colaborarea lor
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întru realizarea operii ce trebue să ne preocupe, aceea de-a înti- 
„Pări un caracter câtmai naţional partidului conservator (aplauze). 
„Dar, domnilor, alături de aceste: legături sufleteşti, sunt 
între noi şi legături pozitive de organizaţiune de partid. Ne - 
vedeţi uniţi în jurul unui șef, pe -baza unui program, în 
lăuntrul unei organizaţiuni. Cum că ne aflăm în lăuntrul a- 
celeiaşi organizaţiuni, nu am. nimic de adaos la declaraţiunea 
categdrică făcută de d-l Fleva în Senat. a 

Cât: pentru program nu” voesce să-l: discut acum, căci .uiei 
Adresa, nici Mesagiul nu, ating această chestiune prin vreo 
propunere legislativă. “Apoi, nimeni n'a adus până “azi: vreo 
întâmpinare serioasă programului desfăşurat ae primul mi- 
nistru la Iaşi. a _ DR 

- Voiu stărui mai mult asupra chestiunii şefiei partidului, 
„chestiune care pare a, preocupă mai mult. pe constituţionali.: 

„-In această preocupare, străină, precum vedeţi, chestiunilor 
„> de principii, se poate mai bine vedea înţelesul atitudinei lor. 

Suntem grupaţi în jurul „unui şef, care are toate însuşirile 
pentru a vorbi în numele. partidului conservator. El s'a râ- 
dicat, desemnându-se mai întâi el' însuşi atenţiei noastre 
prin calităţile sale morale, prin vederile sale clare, cari sunt 
însuşirile de căpetenie ale cârmadiului politie. 

Apoi l-au desemnat evenimentele, cari l-au găsit la dreapta 
„ui Lascăr Catargi (aplauze prelungite). 
N In opoziţie, el este cel dintâi aghiotant al lui, colabora- 
torul fidel şi ascultător, care urmează disciplinat direcţiunea 
lui Lascăr Catargi, iar nu câre îndură cu neastâmpăr o în- 
tăietate ce n'o poate. Ina (aplauze)... a E 
__D-l Cantacuzino a fost proclamat de acele organe ale par-. 
tidului conservator, cari- reprezintă continuitatea istorică a 
acestui partid și în fine a fost desemnat de Majestatea Sa 
„Regele, care i-a: încredinţat puterea, fiindcă reprezintă par- tidul conservator. Astăzi dar. nu mai puteţi spune că, ches- tianea direcţiunii partidului 'consei:vator este o taină a vii- „torului (aplauze). i. | , Ă "- Domnilor, am stăruit asupra acestei chestiuni, fiindcă pu=! > dem mare preţ pe organizarea de. partid. i |.
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Sunt. dintre acei cari întotdeauna au dorit conlucrarea 

cu junimiştii, însă niciodată n'am admite ca preţiosul lor con- 
curs să-l căpătăm în schimbul dezorganizărei partidului nostru. 

Nu vrem să ne mai expunem la neajunsurile, la cari am 

fost expuşi în: cei trei ani şi jumătate de opoziţie, neajun- 

suri de cari ne-a scăpat numai ne mai pomenita incapacitate 

„a guvernului Sturdza. 

Dâcă în faţa noastră aveam un: alt guveră decât acela pe 

care l-am avut, nu trei ani şi jumătate numai am fi stat în 

opoziţie, mai ales fiind dezbinaţi. cum eram.. Şi nu putem 

să nădăjduim să avem întotdeauna în capul: guvernului un 

om ca d-l Sturdza, ca să ne vie în ajutor. 

Dar, domnilor, :Situaţia. pe care ne-am creat-o trebue s'o 

consolidăm la putere. Pentru aceasta, trebue să ne pătrun- 
„dem bine despre. modul cum este în interesul nostra, cum. 

este bine, cum este: conform cu regulile parlamentare ca, să 

se producă -suecesiunea partidelor: la cârmă. 

Nu putem avea partide unite, organizaţiune! unitarit, decât 

dacă guvernul trece dela partid la partid. In Iranţa regimul 
parlamentar este zdruncinat pentrucă nu există partide bine 

organizate, şi nu existi partide organizate fiindcă guvernele 

văsar unele din altele. Se utilizează clomente din guvernul 

căzut, se adaogă unele elemente noi, se drămueşte influenţa ce 

„trebue să aibă în noua formaţiune ficcare grup din care se alcă- 

tueşte o majoritate de ocazie, formată pe baza unei ordino de zi. - 

“In Anglia, dinpotrivă, parlamentarismul funcţionează, re- 

gulat, fiindcă partidele sunt bine despărţite.. . | 
0 criză politică însemnează - trecerea 'puterei dela un par- 

tid la partidul protivnie. . 

Un pantid 'vine la putere cu $eful său, cu organizaţiunea 

sa. EL ștă la putere cât poate sta. El nu dă din sânul său 

mai multe for matiuni ; când cade șeful, cade guvernul, cade 

partidul, cade majoritatea pe care se > sprijină, care e întot- 
deauna dizolvată, . 

Numai urmând această. pildă, vom putea să „ roînchiogtim 

portidele noastre. Cu formaţiuni multiple se poate prelungi
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momentan existenţa unui guvern, dar avantagiile de'un mo-: 

ment sunt compensate prin imensul neajuns al dezorganizării 

partidelor. . 
Cât pentru mine, doresc ca să nu. „beneticiem de favoârea 

de-a avea mai multe for maţiuni ministeriale. 

Doresc ca, guvernul actual să meargă înainte astfel cum 

“e alcătuit. Dar îmi. permit să dau un sfat băncei ministeriale. 

Acest sfat. este să-şi “limiteze ambiţiunea la cei patru ani 

de guvern, ce i:a acordat ţara. 

Dar în aceşti patru ani să nu vă feriţi, domnilor miniştri, 

de a face orice ar putea să vă  pricinuiască căderea la sfâr- 

şitut celor 4 ani. | 

Procedaţi mai ales cu u bienaţie în . ceeace priveşte admi- 

nistraţia. . . 

"Toată, lumea, doreşte :0 jeformni a moravurilor administra- 

tivo, -dar nu e destul ca guvernul "să vroiască această re- 

formă, pentruca 6a'să se facă; căci atunci ar fi deja înde- 
plinită. Fa nu se poate săvârşi-decât cu pretul. unor Sacri- 

ficii atât de mari, încât pot produce căderea guvernului care 

ar întrepriade-o. Să vă fie dar indiferent dacă, re alizând a- 

ceastă reformă, veţi cădea... N 

Aga dar, daţi Parlamentului toată latitudinea în ce pri- 

veşte controlul cel mai larg, dar nu primiţi amestecul in- 

fluenţelor parlamentare în administraţie . (aplauze). 

Aveţi curajul să tăiaţi în carne vie (aplauze). - 
Aceste aplauze pornind dela chiar acei a căror influenţă 

cer să fie țărmurită, dovedesc, domnilor miniştri, că vă pu- 

teţi. bizui pe sprijinul unei: majorităţi dezinteresate; să nu 
căutaţi dar Sprijinul, acelora, cari v'ar susţine numai în schirm- 

„bul unor concesiuni locale (aplauze). 
Sunt convins, domnilor, că astfel veţi lăsa ţării o frumoasă 

amintire de cârmuirea d-voastră şi mai cred apoi, că, nefă- 
când nimic pentru-'a căpăta reînoirea încrederii ţării pe un 
nou termen de patru ani de guvernar G,. tocmai atunci o veţi 
dobândi (aplauze prelungite). 

> 
— - N 
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CRIZA FINANCIARA: IN 1899 

Sesiunea ordinari a Parlamentului 'nou ales se deschide, ca de 
obiceiu, la 15 noembre 1899., Mesajul regal stăruie în. deosebi 
asupra relelor imprejurări economice, cari, din nenorotire, coincid cu 
o criză financiară europeană şi vorbeşte de împruniutul pe care 
guvernul a reuşit «să-l contracteze: pe cinci ani ca să stingă da- 
toria flotantă, care luase proporţii ingrijitoare şi să asigure şi fon- 
durile necesare pentru continuarea lucrărilor extraordinare înce- 
pute, a căror îmbulzire a impus finanţelor noastre atâtea jortie, 

" «Oricât de solid ar îi insă creditul României şi oricât de utile 
şi de producătoare au fost. lucrările, cu cari am înzestrat fara — 
zice mai departe mesajul — înţelepciunea ne impune să mărginim 
pentru acuma zorul noştru firesc şi înainte de toate să închinăm 

- munca noastră. ca să aşezim finanţele publice pe baze trainico şi 
puternice... -. 

«Guvernul meu vă va prezentă un buget întradevăr cehilibrat, 
un buget în care veniturile să fie prețuito” cu cumpătare şi chol- 

' tuelile ordinare ale statulăi-să fio toate înscrise în bugetul ordinar. 
«Pentru alcătuirea unui astfel de buget însă veniturile actuale 

nu mai ajung. Nu mă indoiesc că domniile voastre veţi da guver- 
nului un sprijin luminat şi patriotic intru crearea noilor venituti, 
pe cari guvernul le-a proiectat.» - 

Discoţia wenerală asupra răspunsului la mesaj începe în ziua de 
25 noembre” şi cel dintâi, care ia cuvântul, esto d-l Ionel Brătianu. 
D-sa, critică guvernul mai întâi pe chestia Dunărei, spunând că gu- 
vernul nu se purtase cu destulă demnitate şi -nici n'avusese dos- 
tulă grijă pentru interesele ţărei, 

Iată în ce stătea această! chestiune.. Guvernul ungar făcuse ca- 
nalul dela Porţile de Fer, canal prin care se ocoliau repezişurile 
şi suvoaiele Dunărei şi woise — în martie 1899 — să înfiinţeze o
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taxă pentru vasele, ce aveau să treacă prin canal. Guvernul liberal 
se opusese la înfiinţarea acestor taxe. Guvernul ungar însă, dă de 
ştire, curând după acea, statelor ' riverane că va aplica,-cu înco- 
pere din septembre, taxele proectate, taxe cari — spune d-l Ionel 
Brătianu — vor lovi în deosebi cerealele noastre, ă 

Trecând după acea la situaţia financiară, afirmă că dacă aceasta” 
e rea, vina nu e a fostului guvern liberal —'cum se pretinde —ci 
a conservatorilor. Liberalii n'ar fi făcut lucrări aşa de costisitoare : 
pecând conservatorii au băgat în lucrări 110 milioane, liboralii.au 
cheltuit numai 65 de milioane. Unelo din lucrări liberalii numai cât lo-au terminat, deoarece fusese începuto de conservatori. Ros- pinge învinuirea că liberalii au .făcut aceste: lucrări în condiţii prea luxoase. Conservatorii mai sunt apoi vinovaţi — spune oratorul —— : „de reaua stare financiară, fiindeă au “sporit lefurile funcţionarilor pedeoparte, iar pe de alta au mărit numărul pensiunilor şi a recoim- penselor extraordinare, ! . . In sfârşit. se ocupă şi de împrumutul, pe caro l-a făcut guvernul, imprumut pe care îl critică, deoarece n'ar fi în buno condițiuni. Guvernul — zico — ar fi trebuit să facă acest imprumut atunci când cursul pieţei era mai favorabil, a po ' Dupi d-l Ionel Brătianu ia cuvântul domnul Nicolae Filipescu, . care, răspunzând criticilor formulate de oratorul liberal, face o pa- ralelă luminoasă între politica financiari urmată de cele donă par- tide în cursul ultimilor: zece ani. | - 

MOȘTENIREA LIBERALA | 

DISCURS ROSTIT IN ŞEDINŢA „CAMEREI, DELA 23 NOEMBRE 1899 

Domnilor Deputaţi, 

Înainte: de-a intra în discuţiunea cestiunilor rădicate de d-l 
Brătianu, vroesc să fac o simplă constatare. Această consta- 
tare este că astăzi ne aflăm în 25: noembrie şi că pe banca 
ministerială se află cabinetul dela 12 aprilie. 

Sar părea că acest adevăr este atât de evident, încât nu 
mai e nevoie de a-l enunţa. Totuşi cred că nu este fără îo; 
los să se facă . această constatare, când, ţin -minte, că o 
personalitate politică cu vază, sub pseudonimul «un Craio- 
vean», saluta acum şase luni guvernul actual ca 2472 gater 
de vară. Prooroeirea, cum vedeţi, nu s'a îndeplinit, deşi îm- 
prejurările protivnice, cu cari a avut Să lupte guvernul nos- 

. N
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wu, au depăşit tot ceea ce cei mai pesimişti . şi-ar fi putut - 

închipui. Am intrat în iarnă, dupăce am străbătut o vară 

secetoasă şi, din punct de vedere politic, fuartunatică. Am 

ajuns aci, rezistând tutulor vijeliilor şi astăzi „putem privi 
viitorul cu mai multă seninătate. ” 

Printre împrejurările protivnice, de cari a avut să sufere 

guvernul, este de sigur una care domină, pe toate celelalte. 

și asupra, căreia s'a întins pe larg di Brătianu : : aceasta este 
criza financiară. - | 

Situaţia. financiară. Voiu răspunde obsârvaţiunilor a- sale, 

şi aceasta îmi dă prilejul de-a îndeplini ceeace privesc ca o 

datorie pentru noi: anume.de a. face azi,. când şuntem în - 

cunoştinţa situaţiunei financiare, inventarul noștenirii ce ne-a 

lăsat guvernul Jiberal. E _ 

Domnilor deputăţi, d-l Brătianu a voit să infațişeze politica. 
„financiară a partidului liberal ca o politică de economie. şi 

politici financiară a conservatorilor: ca o politică de risipă. 

„Im acest scop, d-sa ne-a "prezentat oarecari . cifre și, luân- 

du- le în mod arbitrar,: prezintându- -le cu potriveală, a. putut 

da oaiecare aparenţă de temeinicie afirmaţiunilor d-sale. L-sa .- 
a comparat cheltuelile făcute sub guvernul Sturdza cu acele 

făcute în cei 4 ani: din urmă ai guvernului luasear Catargi. 

Dacă 'ar fi să urmez acelaşi sistem, v'aşi cere să compa- 

vaţi cei dintâi trei ani de guvern: conservator cu cei patru 

ani financiari ai guvernului Sturdza şi aţi ajunge la un re- 

zultat cu: totul: contrariu concluziunilor d-lui Brătianu ȘI anu- 

"me la acest rezultat că, în cei trei ani dintâi ai guvernului 

„ . Catargi bugetul a sporit numai cu vreo 3.000.000 anual, 
: pe când sub guvernul, d-lui Sturdza bugetul a sporit anual 
„eu circa & milioan6 700.000 lei. 

B drept însă să comparăm întreaga gestiune liberală cu 

întreaga gestiune conservatoare, Atunci rezultatul este că, 

bugetul Statului a crescut anual'sub partidul liberal cu 

4.700.000 fr. şi în cei şapte ani de administraţie conserva- 

toare eu 5.700.000 fr. E o deosebire de 1.000.000, a căreia N 

N 
1
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explicaţie o găsiţi îni extraordinară prosperitate de care s'a 
bucurat ţara pe atunci, în decurs de mai mulţi ani. | 

Dar, domnilor, cifra: globală a cheltuelilor bugetare nu do- 

vedește nimic. Şi noi n'am fi avut decât elogii să vă adre- 

săm, dacă sporiaţi cheltuelile bugetare. pe temeiul dezvol- 

tării naturale a: resurselor. 

Asemenea nu dovedesc nimic cele câteva cifre neînsem- 

nate; ce aţi produs în 'sprijinul aceleiaşi teze, cum de pildă 

cei 35.000 de lei, cheltuiţi .de. conservatori pentru pensiuni, 
pe când liberalii n'ar fi cheltuit. decât 4.000. 
Nu merită să răspund la aceasta, şi nici n'am cifra la în- 

dămână. Totuşi fără nici o cifră. cred că pot afirina că, sub 

liberali s'a uzat mai mult decât sub noi de recompense na- 
ţionale, de despăgubiri a virtuţilor «cetăţeneşti, de cheltueli 

“pentru statui proiectate şi nefăcute (aplauze). 
» Noi aducem în sarcina adversarilor noştri! o acuzațiune mai 

temeinică şi mai gravă, anume că ei'au zdruncinat cu de- 

săvârşire echilibrul bugetar. 

"Imi propun să .vă dovedesc aceasta. 

Din cele 4 bugete întocmite de guvernul liberal. două s'au 

încheiat cu excedente şi două cu deficite. 

_Voiu critica mai cu asprime bugetele cari s'au încheiat 

cu excedente decât cele ce s'an soldat cu deficite. 

___ Im ceea ce priveşte deficitele, vă voiu. dovedi un singur 

lueru, care se presupune de mai înainte, că s'a recurs la ma- 

jorări nejustificate. a evaluării veniturilor. Vă voiu dovedi 

însă că, în ceea ce privește excedentele, acestea sunt rezul- 

tatele unor procedări: n&admisibile, unor expediente” şi “chiar 
unor apucături quași incorecte. | 

Incep cu ceea ce e. mai putin? grav şi de aceea 'voiu cer-. 

ceta mai întâi cele două bugete, cari Sau. încheiat cu de- 

ficite. Acestea sunt: bugetul 1891—98, care întăţișează un 

deficit de 6.496.756 lei şi bugetul 1899—1900, care va da. 
“probabil un deficit de vreo 30 de milioane. 

Acum, domnilor, nu cu argumente! dela mine, ei cu măr 
tuvisirile celor ce au. alcătuit aceste bugete vă voiu dovedi 
că. cu bună ştiinţă aceste bugete au fost falş echilibrate.» 

+
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Incep cu bugetul 1891. — 1898, care a dat un deficit de. 

6.496.756. Acest buget se prezintă mai întâi echilibrat cu 
ajutorul numai a unei serii. de impozite noi. Se prezintă. 

astfel bugetul la Cameră. Insă impozitele se retrag, din 

cauza lipsei de curaj a guvernului, iar bugetul se votează | 

cu aceiaşi cifră la cheltueli şi cu majorarea arbitrară a ve-. 

niturilor, care înlocueşte resursele ce se recunoscuse necesar 

a se 'ereea prin impozite. . | Su 

Impozitele sau retras, dar bugetul, în totalitatea lui, a 

rămas acelaşi. 

Voiu dovedi majorările arbitrare ce au rezultat de aci cu 

expunerea. de motive a bugetului general a d-lui ministru 

de finanţe de atunci, care zice, de pildă, la timbru şi înre- 

gistrare : - 

«Mersul neîncetat crescând al acestui impozit, precum şi 

<oarecari "modificări la legea “timbrului, ce se propun par- 

»lamentului printr un proiect de lege, chiar în această, se- * 

«siune, ne autoriză a evalua vânzarea timbrelor la cifra de. 

«17.600.000 lei.» 
La taxa de înregistrare - 

«Modificările de introdus în legea . timbrului. şi înregis- 

«trării ne permit a prevedea, pentru bugetul viitor, un ve- 

«nit de 4. 600. 000.» » 

La patente: 

" «Având în vedere că reforma leg gii patentelor va da un 

«spor de venit de aproape 400.000 de lei, propunem îns- 

“«crierea acestui. venit în duugeliul anitilui viilor cu Sun 

«de 8.907.000. lei.» 

Insă niciunul din ; aceste împozite nu' se. votează şi bu! 

getul totuşi rămâne stabilit în „aceleaşi: limite, umflându-se . 

însă veniturile. Iată ce spunea în această privinţă d-l Cos- 
tinescu, care, în calitate de raportor general al bugetului, 

vorbia de sigur atunci în numele. întregei majorităţi : . . 

, 

« Negreşii, nimeni nu sar. fi gândit la această urcare, -* - 

«dacă nevotarea adaosului de resurse dela. patente și tim- 

«bru nu ne-ar fi îndatorat să „reducem ete» 
.
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Iată în ce condițiuni s'a alcătuit bugetul anului 1997—98, 
care a şi dat, pentru aceste motite, un deficit. i 

„- Tree la” bugetul 1899—1900. Aiei majorările iau un ca- 
_xacter cu totul Fantastic; vu se mai ţine. seamă în. fixarea 
veniturilor de rezultatele încasărilor anilor anteriori. Tot bu- 
getul se întemeiază pe rezultatele celor 1 luni ale bugetu- 
lui în curs de execuţiune, a 

Să vă citez o singură cifră : spirtoasele. dăduseră o mij- 
locie de încasări .în cei'3 ani din urmă - de 12.200.000. - 
Totuşi se înscrie în bugetul actual un venit dela spirtoase 
de 18 milioane! .. - aa i - 
“> Ca să nu vă obosesc, niă mirginese a constată că mijlocia 
celor din urmă trei-ani a fost majorată, în acest buget, 
pentru toate veniturile; cu 15 milioâne. - 
„Aceleaşi evaluări. greşite le găsim şi la cheltueli. | Iată, de pildă, ce extrag din' expunerea de motive a bu- getului ministerului domeniilor : «Suma ce ar necesită pentru «plata de proesse pierdute şi transacţiuni, ar fi cu mult mai „«mare ca accea de 200.000 lei, prevăzută în proectul de buget, «întrucât numai până acum ministerul are de plătit peste «115.000 lei pentru procesele pierdute şi transăcţiunile deja «efectuate; dar, față cu insuficiența fondurilor „de cari se «dispune pentru, anul viilor, am fost nevoiţi-să ne mărginim <la această sumă». - o a _ Ia 

Acelaș. ministru, cu privire la plata primei de zahăr, scrie : Acest spor; deşi departe de a fi suficient, a trebuit însă «să ne mărginim într'însul, faţă de resursele de cari dispunem». _. “Iată Qar, numai cu probele ce emană dela. autorii acestor: bugete, în ce condițiuni au -fost echilibrate două din bu- 
getele liberale. Nici: nu insist asupra lor, deoarece rezultatele. 
acestor bugete conţin în ele însăşi critica. lor prin deficitele . cu. cari S'au soldat. - DI 

Să trecem însă — şi aci este lucrul ceva mai interesant — la: „cele donă bugete, cari au dat excedent: bugetul din 1896—97 care a dat un excedent de 3.217.991 lei şi bugetul 1898—99, - care. se va încheia cu un excedent, de circa 12 milioane.
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V'am; spus; domnilor, că bugetele ce au rămas în deficit 

sau echilibrat cu majorare de venituri. 

La bugetele cu excedente, constat expediente şi procedeuri 

-nepermise, cărora singure se datorese excedentele. 

Iacep cu bugetul 1896—97. - 

"Un prim expedient, pe care îl semnalez aci şi pe care îl 

voiu semnala şi-la celalt buget care s'a soldat cu excedent 

este desfiinţarea tuturor caselor speciale. create de noi dintrun 

| „spirit de prevedere şi întrebuințate de. guvernul liberal la. 

sporirea resurselor ordinare ale bugetului, , 

In bugetul 1896—97 se desfiinţează mai întâi fondul penta u 

punerea, în valoare a pădurilor statului. 

Alta. S'au înscris în acest buget sumele următoare: 

- Din anuităţile Dunurilor vândute conform legilor din 

1951, 1859 şi 189... „ea e 9.000.000. 

Din venitul efectelor. casei de amortizare . 500.000 

 Numerariul disponilil al casei de amorti- 

zare eee 5.600.000 - 

Vedeţi că până și numerariul disponibil al casei de amor- 

tizare se toarnă în buget. E 

Excedentul acestui an a fost de 3. 217 „991 lei, iar numerariul 

. disponibil al casei de amortizare se, urca la 3.600.000 lei. - 

Aşa dar,, acest singur expedient e "suficient pentru a scoate 

în deficit un buget, care s'a declarat în excedent. 

_ Şi acum - vă întreb: gravitatea unui deficit constă. oare în 

“faptul că ai echilibrat. bugetul în mod sincer şi cinstit, dar în 

mod poate insuficient, încât ajungi la un deficit pe care îl 

acoperi după încheierea exerciţiului ?. . i 

Oare, în acest. caz, meriţi toate criticile, iar- dacă în mod 

nesincer echilibrezi bugetul şi, ştiind că vei avea un deficit, 

înscrii de mai înainte o resursă, extraordinară, astfel ca bu- 

getul.să easă în. excedent, în. “acest caz meriţi elogii pentru 

“excedentul dat? Pa . 

Eu crez că acest din urmă procedeu e mai culpabil şinu 

se - poate lăuda guvernul liberal, c'a împlinit deficitul veal. 

,
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al bugetului 1896—9:, în mod preventiv, prin banii. din casa 
de amortizare. - 
Nu .oste numai atât, Acea difră provenită dintr'o _restirsă 

extraordinară vă apucaţi s'o plimbaţi din buget în buget. 
“Cu acest procedeu de-a acoperi de mai înainte, în loc de-a 

acoperi. mai înapoi un deticit, aţi scos, de ochii lumii, în 
"bugetul 1896—97 un excedent şi tot cu “acest procedeu ŞI. 
"cu aceaşi resursă aţi micşorat deficiţul anului următor, | 

“Văzând că bugetul 1897—98 va da un deficit însemnat, 
s'a sporit; în cursul anului, prin proiectul de lege votat de 
Cameră la 14 ianuarie 1888, fondul de deschidere de credite 
suplimentare cu unele credite anulate din bugetul acelui an 
și totodatii cu 3.200.000 lei din excedentul anului anterior, 
care nu este „decât suma provenită .din casa de amor-: 
tizare, 

Dacă nu se “întrebuința de două. ori acea - „vesursă a casei 
„de amortizare, bugetul 1896—97 era să fie în deficit şi bu- 
setul 1897—98 era 'să. aibă un deficit nu. de 6.496, 156 lei, 
ci de 9.696.756 lei. 

In bugetul 1898—99 găsim iarăşi expeaiente., In acest 
buget se suspendă fondul de rulment al căilor ferate şi iată 
ce citesc în expunerea de motive ă d- lui ministru de lucrări 
«publice : Venitul net din: exploatarea, căilor ferate şi a dru- . 
«murilor este: de 16.183.000 lei după bugetul votat. Aci se. 
«adaogă o sumă de 550.000 lei, fondul de rulement de 107, 
«asupra veniturilor brute, care se va întrebuința. de direc- 

“«ţiune în acest. an şi pentru care d-l ministru al lucrărilor 
«publice va prezinta un proiect de lege special». 
„Asemenea Casa şeoalelor înfiinţată, cu resurse extu aordinare 

şi menită să ajute construcţiunile şcolare, se utilizează. la în-. 
treţinerea elevilor în şcolile normale. | 

Vă semnalez: acum o manoperă de contabilitate, „pe „care 
mă abţin de-a o: califica. 

| 
„Ministerul de războiu nu trece printe cheltuelile sale su- 

“mele necesare pentru plata transportului trupelor pe căile 
ferate. Evident „că aceasta « o greşală.: 

N
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S'ar părea că, în ceeace priveşte echilibrul bugetai'; aceasta 
"nu are nicio “însemnătate, căci, dacă ministerul de războiu nu 

a plătit, căile ferate nu au trecut ca încasate sumele pe cari. 

ele nu le-au primit. I.uerurile nu se petrec însă astfel: mi- 

nisterul de războiu . me plătit, dar căile ferate trec, această 

“sumă în excedentul bănesc: * : 
Acest procedeu neadmisibil mi s'a explicat în următorul 

: mod destul de original: ministerul de xăzboiu are contabi- 

litate simplă, iar drimurile „de fer au contabilitate dublă 

(ilaritate). - 

E regretabil că nu avem mai multe instituţiuni de felul” 

acesta, având contabilitate dublă ; căci atunci vă garantez 

-că. toate bugetele âr avea excedente, oricâte deficite ar" fi în. 

realitate... | -. 

Tată unele din expedientele, cu cari Camera trecută şi-a 

| “echilibrat bugetele. Dar până aci nu m'am. ocupat decât de . 

- bugetul ve eniturilor. Trec acum la bugetul cheltuelilor. Nea-. 

părat, că nu mă voiu apuca, înaintea, - d- voastră, să trec în 

"vevistă toate bugetele de cheltueli ale diferitelor departa- 

-mente în timp. de patru ani. Ca exemplu, voiu lua un singur 

* departament, acela al războiului, pentrucă aci pare-mi-se că 

"vinile ce vrean să semnalez sunt mai grele şi fiindcă mi se 

pare că unele apucături trebuean înfrânate măcar atunci, când 

e vorba de apărarea naţională. i 

Să -vă arăt, domnilor, cum s'au alcătuit cele 4 bugete din 

urmă ale ministerului de războiu în timpul g guvernului liberal. 

Domnilor, trebue să fac: mai întâi oarecari distincţiuni 

pentru. a clasă toate expedientele, dela cari guvernul pre-: 

'cedent nu s'a dat înapoi. Mai întâi, şunt unele Jucrări de cari 

poţi să te lipsești; de exemplu, poţi să nu faci concentrări 

„de trupe. Atunci procedeul: este simplu. Se suprimă orice alo- 

Caţie pentru concentrări, precum s'a suprimat timp de 4ani, 

cu toatecă pentru unele. din trupele noastre concentrările con- 

“ stituesc aproape. singura lor instrucţie. 

Dar sant, domnilor, alte cheltueli, cu caracter obligatori iu. Şi 

în privinţa acestora trebuie să facem „0 distincţiune: unele 

A
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sunt obligatorii şi nu poţi decât să. le plăteşti” cu bani. Un 
exemplu de felul acesta e remonta, pe care neapărat trebue 
s'o plăteşti cu bani. + 

In buget se prevăd însă alocaţiuni e cu totul insuficiente şi, 
fiindoă remonta totuşi trebue să se facă ȘI trebue să se plă- 
tiască, plata se face cu rentă. - 

Să dovedesc. Această alocaţie- bugetarii pentru remontă a 
crescut în cei”din urmă 5 ani de guvern conservator dela 
339. 800 lei la 750.000 lei. 

In cele patru bugete ale guvernului Tiberal această alo- 
caţie s'a redus la 300.000 lei şi atunci sau plătit cu rentă 

„200.000 lei în 1897-—1898 şi 300.000'lei în 1898—99. 
Dar sunt şi alte 'cheltueli, pe cari trebue să le faci şi pe 

cari poţi să nu le -plăteşti cu bani. 
Aceasta îi fericeşte: pe. liberali. şi. deaceeă uzează i pe o scarii 

întinsă de acest mijloc. 
Dar cari sunt aceste cheltueli ?  Cheltuelile de imateriai,” 

când cheltuelile 'se pot suprima și materialul se poate înlocui 
cu material de rezervă; In cazul departamentului, de care mă . 

| ocup, lucrul e mai grav, căci e vorba de rezervele” de războiu. 
Vă dau un exemplu cu echipamentul armatei. Aci 6 o 

cheltueală obligatorie Şi nereductibilă. D Dacă ai atâţia oameni 
şi. fiecare om te, costă atâta, ajungi . prin înmulţire la o.cifră 

„pe care n'o mai poţi reduce. 
„Şi această ţifră merge crescând cu creşterea efectivelor. | 
„Aşa, alocaţia pentru! echipament trece dela 3.725.000 lei 
în 1890—91 la 5.486.000 lei în 1896—1897. 

7 Să vedeţi însă eum. descreşte, - sub guvernele. liberale, 
această ţifră, cu tot sporul efectivelor. 

Iată alocaţiile : 

_1897—189%. ... 
1899—1599. ... 

„1899—1900. ... 

în Dutr9.895. 

a 04.860.498 
- e e 8.012.226. 

Această scădere se face în.paguba” unei nevoi reale. Şi 
ca dovadă vă dau aci sumele, cu cari s'au scăzut aloeaţiile - 
calculate în mod nereductibil de administraţia războiului.
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Tată cu cât san scăzut drepturile la alocaţie pentru echi- : 
pament : ! 

N 

1896-1897 , ea e LISE2I4 
1897-1898... AT 

„3 1898—1699, a e 2.881.189 
> 18991500) ea ee 8.893.599 

Ei bine, credeţi că trupa a rămas neîmbrăcată 2 Nu. Dar 

sa luat echipamentul din magaziile de rezârvă, Și este în 

deobşte ştiut că s'a utilizat garnitura de războiu. 

La materialul artileriei șa întrebuințat acelaș procedeu. - 

Şi aci asemenea :se vede că ţifra. merge în descreştere.. Să 

vă citez. câteva ţifre : La capitolul : cumpărare de material 

la arsenalul ar matei, văd următoarele ţitre î în ultiinele bugete : 

18941895... ee 950000: 
1895—1896 o... a 210.000 --. 
18961897. eta ra a + 150.000 

__ Şi ţifra aceasta se menţine până ce în 1899-—1900 se re- 
duce la 120.000. lei. 

“Pentru reparația şi- întreţinerea, trăsurilor în serviciul ar- 

„matei găsesc următoarele: alocaţiuni ca _ n. 

| 1894-1895 eu ae + 190.000 
-:1595_—1896 eee eee nau e e 100,000 

1896—1897 ea e 7 30.000 

Şi această ţitră din urmă rămâne constantă până azi. - 
La capitolul : reparații de maşini i la stabilimentele artileriei : 

A 1804018051 30.000 
1895218906 a ua e e e 720.000 
1896-1897 3 eee aaa e 8.000 

“Si rămânem până azi cu 5.000 de lei anual. 

Incă ceva. Pentru tir nu s'a alocat, timp de 4 ani, un franc. 

Nu. şiu ce se petrece la ministerul de războiu, dar când 

ştiu că “patru! ani s'a efectuat tirul şi că nu s'a cheltuit nici 

o centimă pentru cartuşe, se poate conchide că rezervele de 

- cartuşe sunt atinse şi: nu cred ca d-l Brătianu să. mă dez- 
minti” în această privinţă. i
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D-l 1. C. Bnăzraxu : N'am obicciul să întrerup. 
“D-l N. Frureescv : Pe mine nu miar, supără de. loc între- 

ruperile' d-voastră. Dar fiindcă no spuneţi, o spun ţifrele, 
cari ne arată că armata nu are muniţiunile -ce trebue să | 
aibă, precum nu are nici echipamenţul trebuincios. | 
"Şi de aceea anul acesta, în momente atât, de grele, d-l 
ministru de războiu trebue să vină cu un buget sporit. cu . 

„5 milioane, spre:a complectă lipsurile armatei cu chiar re- 
sursele ordinare ale bugetului, căci nu vremi să luăm marea 
răspundere, de a lăsă armata în condiţiunile în cari aţi lă- 

“sat-o (aplauze). : .. _ a 
Aşa dar, la venituri se, suspendă ori se desfiinţează, luân- 

du-se. capitalul lor, toate casele “speciale, pe cari, dintr'un 
spirit de prevedere, noi le-am înfiinţat : casă de amortizare, 
fond de rulment al căilor ferate, fond de punere în valoare 
a pădurilor statului, casa şcoalelor,. iar la cheltueli'se supli- 
neşte lipselor ds alocaţiuni prin sleirea materialelor din ma- 
gazii. Guvernul liberal lua în bani şi lua şi în natură. El 
lua de unde putea Şi, cu majorări de evaluaţiuni la venituri, 
cu expediente culpabile, cu procedeuri de contabilitate inad- 
misibile, s'a zdruncinat echilibrul budgetar (aplauze). 

Aceasta este situaţia bugetară. : m 
„Trec acum! la datoria publică. Să examinăim, domnilor, în- 

treaga gestiin6 conservatoare şi liberală din punctul de ve- 
dere al creşterii anuităţei datoriei publice. A 

_ Bugetul 1888—89 avea: alocaţiune, pentru anuitatea da- 
toriei publice, 66.015.449 lei. Bugetul 1895-—96 are o alo- . 
caţiune de 73.975.262. Vrea să zică, un spor de 1.939.813 lei. 
pentru șapte ani. i e 

Sa trecem la gestiunea liberală, * Bugetul 1895—96 pre-" 
vede, precum vam arătat, o alocaţie de 13.975.262 lei. 
Această alocaţie se ridică în "bugetul 1899—1900 la cifra 

„de 85.157.479 lei. Adică un spor de 11,782.217 lei pentru 
patru ani. - | | Ş 

Va să zică, anual datoria publică, sub guvernul conserva- „tor, a sporit cu 1.137.000 şi sub.guvernul liberal cu 2.945.000
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„lei. Şi încă-nu sunt trecute sareinele împromutului, pe care 

„ predecesorii noștri ne-au silit să-l facem. ! 

.“Anuitatea datoriei publice va trebui să se urce anui acesta 

la 93 de milioane şi vrem să se ştie că nu asupra noastră cade: 
această răspundere, de-a fi urcat în 4 ani anuitatea datoriei 

publice dela 73 de milioane la 93 de milioane, căci noi vom 

"trebui să înscriem această, cifră în bugetul mostra, fără a fi 

votat noi un! singur împrumut. . 

Dar, domnilor . liberali, . numai aceasta aţi făcut? Numai 

aşa s'au îngreuiat sarcinele datoriei publice ? Nu; căci nu 

numai că s'a sporit. anuitatea aşa cum nu s'a mai “pomenit 

la noi în ţară, dar încă s'a, prelungit: termenul împrumutu- . 

rilor. Aţi făcut o conversiune cu prelungire de termen. D& 
unde mijlocia împrumuturilor convertite trebuea 'să se stingă 

'în:26 de ani, aţi prelungit termenul la 60 de ani. Adică 

sarcinele acelor împrumuturi vor apăsa 34 de. ani mai mult 
asupra generaţiilor viitoare. | 

Dar, domnilor, aci d-l Brătianu a facut o obiecţiune, care” 

merită a fi luată în seamă. D-sa a zis: să nu ne imputaţi | 

toate împrumuturile ce: am contractat, căci unele din ele erau 

menite să plătiască lucrări angajate de d-voastră. D-sa are 

în parte dreptate, însă cifrele citate de d-sa 'sunt inexacte. 

Domnilor, nu se poate şi niciodată nu sa întâmplat ca - 

toate Jucrăriie, începute subt un guvern să se încheie odată 

_cu retragerea aceluiaşi guvern. | 

In 1888, gnavernul conservator, în primele lui zile, a tre- 
_buit să contracteze un împrumut de 100 de milioane pentru 

“plata lucrărilor angajate. de guvernul Brătianu şi, dacă peste 

această sarcină vam mai atribui numai cheltuelile. de forti- ' 

* Fieaţii, pe cari a trebuit să le. săvârşim, aţi vedea că numai 

mulţumită! acestor două cifre sarcina ce ne- aţi lăsat în 1888 a 

fost incomparabil mai grea decât sareinele ce vam lăsat î în 1895. 
“Dar este neadmisibil să susţineţi că aţi. cheltuit nuniai pen- 

„tra a preîntâmpina | cheltueli rezultând din' lucrările noastre, 
Să vă dovedim contrariul, Din 96. 0000. 000 rentă. votată! 

sub d- voastră; constat că 8.130. 000, totalitatea creditelor acor-.
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date ministerului. de finanţe, sunt pentru lucrări nouă, iar 
nu pentru lucrări angajate de noi... - | 

„ Găsesc că ministerului cultelor şi instrucţiunei publice s'au 
alocat resurse extraordinare în sumă de 47 milioane 9:1.000.. | 
Din acestea, 30 milioane “pentru „casa 'școalelor nu ne pri-:, 
vese şi 11.626.000, pentru construcţiuni şcolare, asemenea nu 
ne privesc pe noi. - Ea i . 

Ministerului de războiu s'au acordat 43.000.000, cari ab- 
solut toate privese numai administraţia d-voastră. | | 

Trec “acum, domnilor, la ministerul lucrărilor publice. 
"> Aci am căutat—evident fără, competenţă — să disting credi- 

tele, cari privesc lucrări nouă, de creditele cari .sunt 'conse- 
cința liniilor ferate votate de precedentul guvern conserva- 
tor. Dacă m'aşi înșela în vreun amănunt, aşi fi mulţumit 
să fiu rectificat, N a De 

Iată câteva credite, pe cari nu cred să ni le atribuiţi nouă: 
Pentru acoperirea cheltuelilor de instalaţiune, i 

„utilagiu, personâl, administraţiuiie şi vamă la por- 
tul Constanţa. . ..... ma aaa aa e 4 +19.000.000 

Pentru consolidarea şi restaurarea podurilor. e 
metalice pe căile ferate în. exploatare ..... , .. 10.000.00 

Pentru cumpărarea vapoarelor şi întâmpinarea - 
primelor cheltueli necesare exploatării serviciului 
de navigaţiune maritimă, . i „+ 10.000.000 
“Pentru "cumpărare de locomotive şi 'vagoane 6.000.000 
Pentru reconstrucţia liniei ferate Cernavoda . . 

Constanţa . ..... ee i: 8.000.000 
Pentru diferite îmbunătăţiri ce sunt de adus . - | 

liniilor şi staţiunilor căilor ferate” în exploatare 3.000.000.: 
Pentru facerea studiilor pentru construcţiuni de - a căi ferate . cc 2 211000.0007 
Pentru acoperirea cheltuelilor suplimentare ne- . 

cesare a se face la portul Constanţa... . ... 7.500.000 
Pentru construcţiuni de remize de maşini, pre- 

„ faceri de gări şi consolidarea căilor .- esa 0.000.000: 
=> * 

7
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Pentru procurarea de material rulant, cum- 

părare: şi - comandare de noi vapoare. şi pentru : , 

construcţiunea racordării portului Constanţa . . 17.300.000 
Mă opresc, căci cred că lista e destul de lungă. . | 

_O singură reflecţie în privinţa portului” Constanţa. 

- Portul Constanţa era proectat după un plan făcut de unul 
dintre cei mai distinşi ingineri hidraulici; de inginerul şef al 

portului Marsilia. Astfel cum era alcătuit planul, era să avem 

un port care 'să facă faţă nevoilor ţăreitimp de 100 de ani, 

şi planul era aşa făcut încât oricând puteam să-l mai mărim, 

făcând peste 50 sau 100 de ani lucrări suplimentare. 
Dar d-voastră, abia veniţi la, putere, v'aţi apucat să. în- 

doiţi întinderea lucrărilor. | - 

"D-l MINISTRU DE DOMENII, N. Pava: Le- -au întreit. 

D-l N. Pinreescu: 'boate aceste lucrări nu sunt consecinţa 
legilor votate de noi. . - . - Sta 

Negreşit, însă, că aţi trebuit să continuaţi Şi unele. lucrări 
începute de noi. e ' 

-. Dar pentru acestea nu primim sarcinele financiare ce vreţi” 

să ziceţi. că decurg din Inerănjle ce aţi săvârşit, pe -baza le- - 

gilor votate de noi, dar cu un.lux cu totul exagerat. 

Aci ating chestiunea risipei, de care aţi: fost acuzaţi şi de. 

care aţi vroit, să apăraţi. corpul i inginer esc. E nedrept--aţi zis— 

a se acuza de risipă inginerii chiar risipitori. Un inginer care 

proiectează, lucrări măreţe, nepotrivite. cu finanţele noastre, 

dovedeşte. că e un om care -se pasionează de meşteşugul lui. 

Acela nu. ar6 decât merit şi vină nu are decât guvernul, 

care nu potriveşte luxul Iuerărilor cu puterile noastre. -. 

Fără, nevoe aţi luat apărarea inginerilor, cari nu erau în 

cauză; în loc să luaţi apărarea d-voastră, care eraţi î în cauză, 

(aplauze). : > 

Dar să linpezira: chestiunea lucrărilor costisitoare. 

“Când o linie, cum'e. linia Bârlad-Galaţi, pentru care. s'a . 

destinat bunicica sumă de 159.000 lei de chilometru, se chel- 
tueşte 300. 000, de lei de chilometru, zi că e lux. | 

,
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- Aţi depăşit cu 30.000 de lei întreprinderea cea mai fan- 
tastică, rămasă celebră, acea a lui Strusberg, .şi aceasta azi 

când materialul de metal e pe jumătate pret ca atunci şi 

când toate transporturile se fac acum pe drum de fer, pe 

când înainte, se făceau cu carăle. 

Dar când, pentru linia Curtea de Argeş- Piteşti, trans- 

portaţi cărămida de la -lași, pentru că e .miai bună, spre a 

construi cu dânsa cantoanele de pe linia Piteşti- Curtea de 

Argeş, oare aceasta nu € risipi? 
Dar când se fac toate cornişele: în piatră cioplită, negreşit. 

că e mai frumos, dar nu e risipă ? Când faceţi linia Bârlad- 

Galaţi şi din 5 5 traseuri luaţi proectul cel mai scump, care 

prevede un tunel ce costă vreo 6 milioane, nu faceţi risipă? 
Nu zic că pentru o linie internaţională nu e mai bun acest: 

traseu, 'dar pentru o linie ca “aceasta. e: "admisibilă această 

cheltueali ? 

S'a făcut linia 'Lârgul Ocna-Palanea şi se zice că pemalul . 
Trotușului, în loc să se facăo curbă paralelă cu şoseaua, s'a 
făcut un tunel şi trei poduri, pentru a evita o curbă de j ju 

mătate- de chilometru. Ş 
Ca exageraţiune de, cheltueli vă pot spune că numai pentru. 

transformarea gărei din Bârlad s'a prevăzut 1.500.000 lei. 
Cred că am răspuns la obiecţiunea că sumele, ce a chel- 

tuit guvernul liberal, ar fi fost pricinuite de lucrările anga- 

Jate de "precedentul guvern. 
Acuma, când am stabilit care e situaţia imprumuturilor, 

voiu: demonstra că, şi aci, ea şi în politica bugetară a gu- 

vernului liberal, au intervenit o sumă de expediente şi de: 

procedeuri neadmisibile. | 
Aci, procedeurile pe cari le semnalez sunt mai grave, căci. : 

- au contribuit să producă -acea înrâurire asupra lumei finan- 

ciare, pe care pretindeţi d-voastră că ar îi produs-o raportul d-lui 

Scorţescu asupra fânului, ori menţinerea ordinei la Slatina. 
După câte ştiu, consorțiul care a realizat împrumutul nu a 

făcut vreo obiecţiune în privinţa raportului d-lui Scorţescu, 

nici. în privinţa făgăduelei că se va studia — căci nu sau.
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făgăduit de cât studii — cestiunea cadastrului şi-a irigaţiunilor. 

Cred, dinpotrivă, că irigaţiunile, cari n'au neapărat -nevoe 

de a fi făcute de stat, pot fi menite A da o mare prospe- 
ritate unei părți a. țării şi în câzul acesta sunt menite! a în- 

tări, nu a zdruncina, creditul statului | 

Ne mai acuzaţi că am:lăsatsă răsufle cele petrecute întro 

convorbire ce M. $. Regele a avut cu doi fruntaşi politici, : 

convorbire din care ar fi rezultând că situaţia la | aprilie 
era rea din cauza numărului mare de bonuri de tezaur. Ce 

ridicol argument, când din situaţia tezaurului public oricine 

a putut afla că la 1 aprilie erau 60 de milioane bonuri de tezaur. 

De altminteri nu ţin minte ca presa oficioasă: să fi publicat 

aceasta. Dar cauza reală a greutăţi ilor nu sunt aceste can- 

canuri, ci e“sporul extraordinar al datoriei publice de care - 

vam vorbit şi. procedeurile prin cari s'a sporit datoria sta- 

iului. Intre alte procedeuri condamnabile e întrebuinţarea 
rentei pentru lucrări absolut ordinare, cum, de pildă, remonta, 

cum v'am spus deja. In această privinţă vă semnalez un îm- 

prumut al ministerului de 'războiu, anume cel decretat; la 25 

aprilie 1896, prin care se prevede că acastă 'emisiune de 
rentă va servi: pentru efecte de mie echipament, pentru 

îmbrăcăminte, pentru hârraşameni, pentru medicamente. 
-S'a emis rentă pentru procurare de instrumente chirurgi- 

„cale, bumbac, scufe de bolnavi şi obiecte de farmacie. Aceasta 

“a putut să impresioneze pe bancherii din Berlin, dar i-a 
impresionat raportul d-lui Scorţescu ? _ 

Dar, domnilor, sunţ alte apacături mai grave. 

Fiindcă :presupuneţi că lumea financiară este atât de. bine 
în curent cu micile chestiuni ale politicei noastre 'de toate 

zilele, presupuneţi negreşit; că lumea financiară va fi auzit 

de programul partidului liberal dela 1892. - ! 
In acest program se critică finanţele noastre din cauza 

cheltuelilor extraordinare exagerate şi se "preconizează o a- 
mortizare mai mare a datoriei publice, Partidul liberal socotia 

că amortizarea. în 40 de ani şi amortizarea excepţională — pe 

care o puacticam prin casa de amortizare — erau insuficiente 

a ,
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- 

şi partidul liberal se îndatora să amortizeze, mai “repede da- 
toria publică. - 

Mă întreb: cum va fi fost impresionată; lumea financiară. 

când, ştiind toate acestea, a aflat că partidul liberal prelun- 

" geşte termenul de amortizare dela .40 la 60 de ani şi des- 

fiinţează casa de amortizare, echilibrând şi bugetele cu nu- 

merariul disponibil al acestei case? Şi fiindcă veni vorba de 

converşiune, voiu vorbi de un fapt a c cărui mor alitate vă las 
pe d-voastră, s'o judecaţi. 

Când sa negociat conversiunea, presupun că ministral de 

finanţe, care a făcut- -9 Sa silit -să arate că e drept-ca ea să. 

se: facă pe cursul pe care sa făcut şi că el s'a angajat să . 

înlesniască, întaiu cât îl privia, reuşita operaţiunei. 
De aceea presupun, ba chiar ştiu că a produs o profundă 

impresie la Berlin faptul că unele case dependinte de stat, cum. 

e Casa de depuneri, au recurs la următorul procedeu pentru 

a nu prezinta titlur ile lor de rentă la conver siune : s'au cum-. 

părat pe nesimţite efectele funciare 5% cu cari s'au înlocuit 

titlurile de rentă 6 şi 5%, şi, când a venit momentul să se - 

„schimbe aceste titluri pe titlurile noi de 4%, efectele s'au 
vândut şi astfel nu s'au prezintat Ja conversiune. 

; Şi, domnilor, lipsa de serupul a îners până acolo, în cât 
această manoperă a fost dată pe făţă în chiar situaţiunea te- 
zaurului public de la 30 septembrie 1898. 

-- Tată, întradevăr; ce citesc 'la pagina 63: 
«În februsrie 1898, hotărându- -se. conversiunea, obligaţiu- 

<nilor de stat, GSH3 în titluri de rentă amortizabilă purtând do- 
«bândă de 400, consiliul de adininistraţie, în dorința de a 
«servi depunătorilor Casei de economie dobândă de 5%, cât 
«se va putea. mai mult timp, a crezut priincios să se. vânză 
«treptat obligaţiunile de 6% şi-să fie” înlocuite. cu alte tit- 
<luri, purtând dobândă de 5%, ete.» 

» 

A! „Această publicaţie oficială, făcută în numele minis- 
trului de. finanţe, n'a impresionat cercurile financiare, dar 
raportul d-lui Scorţescti i-a impresionat şi de aceea sa în- 
târziat facerea împrumutului ! (aplauze). . E 

N 

.
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Acestea sunt, domnilor, cauzele greutăților noastre finan-, 

Care. N 

Mam plâns de situaţia, în care aţi. adus datoria: publică: 

Dar trebnie încă -să ne plângem că nu aţi “consolidat intreaga 

datorie. - 

“La urma urmelor puteaţi cheltui. cum aţi cheltuit, puteaţi 

angajă lucrări, cu „condiţia să nu plătiți. Incrările, ci bonuri, 

de tezaur... : a . - . 

D-voastră, însă, aţi lăsat nu numai o datorie însemnată, dar 

"63.000.000: Şi -acum: tot d-voastră veniţi, să - ne învinuiți că 
am făcut împrumutul, “când și cum an putut să-l facem! 

„ D-voastră, -dupăce aţi adus. situaţia în halul îni care vam - 

arătat, aţi «încercat să faceţi un îm prumaut.- i 

Dar de când cu: operaţia. „Casei. de, depuneri, nici vestul 

conversiunei nui l-aţi mai putut! îndeplini, nici împrumutul 

nu l-aţi putut face, căci vi 's'a refuzat. Dovada că aţi. tratat, 

o'am aci, în aceaștă scrisoare a d-lui George Cantacuzino: 

“şi o datorie flotantă de 60. 000.000 şi lucrări angajate pentru 

AMonsieur „Jules Brun, publiciste, secretaire du. Comits! roumain - 
de 1900, charge de mission par le: gonvernement de la Republiquo”” 
PFrangaise. . Pa 

. 

„Je vous donne la presente Jettre pour vous  acerâditer au 

pres de MAI.. les Directeuis de la: Banque.. „. et du... de Paris 

Je vous -prie de vous mettre, ă titre: gracieux, ă leur en- 

__tiere” disposition “pour tout ce qui regarde les renseignements 

conomiquss et: finauciers. concernant VEtat roumain. 

Recevez, Monsieur ete. - - - 
[ - 10 ministre des finances 

E . - -Sign6: G. OANTACUZESE, 
1 (13) avril 1898, Bucarest. Ea a 

Je confirme la . mission M. Jules Bun. N 
: „Sign: PArranE.! 

Va să zică, aţi încercat să faceţi împramutal ş şi n'aţi. Butut 

ŞI veniţi acum să ne. eriticaţi « că nu am făcut noi împrumutul 

în condițiuni pe cari'nu: „Le aţi obţinut, când nu eră încă si- 

tuaţia de azi! = a a 
23
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fiindcă veni vorba, de misiuni financiare, vreau să înlătur 
- anele „aprecieri tendenţioase.. Recunose meritele d-lui Jules 
Brun în materie literară, dar ered că nu ating câtuşi de puţin 

susceptibilitatea sa, zicând că. d- Lon Kalinderu, e care a bine» 

voit să primiască o însărcinare care-i permitea să aducă un 

serviciu ţării, o. persoană mai competentă în materie fi-' 

nanciară. Şi nici nu ştiu cine ar fi. putut mai bine îndeplini 

"o asemenea misiune ca d-i JSalinder u, a cărui competenţă, a 

cărui autoritate și ale cărui. relaţiuni - l-au servit minunat la 

- Berlin (aplauze). .-: - 

- 

„Partidul liberal a dat $ şi “el misiune pentr u tratarea împru- * 

mutului la diferite: persoane, dar de sigur ,că un partid nu 

-putea fi. mai bine inspirat decât. a fost partidul conservator 

- 

adresându-se d-lui Kalinderu. : 
* 

Ni sa adus însă şi învinuirea că nu am contractat împru- 

mutul mai de vreme. "Dotmnilor, cea. dintâi „preocupare a gu- 
vernului,- când să constituit, a fost -să contracteze un îm-. 

prumut. Dau cea mai categorică dezmiinţire oricărei infor- 
maţiuni. contrar6. | , 

După insistența guvernului. nostru, de a se tace cât mai 

curând împr uinutul, membrii grupului financiar, cu care tra- 

tam, s'au într unit în luna. iulie la Bruxelles, .ca să delibereze 

asupra, condiţiunilor împr umutului ce ceream să contractim. 

S'au şi stabilit condiţiunile, în cari eventual, când împreju- 
rările din afară ar permite- -0, împrumutul. s'ar putea face. 

Aceste condițiuni s au trimis “guver nului nostru şi puvernul, 
contrariu celor. cs s'au afirmat, le-a, primit, EL a trimes în 

- Scris acceptar ea'lui. m - 

Nu ni se di ăduse însă o: tagăidueală for mal, că-se va efectua 
împrumutul. Se  arătase numai condiţiunile în cari un îm- 
„prumut S'ar: putea face, când situaţia: generală: sar schimba 

de « -a se vedea că unele proiecte, Li 

în bine: Ă 

Printre criticile ce, san adus guv ] ernului este şi aceea că, 
î [9 n legătură cu imprumutul, ar fi şi cea ce s'a anunţat prin ă Mesaj 
cu privire la schimbarea politicei noastre economice. În loc 

cum e modificarea legei 1 mMi-.
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melor : şi a logei drumurilor de fer de interes privat, sunt | 
consecinţele principiilor aşternute în aceste legi de noi, acum 
şase ani, se caută a se vedea o condiţiune a împrumutului. 

„Cât pentru- celelalte "modificări, dă se proiectează a se în- 
uroduce în legisiaţia noastră economică, ele suut consecinţa 
nu a împrumutului făcut, ci, în parte, a împrumuturilor ce, 
în înprejurările actuale, nu se cade să mai facem. 

Statul ne mai putându-se împovără cu atâtea sarcini, ca până 
"acum, v'aşi întrebă, prin ee mijloace am putea ajunge la ţinta 
dorită de a se da dezvoltarea cuvenită nevoilor acestei țări, 

dacă nu. lăsăm iniţiativei private unele din sarcinile, actuale 

ale statului ? | , | a - 

Şi este atât de adevărat că niscai condițiuni de felul acesta 

nu se.află stipulate în coicvenţiunea pentru împrumut; încât, în 

ceeace mă privește, xă, declar că, -eu personal, nu voiu vota: 

modilicarea codului de comerţ anul acesta, deşi n'am obiec- 

ţiuni temeinice spre a mă împotrivi acestor modificări, Şi nu vă 
îndoiţi, ered, că vreau să susţin guvernul acesta din răsputeri, 

dar cred. că reforma aceasta. nefiind atât de urgentă şi având 

atâtea alte proiecte grabnice de votat, guvernul ar face bine 

venunțând pentru această sesiune la acest proiect, care s'ar 

putea foarte bine vota la anul şi atunci fără nicio bănuială. 

Ca să complectez tabloul situaţiei financiare, voiesc 'să vă 

mai arăt şi situaţia deplorabilă a finariţelor comunelor noastre, 
din cauza împrumuturilor exagerate ce li s'au acordat. 

Dacă examinaţi situaţia Casei de depuneri, puteţi vedea că 

datoria comunelor cătră- Casa de depuneri eră: 

în anul 1895 — 9 de 23.906.360 lei 
» 1890 —97 » 27488126 » ME 
» 1897 —98 » 30.380.862 », 
> 1898 —99 » 97.501.060» 

- 

Ceeace este grav, nu este atât faptul că s'au împrumutat; 
comunele, cât faptul că- s'au împrumutat comunele dincolo 
de puterile lor. . 

Aceasta a făcut că în moimentul de faţă vedeta atâtea co-' 
mune cu veniturile sechestrate. Printre acestea sunt comu-
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nele Giurgiu, Plooşti, Craiova, Huşi, Focşani şi, până acum 
câteva săptămâni, Buzăul. 

Iată, domnilor, moştenirea pe care am primit-o la 12 aprilie, 
când .am venit la guvern. , - 

Dar, domnilor, este curios lueru că, dupăce ni S'au tăiat 
toate resursele, dupăce s'au făcut lucrări şi S'au contractat 
altele cari trebuiesc plătite, dupăce ni s'a lăsat o datorie flo- 
tantă enormă, adversarii noştri au- avut pretenţia să ne taie 
şi creditul: i | _ 

S'a parnito.campanie, menită a face să se crează că statul, 
uzând de creditul său, păgubeşte creditul comercial. Spre a se 
aruncă asupra noastră răspunderea suferințelor. comerţului, 
“se atribuie statului un Yol în materie de eredit, care nu € 
al lui, ci al Băncii Naţionale. 

„_ Dupăce am fost puşi în situaţie, ca nuinai cu creditul nostru 
să apărăm situaţia tezaurului, ni s'a adus o învinuire i că uzăm . 

_de acest credit. 
Dar să vedem până. unde a uzat statul: de creditul său. 
La 12 aprilie, statul luase pe bonuri de. tezaur dela di- 

ferite: bănci: private 20.500. 000. 
Sub noi, aceste împrumuturi s'au ridicat, în momentul cel 

mai acut al crizei, la 27 de milioane. * 
Prin urmare, în mijlocul acestor. greutăţi, guvernul nostru 

a luat dela bănci numai 6 1/2 milioane peste ceeace luase la - 
1 aprilie guvernul Sturdza: Pentru aceasta s'a căutat a se 
demonstră că guvernul ar fi având vreo răspundere în criza 
comercială. ” 

Am. Sporit dar dela 20 şi  jumătată milioane la 27 mili- 
'oane datoriile tezaurului cătră băncile particulare. In schimb | 
am plătit, în momentul cel mai greu al crizei, toată, dato- 
ria contractată de guvernul precedent la Casa de depuneri, . datorie care se urca la 7 milioane. 
Când statul -se află în situaţiunea în care ne aflăm, ce face el pentru a face faţă nevoilor sale ? Il se împrumută. Şi în primul rând el se împrumută la Casa de depuneri şi la Banca” Naţională, | E
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V'am arătat că noi, dinpotrivă, am ajutat. în acele mo- 
mente Casa de: “Depuneri, rambursând toată, datoria neconso- 
lidată a Statului cătră dânsa. 

Să trecem la. Banca naţională. 

Dela Banca naţională guvernul liberal luase până la 1 apri- 
lie 4.000.000 ;. noi am ajuns “la 4.800. 000. Dacă vreţi, voiu 

“pune în socoteală,. deşi nu sar cuveni, şi 2.000.000 împru- 
- mutaţi pe efecte. 

Ce acuzaţiuni grave ne aduceţi nouă, mai cu seamă d- voastră 
cari ne-aţi pus în această situaţiune, de a face faţă la ată- 

_tea nevoi fără să” avem de unde să plătim ! - 

S'a căutat să se arate că guv ernul e vinovat 'de criza co-! 

mercială, din cauza nerealizării împrumutului consolidat şi 

din cauza îm prumuturilor pe bonuri de tezaur; prea însern- 

nate, făcute la bănci. a - 

Nefacsrea împrumutului se zicea mereu că este cauza 
unică a crizei. „Statul, iar nu Banca naţională: are, după cum 

se lasă a se “înţelege, un rol în regularizarea creditului. 

Nu vreau să preconizez sistemul, ca Statul să fie mereu 

împrumutat la Banca naţională: Este un sistem „condamna- 

bil. Dar vreau să dovedesc că, dacă Sar compara situaţiu- 

_ 

nea Băncii noastre naţionale cu'aceea a celorlalte din alte - 

ţări, s'ar vedea că Banca naţională a ajutat Statul în mod 

mult mai modest decât se obişnueşte într'alte ţări, ca băncile 

de emisiune să ajute Statul în timpuri or dinare, n necum în tim-. . 

puri de criză. . 

In genere, se admite ca un ce admisibil, fireso, care nu 
poate da loc la o. critică serioasă (deşi recunosc că nu e o 

pildă ce ar trebui întocmai urmată) faptul ca Banca naţio-: 
nală să- împrumute Statul până la limita ' capitalului ei so-. -.: 
'cial şi până la limita rezervei ei. Capitalul. băncei noastre 
este de 12 milioane. Fondul de rezervă se urcă, mi se pare, 
la 13 milioane. Total, 25 de milioane. 

Se veda.. dar că ne-am ţinut foarte departe de această li- - 

mită, pe care o atinge în timpuri normale statul în n cele mai 
multe ţări. 

a
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Vă pot dovedi aceasta cu situaţia Băncii Trunţei şi cu 
acea a Băncii Angliei, la o dată oarecâre. Am aci atea si- 
tuaţie pe ziua de 19 iulie 1894. Dar la oxice alti dată veti 
vedea, că-situaţia e aceiaşi. | " 

Capitalul Băncii Franţei era la acea dată de 365 de milioane 
iar Statul se afla împrumutat cu 420 de milioane. Banca An- 
gliei, la aceiaşi dată, avea drept câpital şi fond de rezervă 
295 de milioane. Statul era atunci dator Bincei Angliei 250 
de milioane. . 

Vorbesc aci de situaţiuni normale- şi nu iau: exemple ca 
acela al Păncii Spaniei, care, având un capital de 165 de mi- 
lioane, - făcuse la un „moment dat înlesnire Statului până la 
770 de milioane. - | - . 

Dar, vă rog, să. observați că nu vreau să adresez o cri- 
ticăi Băncii. Nu vreau să propovăduesc' un sistem ca acela 
ca Statul să se împrumute fără măsură la Banca naţionali. 
Vreau numai să spun că, în comparaţie cu ceeace este în 
alte ţări, împrumutul Statului la Banca naţională era foarte 
modest și prin urmare n'avea cuvânt administraţia Băncii 
naţionale: si spună delegaţiunii Camerii de Comerţ, cum că 
nefacerea împrumutului şi exagerarea împrumuturilor con- 
tractate la bănci sunt relele cari apasă asupra pieţei. 
„Probabil că aceste acuzaţiuni s'au formulat pentru a se 
scuza politica financiară a. Băncei naţionale, în privinta că- 
veia ar fi oarecari critici de adus, 

Portofoliul Biăncei naţionale, în timpul crizei, : a scăzu$ 
foarte mult. Se ştie că toemai în timp de criză portofoliul 
este mai râdicat şi în acele momente Banca e chemată să 
satisfacă mai multe nevoi. 
În momentul de faţă, toată Buropa trece printr”o criză mo- 
netară. [i bine, să examinăm, în acest momenţ, „situaţiunea, 
diferitelor bănci de emisiune din Europa şi să “comparăm 
portofoliul lor de azi cu acel de acum un an. Compar dar 
situaţiunea, de azi cu cea de acum un an: şi nu compar, cum 
a făcut un ziar liberal, situaţia de azi cu acea a unei date 
alese în mod arbitrar, încât să se „facă o comparaţiune între .
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o epocă, a a anului când operaţiile lâncezese « cu un alt moment, 

„când afacerile sunt active. ie 
Iată situaţia ponrtotoliului a celor mai însemnate bănci din 

| străinătate, din care rezultă că în: acest moment de criză 

- portotoliul s'a mărit pretutindeni. 
* Sumele din: acest tablou reprezintă milioane. 

aa | Banca Franţei ri N 

“10 noembrie 189%... .........908- 
9 noembrie 1899. ... . ..... „1.017. 

Banca imperială a Germaniei . 

sii roctombre 1898. ..... 132 

3i 'ogtombre 1899 . ae esa 1240 

Banca, Angliei 

10 noembrie 1898... în 665 
9. noembrie! ! 1899 . ae tc 104 

MIRE | - Banca Italiei a: | 

„i. 20. octombrie 1898.-. . . 034 
20 octombrie 1899 . pata ie 800 

pe 
Banca imperială rusească . 

16 octombrie 1898... ...... 348. 
16. octombrie . 1899 . eee a DTLi 

, | | " Banca națională a României: | 

17 octombrie 189%... .... : . 
„16. octombrie . 1899 ae aa O

s
!
 

N
S
,
 

Prin” urmare, portofoliul - -Băncei Naţionals” « a României. 

scade în aceste momente cu 20 de milioane. Aşa fiind, întreb, . 

de cine are drept să se plângă comerţul: de Stat, care n'are 

niciun rol. în- materiile de crize comer ciale,. ori de Bancă, a... 

cărei menire principală e „de- a uşura crizele ? (aplauze) 
7
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Care este, cauza scăderii numărului efectelor" scontate ?. E 
Cauza, este lipsa de aur. Nu critic exclusiv” direcţia actuală 
a Băncii, dar zic, că fie oi'ganizarea, fie administraţia Băncii 

| D'au fost în. măsură a. da Băncii proviziunile de. aur „de 
care are nevoie. . De a : 
- Stiu că aurul se “procură numai cu „sacrificii, dar. aceste 
sacrificii trebuese făcute, |! ae o Ia 
- „Im această privinţă Banca Franţei ne dă, de câţiva “ani, o 
pildă admirabilă de modul cum ştie: să-şi - îndepliniască, cn. 
sacrificii, datoria cătră comerţ. '...:. 3 o 
Banca Franţei avea în 1881 un stoc metalic âur de D596 . 

_ de "milioane, care-a ajuns în 1891 la 1.120.000 lei, iar în 1895 “a atins 2.1:49.000.000. La noi, dinpotrivă, stocul de aur al. 
Băncei Naţionale, care la 1891 era de 99.000.000,. este azi de „60.000.000. Pe a 

Banca Franţei, pentru a “dobândi rezultatele pe cari le-a atins, a trebuit, negreşit, să facă sacrificii uriaşe, - 
“Ca dovadă, pot spune că beneficiile Băncii Frănţei, cari la Ă 1881. erau de_57.090.000 lei, au scăzut din an în an, până - ce au ajuns în 1894 la .21.496.000 lei; -. Ie 

- Asemenea sacrificii nu voeşte să le facă: Banca noastră - Naţională -şi atunci, în lipsă de aur, e .nevoită, să-şi restrângă „operaţiunile. Prin” râdicarea scontului şi, nu numai prin ri- 
_ dicarea. scontului,. dar prin tot; felul de alte “mijloace, ea a- junge să-și apere prea mica ei rezervă metalică. E Nu vreau 'să critie ridicarea Scontului, care era o necesi- 
tate în situaţiunea în “care eram, - dar. constat că a trebuit: să se” uzeze foarte mult de acest mijloc şi de alte mijloace. .. „Revin la comparaţia cu celelalte Bănci privilegiate din. - “străinătate, ca să vă arăt.cu cât a sporit scontul ei de acum. |. “un an, în luna octombre, până anul acesta tot: în luna octom- - brie, când. criza a ajuns acută. : i aaa .- " Banca Franţer a- menţinut scontul anul acesta :ca şi. anul trecut. la 3%. Banca - imperială a Germaniei a urcat scontul. dela 5% la 6%. Banca: „Angliei dela . 495 la 5% şi l-a mai urcat în 'zilele din urmă; din “cauza războiului. Banca Italiei. 

Ss
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şi-a a menţinut scontul la 5%/.. Banca Rusiei a tvecut de la. 
51/„ la 6, iar Banca Naţională a României şi Banca Bulgariei 
au ridicat scontul cu 20/,,* adică dela G la 8 (aplauze). : 

Eu cred, domnilor, că două remedii se impun faţă de relele 
ce-am constatat: mai întâi, cred că Banca Naţională ar trebui 
să-şi sporiască capitalul social. Ştiu că se caută a se obiecta 

„că, în ce priveşte Băncile de emisiune, chestiunea capitalului nu 
"are mare însemnătate. Cu “toate acestea cred că neputinţa, î în. 
care se află Banca, : “în criza “actuală, de-a aduce comerţului 
serviciile ce o bancă privilegiată. trebue să aducă, demons- 
trează îndestul necesitatea ca să se sporiască capitalul Băneii. 

"- Dovadă că chestiunea” capitalului băncii nu -e lipsită de 
însemnătate, e ceeace: s'a petrecut astă primăvară în Ger- 
mania. Guvernul a impus sporirea capitalulni social al Băn- 
cei imperiale. dela 120 de milioane mărci la 150. Şi Reichsta- 
gul, găsind că acest spor e neîndestulător, l-a urcat la 180 
„de milioane mărci. . N 

Pe lângă aceasta, mai cred. că acest „capital al Băncei na- 
ţionale, precum şi fondul de rezervă, ar fi bine să se afle 
„ori în aur, ori în efecte de comerţ străine valorînd cât aurul, 
ori în titluri streine de” prim ordin, cari să se poată oricând 
transforma în aur. Am curajul s'0 - spun aceasta, cutoatecă 
ştiu că mi s€ va opune un. argument, care nu ascunde decât 

“un interes bănesc, dar care se va furișa în dosulunui argument 
patriotic. 'Se va zice: «Cum: puteţi. admite ca o parte a ca- - 
pitalului Băncii să fie transformat în rentă străină ? Renta 
xomânească e tot atât de solidă ca rentele străine, ca bunăoară 
consolidatele engleze ori renta franceză». Nu -este vorbă de soli- 

” ditatea, rentei” noastre, ci de împărţirea neajunsurilor crizelor. 
cu ţări cari nu sunt expuse în acelaşi timp la aceleași crize, 
încât titlurile -străine se pot imediat transforma, . în aur. 

Vă citez în această privinţă părerea” unui economist; dis- 
tins, d. Paul Leroy-Beaulieu; -c care serie următoarele, fără. -a 
crede că printr'aceasta discreditează renta franceză : 

«Băncile de emisiune ori de depozit ar face bine dacă ar 
«plasa o „parte a , capitalului lor „propriu - în fonduri străine -
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«de primul ordin. a naţiunilor cari au un foarte mare credit, 

«o bună administraţie și “cari. trebuie, după toate probabi-! 
«lităţile, să rămâe la adăpostul “conflictelor. în cari ţările şi 

" «băncile în cestiune pot fi târâte. Astfel, Banca Franţei şi 

«Banca Germaniei 'sar arăta. prevăzătoare, dacă ar plasa o 

«parte a capitalurilor lor în fonduri engleze, ori ale, Statelor. 
«Unite. şi mai ales în acestea din urmă.. Ele. ar putea : atunci | 

«mult mai uşor să realizeze aceste titluri, ori să se împrumute | 
- «asupra lor în caz de răizboiu ori.de revoluţie. care ar atinge 

«Germânia ori Franţa». . - 
Dacă d-l Paul Leroy-Beaulieu nu se sfieşte să 'spue aceasta 

cu privire la renta franceză, am curajul s'o spun pentru 

noi. Şi cred că. ar fi fost o “fericire pentru noi, dacă aveam 

titluri consolidate engleze ori rentă franceză pentru .12 mi- 
lioane capital-al Băncei. şi 13. milioane rezervă. Aceste tit- 
luri transformându-se imediat! în aur, puteam, din primul Mo- 

ment al crizei, să. avem. în schimbul lor o „emisiune de 62 

de milioane şi” jumătate. - Sa 
: Ştiu, domnilor, că acele ce- recomand sunt de natură « a mic- 

șora beneficiile acţionarilor „Băncei naţionale, dar cred că 

aceste beneficii, mai ales când se trag. din privilegiul con- 
cedat. de stat, trebue să fie o preocupare secundară pentru | 

„o bancă de emisiune. Această preocupare trebue să fie cu. 

atât mai mică la noi, cu cât Banca dă un dividend de 23% 
(aplauze). i , 

Această, necesitate ca, Banca să nu fie caltuzită numai de 

preocuparea. câştigului e atât de învederată, încât, anul acesta, 

cu prilejul reînoirei .privilegiului Băncei imperiale a: Germa- 
niei s'a stabilit—nu pentiucă statul germari ar fi lacom să 
câştige, ci pentruca: banca să nu. fie preocupată de câş- 
tig — că acţionarii Băbcei prelevează asupra beneticiilor un 
dividend numai de 3 1/2%/o şi peste 31/e trei pătrimi aparţin 
ștatului şi un sfert numai acţionarilor. - 

Eu cred că Banca Naţională ar fi trebuit să se inspire dela 
aceste principii salutare şi atunci ar fi dat uh'ajutor mult 

“mai mare comerțului în criza prin care am trecut:
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In loc de aceasta, s'a crezut că se poate desvinovăţi Banca, 
Zgândărind cestiunea realizării împrumutului de căuă. Stat. 
„Mi se zicea — şi se zicea de cei cari au creat situaţia actuală — 

că trebue să facem: imediat un împrumut. Dar statul trebuia. 
să facă un împrumut de 175 de milidane, oferind o dobândă de 
5, 0 sau 10/. Dacă e vorba de aceasta, Banca Naţională, care-" 
a fost înfiinţată cu un capital de 30 milioane din cari nu 
sa vărsat decât 12 milioane — putea să-şi complecteze mai 
uşor şi mai folositor pentru comerţ capitalul. Mai întâi Banca 
dând 23 la sută dividend putea mai lesne să găsiască bani; 

apoi, cerând numai 1$ milioane în loe de. 175, operaţia se 

putea face mai uşor decât acea a statului. Iar deosebirea cea 
- cr j bă a 

mare pentru comerţ ar fi fost că, de unde comerţul nu ca-. 

pătă o centimă din împrumutul statului, Banca putea, pen- 
tru 18 milioane, să emită 45 de milioane bilete cari, pe lângă: 

„celelalte emisiuni” de cari am vorbit și pe cari le-ar fi pu- 
„tut face pe temeiul aurului ce ar fi trebuit să aibă, ar i ușu- 

rat enorm comerţul (aplauze). : 

Situaţia politică. Domnilor, aceasta este situaţiunea îi- 

nanciară, pe care am moştenit-o. 

In fața acestei situatiuni, d-l Sturdza, înti'o scrisoare că- 

tră un fruntaş politic, a zis că situaţia e gravă. : 

1 Dacă. e gravă, atunci şi o grea răspundere apasă asupra 

acelora cari au creat-o. Dar este gravă şi situaţiunea unui de-. 
partament, ca acela al războiului, despre care v'am vorbit. 

Pentru aceasta e şi mai grea răspunderea g guvernului trecut. 
Dar' pentru mine, ceea ce este mai grav decât toate, este - - 

starea mintală a unui partid” politic care, dându-și seamă de 

răspunderea ce apasă asupra lui, denunţă gravitatea acestei 

situaţiuni, în scop de a deplasa răspunderile (aplauze). 

Eu, domnilor, vă mărturisesc că atitudinea, nu a d-lui Bră- 

tianu caie afost deo curtenie perfectă, dai aceea, a partidu- 
lui liberal, -care e de-o îndiăzneală care contrastează” cu lim- 

“ bagiul d-lui Brătianu, mă uimeşte. . , 

Mă uimește îndrăzneala aceasta a pârtidului liberal, de a 

i 

veni astăzi, în condiţiunile în cari se află, să ia ofensiva î în 

x
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contra noastră asupra cestiunilor tocmai cari sunt mai cu 
"deosebire dureroase pentru acest partid. Pentru mine această 
atitudine dezveleşte o. lipsă de simţ moral (aplauze): 

* Dar cari sunt cestiunile grave, cari deşteaptă grijile d-lui 
Sturdza ? Situaţia. financiară ? Dar greşelile, pe cari vi: le-am 
arătat, îndreptăţese ele pe d-l Sturdza ca pe temeiul lor să 
ceară pentru d-sa puterea ? Adică nu e destul ce aţi. făcut? 
Ce, trebuie 'oare ca aceia, cari în trei ani şi jumătate au par- 
curs toată scara greşeliloi, a expedientelor şi chiar a' proce- 
deurilor necorecte, să -vie să- şi continuie sistemul sub cuvânt 

"de-a îndrepta situaţia ? (aplauze). Si 
Dar, domnilor, este oare un. singur om” cu mintea întreagă, 

„care să nu priceapă că dacă nu cădeaţi : în martie, pe ces- 
tiunea naţională,: cădeaţi de sigur acum pe. cestiunea finan- „- 
ciară ? (aplauze). 

Dar “vă închipauiţi pe a- | Sturdza, care nu a putut s'o ducă 
înainte copleșit sub povara greşelilor sale, având să mai su- 
porte toate greutăţile situaţiunei' actuale şi. cerând sacrificii 
dela ţară, nu pentru a îndrepta o “situaţie pe care” fără vină 
ar fi îndurat-o, „ci pentru a plăti propriile sale "greşeli ? 
(aplauze). , - 

D-l Brătianu a ridicat două cestiuni | grave : cestiunea fi- 
nanciară şi cestiunea externă. , : | 

In cestiunea externă cari. sunt ezijele d-voastră ? De cus- 
tiunea naţionălă îmi: pare bine să constat că nu aţi mai spus 
nimic (aplauze). - | pc 

- Sunteţi nedomiriţi de ce spun aceasta? 2 "Riinăeă astă. pri- 
măvară, când aţi voit. să reduceţi toată cestiunea aşa, 'zisă, 
şi bine zisă, a trădlărei, la cestiunea neplăţei rentei şcoalelor 

“din Braşov... a. 

D-l 1. Bnăzraxv: Cer cuvântul în cestiune personală. - 
D- N. Firrpescu : Aţi ridicat atunci această cestiune, des- 

-pre care cred că vi se va da în- curând un răspuns pe de-: 
“plin” satisfăcător. i 

De astădati aţi lăsat-o şi v "aţi întins asupra cestiunei Por- . 
ților-de- Fer, D-l Brătianu ne-a spus că partidul liberal -s'a
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arătat energic, hotărît în vorbă, bineînţeles, enm aţi fost şi 
în. cestiunea naţională, când eraţi în opoziţie și cam tot de 
felul acesta e şi energia d- voastră în. cestiunea. Dunării. In 

" adevăr, ziceţt că d-l Sturdza : a trimis o notă îulgerătoare la 
Viena. 

Nu ştiu ce dată are acea adresă,. dar mi se „pare că este 
dela 1 sau 2 aprilie. 

D-l MIxISTRU VE EXTERNE: La 29 mmaitie. 
D-l N. Frrapescu: Ziua căderii (aplauze, ilaritate). 
In aceeași zi d-l Sturdza îşi “iscălia demisia și totodată, 

iscălia nota cătră „guvernul austro-ungar." [Il şi-o fi zis : dacă 
„vor fi scuze, le: vor facs alţii (aplauze). 

t. 

Aţi mai vorbit, mi se pare, şi de cestiunea poliţiei “flu- 
viale. Ni s'a făcut în adevăr de guvernul austro-ungar di- 
ferite comunicări în această cestiune. Aceste comunicări, fiind- 
că s'au trimes cu G- luni înainte de căderea d-lui Sturdza, 
au, rămas fără răspuns. (aplauze). 

E drept că a doua zi după căderea "guvernului, d-l di- 
rector al regiei, înainte de a demisiona, a trimis un memoriu 
ministralui. nostru de externe, în care se zicea că ar trebui . 
ca guvernul nostru să fie teribil în aceastit cestiune (aplauze, 
ilaritate).. . o 

Ceeace pot să vă spun, domnilor, este că guvernul nostru, 
nu în momentul când părăsia puterea, dar în primele lui 

zile a refuzat; să acorde autorizaţia cerută de a se exercită 

poliţia fluvială pe teritoriul nostru (aplauze, bravo! bravo!). 

Şase luni aţi petrecut în meditații, ca să . vedeţi ce puteţi . 

răspunde şi n'aţi: răspuns nimic, iar 'guvernul nostru, din 

prima zi, a răspuns cu-un refuz (aplauze). 

Dar să vedem, care este situaţiunea cabinetului nostru în: 

această cestiune ? Dintre toate ţările interesate, cabinetul din 
Bucureşti se află în capul protestatorilor şi până acum a obţinut 

deja câteva reduceri de taxe. Şi azi el continuă să protes- 

teze şi-a avut fericirea—după cum va spune probabil d-l mi- 

nistru de externe, dar eu voiu adăogă şi dibăcia—ca să aso- 

cieze la punctul nostru de vedere şi cabinetul. din Petersburg.
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„Astfel, “astăzi, propunerile: guvernului român sunt spriji- 
nite şi de guvernul rusesc şi noi punem serios temeiu pe 
sprijinul diplomaţiei ruseşti (aplauze). N 

Dar acestea vă par insuficiente. Ne lipseşte, vi se pate, 
de pe. banca ministerială acel iscusit diplomat “care, singur 
dintre toţi miniştrii ţărilor balcanice, printre cari eram co- 

„prinşi, a primit nota Muraview- -Goluchowsly ca un succes. 
şi răspundea cu mulţumiri, când guvernul din Belgrad și cel 
din Sotia ori refuzau. să răspunză, ori răspundeau protestând 
(eplanze, ilaritate). Si 

Ne lipseşte asemenea sentimentul acela de nândrie naţio- - 
nală, care ficea pe d-l Sturdza . să-și înaugureze cu scuze ac- 
tivitatea guvernamentală (aplauze). 
- Domnilor, faptul că adversarii noștri vor fi: comis greşeli 
nu:ne pot dezvinovăţi. pe noi. Suntem ţinuţi să ne facem 
datoria și v'am arătat că ne-o îndeplinim. Dar aceasta iarăşi 
nu scuteşte pe adversarii noștri de criticele întemeiate ce li 
se pot aduce. - 

Şi - când ne atacați Te cestiuni, cari deşteaptă amintiri du- | 
vreroase pentru d- -voastră, santem indreptățiţi a reinprospătă 
vinile' d-voastră, 

+ D-l Brătianu va spus că cestiunea, Porţilor -de- Per îşi are 
origina în tratatul dela Londra . şi-a adaos că tratatul dela 
Berlin n'a modificat decât în . inod nesimţitor tractatul dela 
Londra.. ” - 

Modificările acestea ale tractatilui din Borlin sunt, din po- 
trivă, atât de însemnate, încât, dacă ele n'ar există, n'ar există 
cestiunea Porţilor- de- Per. Prin tractatul. din Berlin s'a dat 
mandat Austro-Ungariei să facă lucrările dela  Porţile-de- 
Fer şi dreptul pentru Ungaria de a se despăgubi. Pe tratatul 
dela, Berlin guvernul ungurese întemeiază nişte pretenţiuni 
absolut neadmisibile. Dar, fără - dispoziţiunile tractatului dela 
Berlin, Ungaria nu dobândia nici, drepturi netăgăduite, nici 

„prilej pentra pretenţiunile cari constituese azi cestiunea Por- 
tilor- de- Yer.
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La Berlin se ” putea discută introducerea în tractat a unui 

„text nenorocit pentru noi. Azi nu mai patom discută decft 
interpr etarea tractatului; 

Nu numai că sub; “guvernul liberal : s'a angajat: cestiunca, 

pentru ale "cărei urmări ' suntem atacați, . dar pretind că vi- - 

novat a fost guvernul liberal, de atunci. 
Domnilor, eram după războiu.. Basarabia eră: pierdută în îna- 

inte de războiu “şi cu. ştiinţa lui Ion Brătianu, | o 

* Declaraţiile lordului Derby în Camera comunelor şi des- 

tăinuirile lui” Bogălniceanu nu. mai lasă nicio îndocală în 
această . privintă, i 

Aşă fiind, n'ari mai patut găsi “printre” «marile puteri un 

sprijin cât de mie pentru, apărarea Basarabiei. Şi atunci, fiind 

că în ţară se: „pornise un curent care ar fi putut să fie fatal. 

guvernului,. s'a înscenat o comsdie, şi zic că ora comedie; 

fiindcă la. Berlin nu mai eră vorba de a se apără Basarabi 

ci -de-a'se apără situaţia guvernului liberal (aplauze), 

Ce s'a petrecut ? Rusia era exâsperată -în contra noastră. 

Austria era. reprezentată la Berlin de cătră contele Andrassy, 
care se întâlneşte acolo cu plenipotenţiarul nostru Ion Pră- 

tianu care, cu doi ani înainte dusese pe tema convenţiunei 
_de comerţ o campanie ca aceea dusă pe cestiunea naţională. . 

Prinţul de -Bismarek ne .vestia prin «Jurnalul Germaniei de - 

Nord», că România nu se poate bizui per niciun prieten şi că 

astfel nu va putea obţine nimic: * : - 

«Norddeutsche Allgemeine Zeitung» ne mai înştiinţa că 

ne va costi nedibăcia de-a încredința în Bucureşti prezidenţia, 
consiliului de miniștri, în acele momente, “unui democrat-so-:: 

cialist, pe când şeful casei Hohenzollern zăcea” pe patul de 

durere. în urma! atentatului lui Nobiling,; 5 

Cu aceste personaje și în asemenea condițiuni Sa jucat 
acea comedie. : Consecința a fost că nu numai Basarabia a 

rămas pierdută, dar am pierdut şi toate compensaţiunile,.. ce 

ni se oferiau altminteri şi am avut să îndurăm şi o sumă de 
_ “consecinţe  nenorocite, printre cari: e şi stipulaţiunea privi- 

toare la Porţile-de-Fer. Când: asemenea păcate apasă asupra
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d-voastră, este cu putinţă ca pentru un mic. interes de partid . 
să veniţi să scormoniţi acest trecut?" Dar când vă arătăm - 
textul tratatului “dela Berlin, ar trebui să vă facă efectul pe 
care îl face crucea asupra lui Mefistoteles şi: să- vă 'zvârcoliţi 
în remuşcări de conştiinţă (aplauze prelungite). -. 

Dar cel puţin dacă: agitarea acestei cestiuni ar putea să 
Vă folosiască! o IN o 
“Credeţi însă că cineva. are să vă crează şi are să vă ur- 
meze ? Ţara vă cunoaşte. și, după antecedentele d-voastră, 
suntem autorizaţi.a vă zice. că vreţi să faceţi un şantaj cu 
“cestiunea, Porţilor-de-Fer. aa ui DER 

Intradevăr, ce făgăduiţi d-voastră ? Făgăduiţi succese, ce 
pretindeţi că d-voastră aţi putea obţine în această cestiune. . 

Cum aţi făgăduit realizarea programului Românilor de 
peste munţi, aţi putea. făgădui şi suprimarea, stipulaţiunilor 
tractatului dela Berlin şi a tutulor tractatelor internaţionale. . 

„ar. pe urmă, în călătorii de vară, după o cură la Karlsbad, când 
alţii fac o nachliur prin munţii încântători ai 'Lirolului,. ori 
pe .malurile fermnecătoare ale lacurilor- Tilveţiei, iar oare- 
cari personaje liberale prin atinostera nesuferită, vara, a 
cancelariilor — cu toate că anul acesta s'au mulţumit mai cu 
puţin, mergând pe la Iissen, la fabrica Krupp, pe la bancheri | | 
Şi pe la antreprenori— atunci în aceste convorbiri puteţi foarte | 
bine spune, ca şi în cestiunea națională — este un precedent 
şi pot să niă prevalez de el — puteţi zice: «Noi suntem cari 
ţinem în mână cestiunea “Porţilor-de-Fer.. Numai să venim 
noi la putere. Noi am râdicat această cestiune, cum ridicasem 

“şi chestiunea naţională, noi putem s'o înmormântăm » (aplauze). 
“Este gravă acuzaţiunea, poate forma! nu o fac, dar sunt - 
îndreptăţit prin “antecedentele d-voastră să bănuese că sun- 
teţi capabili de aceasta (aplauze). - | a 

o De ăceea mi se pare uimitor ca partidul liberal să vie să agite 
| cestiunea externă, dupăce din pricina ei a căzut şi, de altă parte, 
să exploateze greutăţile financiare create de dânsul. Şi prin ce mijloace, prin ce procedeuri duce el această campanie? Lu- 
crul este interesant, căci la urma urmelor deosebirile de prin-
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<ipii dintre partide la noi'sunt mici; - deosebirile de tendinţi - “ 
“sunt ceva: mai mari ; iar deosebirile de procedeuri sunt fun 
damentale (aplauze). i 

Prin ce procedeuri? Vă voiu cită unul singur. 
Este pe banca aceasta ministerială un bărbat: politic, care . 

30. de-ani a fost fruntaş între fruntaşi î în partidul liberal. Cu 
câteva zile înaintea căderei guvernului trecut, *d-l Sturdza a, 

„rugat pe d-l Fleva să intre în minister şi „toată suflarea li- 
berală cerea aceasta: „drapeliştii ziceau că fără d-l Fleva nu 
se împacă, iar- sturziştii ziceau, la un moment dat, că pri- 
mese împăcarea cu d-l Eleva, dar nu cu d-l. Aurelian. Şi au 

i cerut d-lui: Fleva să refacă virginitatea guvernului Sturdza 
s'au întemeiat speranţe că, astfel,cu dânsul, cu energia , cu bi 
Lăţia lui, guvernul Va putea s-o mai ducă câtăva vreme înainte. 

„ Fiindcă însă. d-l Fleva n'a răspuns la apelul liberalilor şi 
-a primit mâna, pe “care i-o întindeam noi, s'a deschis. în con- 
tra lui: campania pe care o ştiţi cu toţii. Înţeleg, nepreşit, ca să 
se -critice atitudinea : d-sale de astăzi; vă întreb însă, dom- 
nilor liberali, cum: puteţi să-i suspectaţi câracterul Și cinstea, 
fără să fiţi d-voastră înşivă atinşi ? ? (aplauze prelungite). 

Căci este evident că, atunci când adresaţi prin ziare insi- 
„nuaţiuni defăimătoare de ucelaşi fel d-lui Costinescu, când 
de pe banca ministerială, se ameninţa. d-l. Aurelian să nu 
îndrăzniască să facă opoziţie că o va păţi, pomenindu-i-se 
de afacerea W. achtel, când d-lui Fleva îi aruncaţi acuzaţiuni 
ca acelea ce de-6 luni alimentează presa liberală, noi sun- 

tem îndreptăţiţi să spunem că .30 de ani, petrecuţi în loc de - 

„Onoare în partidul d- “voastră, nu- sunt pentru un om politie 

o garanţie că e măcar un om cinstit în senzul cel mai vul- : 
gar al cuvântului (aplauze). 

Noi putem zice că toţi bărbaţii politiei din partidul libe-“ 
val sunt necinstiţi: şi că nu le daţi pe faţă păcatele, numai 

ca să cruțaţi nişte tovarăşi de luptă, de azi (aplauze). - 

Dar nu. vreau să dau'o lecţiune de morală partidului li- 

beral; vreau numai să stabilesc o deosebire de procedeu în- 
tre el Și noi. 

=
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„A fost în rândurile noastre un om politic, care .ne-a pără- 
sit. După 20 de ani de servicii aduse partidului conservator, 
înti'o bună zi, d-l Pâucescu ne-a părăsit amărât de tot și, poate, 
cu drept cuvânt, de atitudinea 'unei fracțiuni a partidului con- 
servator, care căuta să facă golul în jurul nostrii. 
„D-l Păucescu ne-a părăsit în. condițiuni, cari near fi: în- 
dreptăţit, dacă am fi fost de rea credinţă, să formulăm oare- 

"cări acuzaţiuni în contra lui. Căci în ajunul. retragerei gu- 
vernului Catargi—şi când zic în. ajun, nu zie cu 2—3 zile 
înainte, ci chiar în ajun—am văzat pe d-l Pănceseu la clu- 

bal conservător şi a doua zi el era la.clubul lberal. 
Cu rea: credinţă şi potrivind cu meșteșug aceste împre- 

jurări, vă închipuiţi câte am fi putut spune. Dar nici unul 
dintre noi n'a îndrăznit să arăte o critică cât de ușoară ve-. 
chiului nostru tovarăş de luptă, căci socotim că, atunci: când 
un om.a închinat 20 de ani de muncă şi.de talent parti- 
dului nostru, îi datoriim măcar atât, ca să-i redăm libertatea. 
de .acţiune, când cumva doreşte să-şi croiască un alt drum. 

Şi oricât de dureroasă putea fi lovitura ce despărţirea 
d-lui Păuncescu ne dădea, totdeauna am urmărit cu interes. 
actele lui politice, geloşi de succesele ce unul dintre ai noş- 
tri putea, săi capete în-mijlocul d-voastră (aplauze). 

Atitudinea d-voas:ră “faţă de d-l Flava e nederină ; şi de 
acea când, uzând de asemenea procedeuri, exploataţi cu in- 
conştiență toate cestiunile în privinţa cărora sunteţi - vulne- 
rabili,: numai pentru a relua puterea, suntem în drent să vă, 
spunem că alături: de atâtea cestiuni, de cestiunea financiară, 
de cestiunea. naţională, de cestiunea, externă, pentru noi mai 
e o altă cestiune care se pune, e cestiunea, morală a parti- 
dului liberal (aplauze).. o E 

ŞI atunci când: se - pune în aşa mod îîn discuţiune Mora- 
litatea unuia dintre cele două partide, o altă cestiune, o' ces- 
tiune constituţională, se pune dela sine. Această cestiune e 

- următoarea :.ce poate să mai aştepte ţara dela regimul: par- 
tidelor ? (aplauze), SE
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Intre partidele politice trebue să fie puncte de deosebire 
şi puncte de contact; puncte de deosebire, cari justifică şi 

înalţă luptele noastre şi puncte de contact, cari încredinţează 

tara. că aceste rivalități” nu merg până a atinge interesele . 

superioare ale ţării. Numai întrunind aceste condițiuni, „par - 

tidele pot corespunde. menirei. lor. Cât pentru noi, am "cău- - 

“tat totdeauna să păstrăm acel contact necesar eu partidul 
liberal. Ultima noastră opeziţiune vă dă numeroase dovezi 
despre aceasta. A - 

La 1895 cădem dela putere. . - 
O voce: Ne-am “retras. 
D-l N. Fimescu: Unde găsim justificarea actului. politic, 

“care-a adus la putere .pe liberali în afară de orice manifes- 

taie a opiniunei publice ? În presa noastră. Nu aveam, vă 
mărturisesc, .în această privinţă decât o jumătate de convin- 

gere, dar era un sentiment de mândrie şi de respect faţă 
de noi înşine, ca: să avem acea atitudine, încât să nu se crează 

că un simplu parapon 'se adăposteşte în dosul argumentelor 
“constituţionale. De aceea nu în presa liberală, care profesa 

alte păreri despre primenirea partidelor, ci în presa noastră 

-se poate păsi justificarea căderei noastre la. 1895. 

Puțin după aceea se produce vizita Impăratului Francisc . 

"Iosef în Bucureşti. Negreşit că vizita Impăratului Austriei 

era de natură -să deştepte multe .reflecţiuni, căci, mulţi se 

pateau întreba, cum s'ar fi produs acel eveniment, dacă nu 

se - produceau scuzele dela laşi şi apostasia. d-lui: Sturdza. 

Aşa fiind; s'ar fi putut găsi câţiva energumeni, cari să. facă 

numai atât ca să selipiască pe zidurile Capitalei, pe tot par-- 
cursul suveranului străin, “discursurile incendiare în cestiu- 
nea naţională ale d-lui. Sturdza, pe atunci preşedinte de con- 

_siliu. Vam iertat însă şi am fast mosafirii d-lui Sturdza. 

A venit cestiunea Mitropolitului şi ţineţi minte ce anga- 

jamente solemne: luosem primăvara, de a-nu dezarma până, 

la soluţiuhea cestiunii ; dar când. cestiunea dinastică a fost 

pusă de boala. Principelui Moştenitor, deodată am depus ar- 

mele, £ am n suspendat orice . activitate politică şi am dat“; gu-
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_vernului 6 luni de răzgândire, care timp însă el l-a între- 
buinţat. nu ca să găsiască o soluţiune demnă a cestiunii, ci 

“ca să plăsmuiască actele, cari au adus căderea ministerului 
Sturdza. - e 
„In fine, când s'a 'rezolvat cestiunea mitropolitană, nu vam 

- dat chiar şi mână de ajutor? Atunci se pusese pentru noi. 
cestiunea : Ce vrem? Puterea ori pacea în biserică? - | d 

Cu toţii: am 'zis:-Nu vrem puterea, - căci puterea o poate 
avea orice. partid politic, pe când un act de abnegaţiune ca 
al nostru nu se face oricând Şi, în' orice caz, nu sunt ca- 
pabili adversarii noştri să-l facă. - A 

Şi când ziceam că nu dorim puterea, căci puterea am avut-o 
şi o vom mai avea, era printre noi un om de 74 de ani, care: 
ştia că prin aceasta dă cu'piciorul puterei cu cars niciodată, 
poate, nu se va mai întâlni (aplauze). Ii 

Domnilor, ziceam că e 0 datorie ca să existe puncte de con- 
tact între partide asupra cestiunilor. celor mari şi Wam do- 
vedit . că din parte-ne ne-am îndeplinit, în opoziţie, acea 
datorie. a Pee 
“Dar acea. conlucrare a partidelor, în împrejurări grave, tre- 

bue “să capete adeziunea nu numai a unuia, ci a ambelor 
noastre partide politice. N Aa - 
„Ei bine, avem în faţă noastră un partid liberal, ale 'cărui 

apucături sectare. fac” imposibil orice contact. Astfel, ţara 
află că nici măcar în momentele grele rivalităţile dintre par- 
tide nn-pot înceta şi dorim ca ţară să ştie, că de aceasta e 
vinovat partidul liberal, nu partidul conservator. -. | Dar dacă în împrejurări excepţionale nu e cu putinţă nici 

„o înţelegere, măcar să vedem cuin se înfăţişează ţării riva- 
lităţile dintre partide în activitătea lor de toate zilele. 

Ii bine, țara vede că e un „partid, partidul liberal, care, 
la putere, comite atâtea greşeli, încât cade. dela cârmă în condiţiunile în cari a. căzut în 1888 şi în 1899. 
Când, un partid ajunge în aşa hal, e evident că trebue să „_recurgi la mijloace eroice de stârpire a guvernului dela pu 

tere. : - Dia
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„Dar îndurarea acestor mijloace, în loc să fie o lecţiune 
pentru. partidul liberal,. devine o. pildă pentru el. '<Aşa, zic 
ei, aţi făcut în contra noastră, aşa vrem să facem şi noi.» 
Puțin importă dacă mijloacele întrebuințate erau în raport 
cu-.greutatea vinei. Puţin importă dacă, în cestiunea mitro- 
politului, de. pildă, putem. dovedi,cn acte, cu sentinţe ema- 
nând dela : Sinod, dela Camera de punere sub acuzare, cu 
mărturisirile chiar ale, adversarilor, că am avut dreptate” 

“şi că numai aşa am „putut să facem să triumie o cauză justă. 3 
«Aşa aţi făcut, aşa vom face», este răspunsul adversarilor. - 
Astfel, regimul parlamentar se reduce la aceasta, ca in gu: 
vern oricât de rău sa nu. fie combătut, iar dacă este com- 
bătut mijloacele legitime; de luptă “în contra lui să devie 
arme obişnuite în contra oricărui guvern,. oricât -de nevi- - 
movat ar fi.'<Ori impunitate pentru. noi, ori "represalii pen 
tru voi». Aceasta e formula adversarilor noştri (aplauze). 

Astfel în 1888, din prima zi după căderea d-voastră, aţi 
înc&put o campanie mizerabilă acuzându-ne că suntem vân- 

„duţi Rusiei (aplauze). .- - 
Şi azi. veîncepeţi aceiaşi tactică şi în ce împrejurări o re- 

începeţi ?. Aţi căzut, -ori, mai drept, v'aţi rostogolit dela pu- 
tere. In capul guveinului aveţi nişte oameni, cărora poţi să 

le imputi mai curând indiferența decât. patima oarbă a pu- 
terei. Aceşti oameni se luptă eu o sumă de greutăţi, creeate 
de d-voastră. 

Şi-pe câtă vreme: guvernul, ocupat numai cu lichidarea 

acelui trecut, ar trebui să se bizuie pe îngăduinţa tutulor şi 

pe-o atitudine cuviincioasă a partidului liberal, vedem cum 

acest partid speculează toate acele greutăţi create de «el : 
însuşi, întrebuinţând procedeurile cele: mai incalificabile, cu 

ajutorul “unei “prese desperate şi . apelpisite, (aplauze) î 

cât nu mai este politică, ci o. “adevărată piraterie politică. şi. 
„toate acestea le făceţi în numele cărui ideal? Idealul este a . 

readuce la cârmă pe sperjurul angajamentelor s sale în ches-. 
_ tiunea naţională şi de a-l :readuce în numele demnităţii na- 
ționale ! (aplauze). - a :
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Domnilor, acestea fiină vclaţiunile dintre - noi, nu ne pu- 

tem niciodată întâlni. Şi nu ne rămâne nouă decât să ne 
urmiun . drumial nostru, indiferenți de. atitudinen d-voastră, 

călăuziţi numai de simţul datoriei.. - 

Datoria ne-âm îndeplinit-o în opoziţie. Vedeţi azi cum ne-o 
îndeplinim la putere. Mesagiul "Tronului solicită activitatea 

noastră. asupra nui întins program financiar. 
Vom avea, mâi întâi, să alcătuim, un “buget, care nu mai . 

este legea bugetari anuală, ci cată. a constitui cea mai în- 
- semnată. reformă a acestei sesiuni, un buget care să fie ex- 

presiunea unei politici, , . 

Acest buget se reazimă pe impozite noi, cari au âjuns 

azi -a fi o necesitate chiar pentru creditul nostru şi pe care-cred 

„că guvernul va izbuti să le cuceriască dela - patriotismul 

parlamentului şi al țărei. Apoi avem de înaugurat o politică 

de. economie şi mai -ales de economii în lucrări extraordi- 

nare. Avem — şi aceasta este o părere a mea personali — 

datoria de a pregăti şi rezervele noastre pentru viitor. Cât 
pentru mine, cred că trebue cât mai curând să înființăm un 

„tezaur naţional. Dacă ţări, cari nu au decât'o datorie internă, 

cred că e prudent. să aibă asemenea rezerve, la noi mai ales 
aceasta: se impune. ie 

Poate că venitul din vânzarea moşiilor statului să tre- 

buiască să fie înscris încă în anul acesta de criză în. buget. 

Dar la anul cred că aceasta nu va nai fi și, în loc de a mai 
spori cu această resursă amortizare ea, cred că acest venit ar 
putea alimenta cu mare folos, pentru: „unele împrejurări ș grave, 
un tezaur naţional. 

'Trebue, în fine, « să “căutăm să înlesnim „crearea micilor 

capitaluri prin economie. Aceasta îşi propune guvernul a o 
face printr'o nouă legislaţie asupra societăţilor cooperative. 

Tată programul nostru financiar şi vă „declar, că nu: văd 

„an alt om, care'să inspire mai multă încredere că va aduce 

la îndeplinire acest program decât d-nul general X Ianu. Nu 
ştiu cine ar putea să veprezinte,. ră nai bine ca d-sa, această 

politică de probitate, de economii, de prudenţă, de sinceri-
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tate, ştiind so urmăriască „cu energia pe care d-l general - 

Manu o desfăşuri în tot ce face (aplauze prelungite).  -.. 

Aceasta este opera orei „prezente. La anul, îndeplinirea re- - 
formei administrative se va impune. 

In jurul acestui program de muncă trebue să se grupeze 

toată suflarea conservatoare,. mai ales- în împrejurările grele 
prin cari trecem. „Măreţia. acestei opere reşade mai ales. în 

aceste greutăţi enorme ce avem.de învins. Pe dificultăţile 

orei prezente, pe răspunderile pe cari le luăm, pe pericolele 
la cari ne expunem; „pe -impopularitatea momentană la care 

ne resemnăm, înţelegem să întemeiem popularitatea de apoi. 

Încrezători în dr eapta judecată, ce suntem. siguri că'va veni 

într'o zi, să ne împlinim-pentru ziua de azi 'datoria.. Spre acest 

sfârşit, toţi acei ce sunt conserv atori.sunt datori să dea gu- 

vernului concursul "lor şi un concurs, necondiţionat, în îm- 

prejurările grave „prin, cari trece ţara (aplauze prelungite).



Da SN | 

CRIZA FINANCIARĂ: IN 1900 

In grelele împrejurări, ercată de groaznica criză financiară din 
anul 1899, griia de căpetenie a. tuturor oamenilor de stat era al-, 
cătuirea bugetului. De felul cum avea să fie alcătuit de astădată bu- 

“wetul, -atârnă nu numai funcţionârea regulati”a serviciilor pu-. 
blice, ci şi demnitatea şi 'cinstea statului. Pentru aceste cuvinte, 
bugetul pe anul 1900— 1901, pe care guvernul conservâtor îl pre 
zentă Camerei deputaţilor, fu studiat cu mult „interes, cu o grijă 
şi o luareaminte mai mare decât oricând. 

În şedinţa dela 20 martie.vorbeşte, în “discuţia asupra bugetul, 
d-l deputat G, A Scorţescu,- după care ia: cuvântul d-l P. P. Carp. 
D-sa arată mai întâi covârşitoarea importanţă a studiului bugetului. 
«Aci. este locul — zice d-sa — să vă amintesc cuvintele unui scriitor 
german, care zicea: aptitudinile unui'om politie se pot judecă mai 
cu seamă dupi modul cum se oglindeşte în creerii lui situaţia bu- 
getară a unei ţări, Şi eu afirm că, după modul cum se va oglindi 
în creerii noştri: situaţia noasttă financiară, vom putea judeca” dacă 
şi cine dintre noi are sau riu are aptitudini politice». - - 

Spune, după acea, că bugetul de anul acesta «închide o eră în-. 
treagă, dat fiind că trebue. să ne hotărim-de acum înainte să în- 
'cepem o altă „eră bugetară». Critică unele părţi din buget. Eva-. 
luările, spune d-sa, sunt prea urcate lă-vămi; lă monopoluri şi la 
impozitul alcoolului. In afară de aceasta, reducerile, ce se fac anul. 
acesta în buget, nu sunt permanente, ci numai pentru un singur - 
an: astfel sunt cele dela ministerul de războiu. Guvernul speră 
întrun excedent de 7 milioane : acâsta e un miragiu, spune oratorul. 

Dealtfel, această critică nu o face din spirit de partid. 
«Sper că aţi constatat că eu caut să fiu deasupra tuturor parti- 

delor. Şi credeţi-mă, că nu 'o fac din dragoste pentru guvernul ac- 
tual, dar o fac pentrucă mi se pare că situaţia noastră este astfel, 
incât nu mai avem timpul să ne gândim la luptele noastre meschine, 
Au ne este ingăduit să ne judecâm. cine. a.făcut Jefurile mai mari
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şi cine n'a fiicut lefi mai mari. căci i la lefile Tai mari tăcute de. ge- 
neralul Berendeiu partidul liberal are să vă arăte. sporurile de Îe-: 
furi: făcute de conservatori. Ce ese de aici ?. Că aţi sporit toţi. Şi 
ce-are să casă de aci “inainte ?... Că trebue cu toţii să scădem. 

«Liu nu vorbesc în numele nici unui partid, nici pentru, nici contra ;. . 
_eu zic că.trebue cu toţii să ne deschidem, ochii şi să vedem ce este, 
de făcut. : - ! 

«Grecul zice patimata, -1 matimata : “ păţaniile, sunt învățăminte, 
Ei, am păţit şi naşte intrebarea dacă. vom şti să învăţim şi, după 
cum vom dezlegă situaţia financiară, pe care o avem înaintea noastră, 
după acea vom putea judecă dacă putem învăţă și noi ceva, sau 

- suntem şi noi: ca acei coconaşi, cari nici nu înv aţă, nici nu uită 
nimic», - 

Arată că” ministerul .de finanţe este descoperit c'o. sumă de 60 
până la 80 de milioane. Va trebui să so facă un împrumut, pentru 
a plăti această datorie flotantă.. Anuitatea acestui împrumut va face 
să crească bugetul: cheltuelilor cu «+ milioane pe an. Cât pentru 
echilibrarea bugetului. atât: pentru anul acesta cât şi pentru viitor, 
d-sa arată că nu sunt decât două mijloace: a) reduceri la cheltueli 
in sumă de 15 milioane; 'b): impozite în sumă de 8 milioane, după-! 
care sfârşeşte astfel : | 

"- «Ored că am indicat în. ee senz trebue. să se facă reforma bu- 
setari. Dacă veţi avea curajul s?o faceţi, putem să avem speranţă 
că Situaţiunea în care ne atlăm, oricât de deplorabilă ar îi, va îi 

“însă trecătoare. Dacă insă - energia vă va lipsi, atunci situaţiunea. 
în “care no aflăm, va îi-o situatiune permanentă ş şi ceeace nu voiţi să - 
faceţi de bânivoe, „veţi fi „oblig paţi, domnii mei, s'o faceţi de nevoe». 

După domnul p. p. Cup ia cuvântul d- -l N. Filipescu, raportor 
bugetului. . 

FINANȚELE NOASTRE 
o RE , ” Dc Li 

DISCURS ROSTIT IN SEDINȚA CAMEREI DELA 20 MARTIE 1500 

N 

"Domnilor Deputaţi, , RE 
. 

-Onor.! d-l Carp a desfăşurat -două feluri de consideraţiuni : 

unele privitoare. la actualul buget, celelalte privitoare la 

bugetele viitoare. D-sa a făcut câteva. critici: şi a formulat 

câteva deziderate. Criticile au' fost pe atât de mici, pe. cât 

dezideratele au fost de mari! Şi aceasta nu poate decât să ne. 

satisfacă, Căci neapărat nu putem să pretindem ca un membru 

N
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din hinoritațe să fie mai blajin decât a fost d-să faţă de. 
proiectul nostru de buget, mărturisind că, dacă nu e un 
excedent, cel puţin el e echilibrat şi, pe de altă parte, nu- putem 

- decât. să fim satisfăcuţi, văzând cât de - „mari “sunt 'exigen- 
ţele d-sale faţă de noi: nceasta chiar e un. omagiu adus 
operei pe care am început-o şi dela care se cere atât de mult, 
Voiu, căută să proporţionez răspunsul cu cuvântarea: d-lui 
Carp şi mă voiu, sili dar să fin cât sg “poăte de scurt în ce 

„priveşte bugetul actual şi voiu răspunde mai pe larg la con- 
“sideraţianile. generale ale d-lui Carp cu privire la viitoarea 

7 

noastră politică financiară, adică, când zic că voiu Ti ispunde, 
nu înţeleg 'ca să-l contrazic în multe privințe. 

Dar înainte de a mă ocupă de criticile privitoare la acest 
„buget, vreau să înlătur mei întâi, "print:”o chestiune preala- 
bilă,. acele câteva consecinţe pe cari .d-l Car pa vroit să le 
tragă din deosebirea dintre” proiectul de buget, aşa cum a. 
eșit din dezbaterile comisiei bugetare şi proiectul de buget; 
prezentat de guvern. Este foarte firesc, domnilor, ca să fie 
o deosebire. Mai întâi, suma-cea mai însemnată, e care a fost în- 
liturată din proiectui de buget al guvernului, oste acea de 
4.300.000 de lei dela ministerul de războiu: 

Cred că eră firese — şi am -spus aceasta înainte de a se 

prezinta bugetul ministerului de războiu — eră firesc, zic, ca - 
acest buget. să se prezinte arătând totalitatea nevoilor ar- 

matei, Noi însă eram în rolul nostri, ţinând seamă — pe lângă - 

nevoile cari trebuie să preocupe pe d- | ministru de războiu — 
și de situaţia bugetară şi făcând reducerile pe'cari le-am. 

făcut. Şi ne putem" felicită că aceste reduceri, cari implică 
oarecare răspundere, s'au făcut cu unanimitatea membrilor co- 

misiei bugetare, în care figurează membri din, toate grupu- 
rile politice. . - . a, 

Al doilea, deeace a mai schimbat în - cele din urmă fizio-, 

nomia bugetului sunt și două resurse noi, pe cari actualul 

ministru de finanţe le- -a creat după- prezentarea proiectului 

de buget şi, în” fine, e e o cunoaștere mai exactă a situaţiunii 

2
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încasărilor, care. se prezintă altfel cu 2 patru luni î în urmă decât . 

cu patru luni înainte. - DE “ : 
Dar, negreşit că şi comisia bugetară a adus partea ei “de 

muncă şi a contribuit să îmbunătăţiască acest buget; Aceasta 

- este de netăgăduit şi e şi firese. Recunose acest merit nu 
numai pentru membrii majorităţii din comisia bugetară, dar şi 

pentru membrii minorităţii, pentru: vicepreşedintele nostru, 

d-l Grigore Manu, care a lucrat la acest buget cu atâta sâr- 
guinţă, o .recunose pentru d-nii Carp şi Arion, de.o parte, : 

pentru d-l Costinescu .de alta, şiinu mă feresc a mărturisi - 

"că dacă “domniile lor ar fi avut nu atitudinea pe care-au 

avut-o, -ci s'ar îi inspirat dela vederile exprimate aci de re- 

prezentanţii partidului liberal-sturdzist — cari au protestat î în 

contra fiecărei legi de impozit şi asmuţiau, în afară de parla- 

ment, nemulţumirile în contra fiecărei reduceri — : atunci ori noi: 

ne-am fi aflat într'o situaţie mai grea, ori bugetul nu sar 

înfățișa aşa cum l-am prezintat (aplauze). 

Acestea. zise, domnilor, permiteţi- mi să examinez mai în- 

tâi chestiunea echilibrărei Dugetului, de care, ne-a între- 
ţinut d-l Carp. Cred că deja.vom fi făcut un mare lucru, 

dacă dovedit va fi că bugetul este echilibrat. Se -cer multe 
lucruri dela acest buget, dar veţi recunoaşte că cea dintâi- 

îndatorire a unui buget este de a fi echilibrat, şi această 

primă îndatorire, cred că am îndeplinit-o pe deplin. Ca demon- 
straţia mea să nu rămâie în vânt, mi-ar „trebui un ter-. 

men de. comparaţie şi acesta ar trebui să fie bugetul 

actual. Dacă d- 1. Brătianu ar fi prezent, am putea să ne 

dăm satisfacerea de a triumfă cu uşuiinţă, arătând deose- 
birea dintre proiectul nostru 'de buget şi bugetul actual. 

D-sa nu a voit să ia parte la aceste dezbateri.. Constat a- 

ceasta şi nu insist. ă 

D-l G. Dosnescu: Are nădejde să-l mânânce ei (ilaritate). 
D-l N. Fiurescu: Voiu luă dar ca termen de comparaţie 

bugetul actual, redus, “după părerea unuia dintre oamenii 

noştri politici, care eră recunoscut ca o autoritate în materie 

financiară. Voiu compară opera noastră cu "bugetul actual
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redus : după părerea mult regretatului: Menelas Ghermani. 
Nu fac aceasta pentru a mă pune la adăpostul criticelor 
unui anume grup din Cameră, ci voiesc, cu toată sinceri- 
tatea, să invoce autoritatea unuia dintre oamenii noştri politici, 
care, în împrejurările „prin cari trecem şi când oamenii de. . 
finanţe ne-au dat atâtea decepţiuni, prin politica sa. pru-, ” 
dentă sa apropiat mai mult de adevăr. - 

D-l Ghernani zicea, cu privire la - bugetul" actual: 
«Dacă veţi avea o recoltă mijlocie, în toate, şi în grâne 

şi în livezi de prune Şi în vii, atunci evaluările d-voastră o 
să vă lase neapărat un deficit de 'cel puţin 5—6 milioane». 

Trecând lu evaluările cheltuelilor, d-sa zicea, cu privire 
la prima de zahăr: “Cum o, să plătiţi 1.280.000 lei cu 
327.000.2» -. _ o 

EL mai constată că plată rernizelor perceptorilor e prea 

putin “evaluată şi apoi. încheie astfel: «Toate aceste cifre 
constituie” o supracheltueală neprevăzută- de 1.450.000 lei, 

care trebuie adăugată 'la pa, pe care o 'vor lăsă 'eva- 
luările,» - | 

Prin urmare, la: venituri o dipsă de 5—6 milioane. La chel-- 
tuieli o insuficienţă în dotaţiunea serviciilor de 1.450.000 lei. 

In total o 'neajungere de 7 milioane şi jumătate. 

Cu aceste deosebiri, bugetul azi în vigoare s'ar prezintă 
echilibrat, - 

la să vedem, dacă ne-am inspirat dela aceste prudente 
aprecieri. | 
Să iau cheltuielile. - | 
Aci constat 'că am evaluat mai larg: unele cheltuieli, dar 

totodată constat că orice sporire de. cheltuieli ni se impută 
-ca o risipă. Această critică trebuie să dispară şi trebuie să 
se recunoască că cele 5 milioane economii au fost între- 
buinţate odată cu sinceritate în unele servicii. 

Reiau capitolele de cari vorbia. Menelas Ghermani. La 

prima de zahăr, dotaţiunea eră insuficientă. Am adaus 2 | 

„milioane. La remiza perceptorilor eră deasemenea o izisufi 
cienţă şi am adăugat 500.000 de lei. Astfel am adăogat la toate
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capitolele, unde lipsurile au trebuit să fie împlinite cu cre- 

dite suplimentare, dar în loc de 1.400. 000, cât 'se constată 

că era neajungere la cheltueli, am . pus 5 milioane. “ 

Trec la venituri. - 

„Aci se constată o majorare a  evaluărilor de 5—6 milioane. 

Cât am adaos noi, ca să putem evaluă cu sinceritate ve- 

niturile ? Am adaos 18. milioane impozite noi, 6.500. 000 

„vesurse de altă natură. In total 24.500.000 lei. 

E drept că proiectul acesta: de buget covârşeşte cu 9 

„milioane şi jumătate cheltuielile” bugetului actual; dedu- 

cându-se aceste 9 milioane şi jumătate din cele 24 de milioane, 

ajungem încă la un'spor de resurse noi de 15 milioane şi 

jumătate; cu atâta am redus evaluarea actuală a veniturilor. 

Prin urmare, la cheltuieli având o "dotare insuficientă de 

1.450.000, am adăogat 5 milioane din economii, iar evaluarea 

veniturilor am scăzut-o cu 15 milioane şi jumătate, cari au 

fost! înlocuite cu resurse noi pe cari le-am creat. 

Fără a intră în amănunte, cred că am liniştit unele te- 

„meri ale d-lui Carp. Dar d-sa a precizat câteva capitole dela 

venituri, cari crede d-sa. că suni prea mult evaluate. De 

pildă, d-sa ne spune că la spirtoase evaluârea de 40 de mili- 

oane e exagerată. Dar ăci, domnilor, ne-am "bizuit mai întâi 

pe media încasărilor. a trei ani şi cred că această normă are 

0 valoare, deoarece ea este cea mai defavorabilă şi cea mai 

severă. Această medie e de 38.185.000 lei la tutun: Apoi 

ne-am bizuit şi pe încasările celor nouă luni din chiar anul 

„acesta, cari ne dau 21.700.000 lei, ceeace pe 12 luni trebuie 

să ne dea 36 de milioane. La aceasta adăugaţi sporul tarifului, - 

cel nou. al tutunului şi cred că nu veţi găsi exagerată eva- 

- luaţia noastră. La vămi am scăzut 7! milioane. Dacă 7 mili- 

"oane. ar reprezintă o taxă de 10 la'sută din valoarea mărfu=- 

rilor importate, reducerea noastră ar reprezentă 70 de milioane. 

Credeţi d-voastră că. „importul nostru va scădea dela 300 de 

milioane mai -jos de 230 de milioane, cât admitem că ar ar putea 

să .scază ?
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, Am intrat în aceste amănunte, sing axele de cari s'a ocupat 
a-l Carp. | 

“Revin acum la, chestia generală, - | 
In ceeace priveşte evaluarea veniturilor, cred că mi-e per. 7 

mis-să spun că. acest buget e cel paţin: echilibrat. Ipsuşi.f 
„A-l Carp a mărturisit aceasta. Mi-e permis să mă folosesc 
de această prețioasă declaraţie. Dar este destul să spuneţi 
în treacăț «bugetul echilibrat» și apoi să ne „aduceţi Any 
Buiri ? 

Dar,: domnilor, a cchilibră : un buget într "un an ca acesta, | 
„merită numai: această banală menţiune, că bugetul e: -echi- 
librat? -. 
 Intr'un an ca acesta a echilibri budgzotul, este + a face o 
operă excepţională. as Pa . | 

Un buget echilibrat întrun an . ca acesta. însemneăză a 
avea la. anul un buget cu excedent. Iar un buget. cu ex- 

- cedent prevesteşte pentru anii următori largi - disponibilităţi. 
La aceasta se întâmpină, că încă n'am mers destul. de de- 

parte... Excedentul de 7 milioane, ni-se zice, nu e suficient. 

Dar “care ce excedentul,care-ar putea să vă satisfacă ? Dorul 
„de-a. avea excedente n'are margini. Dar mijloacele de a 
„dobândi excedente . sunt mărginite şi - aceste anijloace am 
_dori să ni le arătaţi. . A m 

“ Cari vă sunt! mijloacele 2. . i a a 

Alte impozite ? „Cred, domnilor, „că “atunci când exportul 
nostru, prin urmare când avuţia noastră, s s'a redus întrun ân 

dela 280 de milioane, la 100 de milioane, a veni într'un' singur 
an să ceri sesurse noi de 30 milioane. este tot ce se: putea 
face. -A cere mai mult, -ar fi să pricinueşti pagube agricul- 
turei, ar fi să 'dâi o lovitură de moarte . comerţului şi ar fi să 
faci. totodată o operă- bugetară neînţeleaptă, căci sporul” de 
impozite .nu ne-ar da spor de venituri. . E 

„Ni se zice însă: «puteţi face economii mai mari.» 
„ Economiile. Tu pretind că nu eră cu putinţă să faceri 

“ economii . mai mari: Ştiţi, domnilor, că de . vreo 10 ani ne- 
contenit sa repetat: «Bugetul nostru. este: ireductibil.» In 

.
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această: “privinţă. - menţionez aportul d-lui Emil Costineseta - 

asupra bugetului 1897—98, în care citesc: 

«Învăţământul, ce rtiese din Iucrarea comisiunei, este că chel- 

tuielile Statului nu se mai pot reduce din ceeace sunt astăzi». 

„ Neapărat că situaţiunea nu eră: aşa de grea atunci, cum 
este acum, dar aceasta nu este un argument. Pricep.că: 

întrun an ca acesta să.pretinzi să se, puie impozite iai multe, 

să pretinzi să nu se facă cheltuieli mai mari. Dar econo- 

“miile; rezultând , din tăierea, sinecurelor şi din cheltuielil& 

“ inutile, trebuie să fie “ocupaţiunea constantă a oamenilor de 

5 îinante, în orice împrejurări. 
Ei bine, deşi ni se zicea că bugetul este ireductibil, totuşi 

am făcut 9 milioane economii. . -._ 
Şi, când vorbese ' 'de 9! milioane economii, nu pomenesc de-- 

cele 4-şi' jumătate milioane dela ministerul de iăzboiu, de: 

cari d-l Carp zicea -că sunt trecătoare, căci la anul'vom avea 

nevoie să 'le- înscrim din nou în buget. De aceea pe acestea 

nu le-am socotit. Vorbesc de econoniile permanente; e cari se 

„rezumă în milioane economii propriu zise, din cari 3 poa 

jumătate la personal : şi 1. milion. jumătate. la material, 

apoi în: 4 milioane din impozitul de 50% asupra. funetica „ 

narilor. -Căci economiile, pe. cari le-am făcut, le-am repartizat, 

fie în reduceri de funcțiuni, -fie în- reduceri de lefuri, când 

mi Sa păzut că lefurile surt exagerate,. fie într'o reducere 
uniformă asupra tuturor. lefurilor. funcţionarilor? 

"9 milioane dar am. căpătat din economii. 
“Mai cred :că aceste economii vor putea fi, :chiar în anul 

acesta, împinse cevă mai departe, la aplicaţiunea-bugetului : 
căci. sunt economii, pe cari poţi să, le faci cu uşurinţă la alcă- 
tuivea bugetului, când un funcţionar este: notoriu inutil, când 

o leafă este hotărât exagerată. Sunt insă unele servicii mai. 

delicate, de cari nu-ţi este: permis ca, în localul comisiunei | 

bugetare sau. în cabinetul ministrului, să te atingi, fără să te 

temi, de-a zdruncină serv iciile. o 

„Şi, în această privinţă, văd că înainte chiar de punerea 
în: aplicare a bugetului, d-l ministru. al: lucrărilor publice a. 

- 4
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hotărât să reducă: personalul contabilităţii căilor ferâte. şi să. 

supriime, mi se pare, controlul. | 

Acestea sunt, lucruri atât de delicate, încât. nu ne-am fi 

putut încumetă noi să facem asemenea schimbări. Ele se pot 

face. însă în aplicarea bugetului şi se vor face. - 
Aşa dar, cu cele 9 milioane economii deja: dobândite şi 

cu economiile cari se” mai pot face în cursul anului, cred ci 

aim .atins limita, economiilor posibile. : 

„Cred că 'nu putem. face economii :mai mari, cel puţin dacă” 

, prin economii înţelegem ceeace: trebuie să se înţeleagii, anume | 

că, păstrând organizaţiunea - actuală - a Statului, continuând 

acelaş! traiu, având acelaş, train de. maison, să faci în ve- 

derea, aceloraşi rezultate: ini" puţine sacrificii. 

Aceasta - pretind că nu este cu putinţă. 

Cred :că ani ajuns “la acea limită unde, dacă am tiiă 3. 

milioane încă din bugetul cheltuielelor,- an zdruncină. cu si- -- 

guranţiă vreunul: din. Serviciile mari ale statului.. - _. 

Dar” voiţi să. facem economii de altă nutură 3, voiţi să ştir-, 

"biţi organizaţiunea Statului, voiţi să vă atingeţi de armată, 

de or ganizarea. învăţământului nostru “public? Asupra acestor. 

-- chestiuni aşi fi fericit să;cunose vederilg minorităţii. Apucând 

pe calea aceasta, se poate reduce bugetul. Rămâne numai 

să cumpănim foloasele cu neajunsurile. 'Neapărat că se poate 

tăia dela armată. Cred însă că folos prea mare niar îi, căci . 

am avea ofiţeri pe cari trebuie să- -i plătim, fără -să avem 'sol- 

daţi ; sau am avea mai mulţi pensionari. militari, fără să avem. 

ofiţeri şi Boldaţi. E a 2 

= Cred că am" putea face economii asupra reprezentaţiunii 

noastre” diplomatice. Aceasta s'ar. face cu oarecare scădere 

a vazei noastre în străinătate şi "co economie de câteva sute 

"de mii de lei, - 

„La ministerul instr ucţiunei publice” se pot mai cu succes -- 

face econoinii, 'căci cred că numărul” şcoalelor şi al şeo- 

larilor este, în situaţia în' care ne „aflăm, în. rațiune inversă. 

O: „VOCE : : Chiar, suprimarea şeoalelor primare ?
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D-I N. FILpescu: Absolut nu, dar categoric “în ceeace: 

priveşte dezvoltarea uctuală a şcoalei secundare şi suparioare, 

Acum, domnilor, voiţi- să faceţi aceasta ?- Se poate. In orice 

caz, numai acestea sunt de aci înainte economiile posibile. Dar” 

"prefaceri, cari pentru economii să schimbe. cu. desăvârşire or- 

_ ganizaţia statului,. “acestea nu' se: cheamă . economii . şi : ase? 

menea reforme nu se săvârşese prin, amendamente la buget. - 

: Aşi fi fericit-totuşi ca. opoziţia să se rostiască cât se- poate. 

de clar, cât se: poate de limpede asupra: acestor cestiuni, 

fiindcă aci văd ceva realizabil şi am putea în unele privinţe 

să fim de acord. Dar cred că o "reformă atât de fundamen- 

tală e egală şi poate 'şi mai mare în unele privinţe cu o re- 

formă a Constituţiei: şi nu este bine. să se facă în mod 

unilateral de. un partid ; “declaraţiile, pe.cari le-ar face opo- 

-ziţia fie-în Cameră; fie în afară din parlament; vor îi-. 

"preţioase pentru noi şi dle vom examina cu toată tuares 

aminte (aplauze).: - - 
Situaţia, tezaurului. Acoastă cestiune trebue examinată 

şi în raport cu situaţia, tezaurului, ale cărui necesităţi sin- 
gure ne:ar putea hotări să facem ciuntiri atât de dureroase, 
căci pe, cât recunosc că situaţia bugetară, astfel cum s'a 
„ aşezat, este bună. şi pornită” mai ales pe cale excelentă, pe. : 

atât recunosc că situaţia” tezaurului este jenată. Această jenă 

neapărat că se va resimţi şi în cursulanului viitor, când vom” 
suferi încă efectele mai îndepărtate ale crizei din 1899. După. 
urma, : acestei „crize ne-am împrumutat, însă nici cum âm.. 

„vrutnici cât am vrut, 

"In această privinţă noi nu avem, nicio  vesponsabilitate ; . 
dar desigur este o esponsabilitate grea, care. „apasă asupra 
predecesorilor noştri. - : | 

- Am trecut print'o criză” to aşa do acută ca cele mai grave - 
crize din alte ţări. Nu am văzut însă, în- toată istoria finan- 

„ciară a ţărilor cu finanțe regulate, pildă de o criză. de felul 
„acesta decât după un războiu sau după o revoluţie. Nu ştiu 
cu care: din aceste calamităţi să - asămuese trecerea la cârmă !. 
a d- lui Dimitiie Sturdza (aplauze).
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Tre. pante, această criză a fost consecinţa : unei politici fi- 
nanciare neînchipuit de fantastice.: Această . politică s'a: înau- - 
_gurat prin acel program dela Iaşi de un ridicol fără pereche, 
care într'un moment, când deja: situaţia bugetară era: 'de- 

„ licată; propunea, în mod general, „xeduceri de impozite, re- .. 
ducerea datorii: publice, - sporirea amortfizării i, . a 

Inaugurată în acest mod, această politică a avut Sfârşitul 
ce se putea prevedea şi-a avut, drept epitaf, discursul rostit 
anul trecut aci de ministrul de finanţe al fostului guvern, 
„discurs, care este „cea mai extraordinară pildă. de nepreve- 
dere, de nepricepere şi de imconştienţă. 

Eram, domnilor, în luna martie. Criză monetară bântuia | 
Furopa întreagă. De 20 de ani nu se mai văzuse o asemenea 
criză. Bram descoperiţi cu 65 de milioane ; se încercăse contrac- 

„area unui' împrumut şi nu se putuse realiza. Bugetul | ea. 
"zdruneinat.. „Impozitele propuse de fostul ministru de finanţe, 
G..Q, Cantacuzino, sc înlăturase din. cauza slăbiciunei şi a. 

- împopalarităţii guvernului Sturza. Iar d-l Palade declara „că. 
niciodată situaţia noastră financiară: nu fusese 'mai bună, că: 

„niciodată viitorul nu se înfăţişa în n culori mai i brondatișii (ila- 
ritate, aplauze). - Da - . 

De” pe urma acestei. crize avem încă =— 0 recunosc — 0 si- 

taaţiune a tezaurului: grea. Şi atunci poate veţi întreba: «Cu - 

"ce preîntâmpinaţi + aceste nevoi ?». S'ar părea, după discursul 

d-lui Carp, că se cerea- acestui buget nu numai să fie un 

buget echilibrat, nu numai un buget 'cu excedent,: dar un 

“buget menita împlini toate lipsurile tezaurului. Mi separe 
că este a fi prea exigent față de un singur buget. “Dar care . 

vor. fi atunci resursele ?N'am pretenţiunea, să serutez inten- 

țiunile d-lui ministru de finanţe, dar desigur” d-sa, îşi dă 

seamă de -situaţie: şi are mai multe' combinaţiuni în“ „pers- 

„pectivă. Pe „lângă. acestea, cred că mai sunt două resurse, cari 
pot fi utilizate. e e A 

Una este vânzarea titlurilor Biincei naţionale, pe cari le 
posedă Statul.: Statul: posedă, valoarea a 8.000 de acţiuni şi 
cred că ar putea uşor „obţine: pe dânsele vreo 15 milioane..
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Vă închipuiţi, domnilor; „ce „uşurare ar fi i pentru tezaurul pu= 

- lic această resursă. a ie . 

D- C. 0. Any i: 15 milioane, ziceţi 2 _ _ 

D-l N. FiureEsocu Aproximativ. Dacă Sar socoti acţiunea, 

-a 2000 lei, :ar face 16 milioane. a 

Dar, d-le Arion, vă înşelaţi. - Nu. sunt înţăles cu d-l mi- 

nistru de finanţe şi este firesc ca d-l ministru să păstreze 
_0 mai. mare „prudenţă decât “mi se impune mie. Mă aştept 

“ca, din cauza: unei eventuale. scăderi mici şi momentane a 

acţiunilor Băncei Naţionale, Banca Naţională, să” facă oarecari 

“ întâmpinări. Dar articolul 5 din legea dela 17 aprilie 1880 
e formal.. Fi zice: , «Capitalul Băncii va fi de 30 de milioane, 

- din cari 10 se vor depune de Stat, iar 20 se vor depune de 
“particulari, prin subseripţiuni publice». - | . 

Va să zică, nu'este niciun text de lege care să arate că 

Statul să fie înlănţuit de Banca Naţională. El depune şi odată 

pentru totdeauna banii, ajută -Banca Naţionălă pentru crearea 

- capitalului iniţial, dar de aci înainte el e liber, ca orice ac- 

- ţionar, să-şi înstrăineze acţiunile.-. Şi cred că dacă Banca Na- 

ţională ar face. obiecţiuni prea puternice, atunci dl “ministru 

L— şi aci iarăşi nu-i cer oxplicaţiuni — va şti să ia măsurile 
"cari se impun faţă de un institut care desigur & prosper, dar. 

_ care îşi datorește prosperitatea” privilegiului pe care i-l dă 
“Statul — şi în -aşa condiţitini, oricare Bancă ar fi prosperat. — 
dar care, preoenpat numai de interesele acţionarilor, şi-a legat 
altădată numele de teoriile-cele mai nenorocite î în materie mMo-: 
netară, iar în criza- din urmă s'a ales. cu aşa beneficii încât 
trec de! ceeace se “permite în genere în alte ţări. O asemenea 
instituţiune, cu un aşa privilegiu; nu poată să aibă. în ve- 
dere numai. interesele acţionarilor. şi dacă încăodată. sar do-. 
vedi. că, şi în: împrejurarea această, - Banca Naţionali e.un 
instraument îndreptat în contra intereselor. “Statului, atunci 
sper că-se vor lua măsurile cuvenite pentru ca. s'o aducă 

“la sentimentul re alităţii (aplauze). Merg până acolo, încât Şi” 
eu personal socotesc „că la nevoie — dar sper că nu vom
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ajunge. acolo — se va a unei “alte societăţi privilegiul de a a 
emite bilăte- dela 1912 inainte: a 

-O altă, resursă, care poate ajuta. iarăşi tezaărul, e exploa- - 

tara mai intensivă -a pădurilor. Avem 950.000 de hectare de - 

pădure, din cari se exploatează anual numai vreo 4.— 5 mii. 
Fi: bine, domnilor; dacă am „admite. că revoluţiunea normală 
a tăierii pădurilor - trebue să se efectueze în 60: de ani, ar 

trebui să exploatăm anual 15.000 de hectare. Exploatându- se 
"chiar numai 5.000 e hâctare mai mult ca azi, am ăvea un venit 

îndoit” de 'cel -de 5 milioane de lei cât avem astăzi. Adică în 

5 ani 25. de milioane. Pe de altă parte avem încă o resursă: 
dela păduri : arborii de rezervă. Arborii de rezervă se află 
în localităţile cari, „de oarece -au fost exploațate, pot fi Jesne 

exploataţi. Avem vreo: 3 milioane de arbori de aceştia. Soco- 

tiţi a:3 franci ar -borele, face vreo: 9 milioane. In fine, cred că 

am putea scoate excepţional î în exploatare câteva păduri n mari. 

şi să mai dobândim oarecari resurse. -: 7, SE 

“Dacă citrele acestea ar fi exacte; am -putea dobândi în 5. 

ani-vreo 50 de milioane. Avem, fără îndoeală, marfă ; debuşeu- 

rile: asemenea există; cea mai mare greutate e aceea a: capita 

"- Jarilor, 'cari ar trebui- aduse pentru exploatarea acestor pă: 

duri. Reduceţi. cifra pe 'care v'o: propun: reduceţi-o la ju 

mătate, coborâţi-o mai jos” chiar Eu cred totuşi că se poate 

afirma că chiar în “cazul cel. mai rău am putea, forțând exploa-.. i 

"Aşa a obţinut Franţa'la începutul uvernului Restauraţiunii 

o resursă înseranată, cu care a îmbunătăţit situaţia tezaurului, 

"Un ministru, -care trece de ministrul cel. mai clasic. în mia- 

_4erie de finanţe, Baronul. Louis, a scos devdată în vânzare 

300.000 de hectare: de pădure, pentra a preîntâmpina nevoile 
„tezaurului. - - , 

- Acestea! aveam * de. zis cu “privire la: echilibra ea. bogetulvi 

şi la situaţia tezaurului. Pa 

| Bugetele ; viitoare. D- Carp i însă a vorbit si de finanţele. 

viitoralui,. o . 

” area pădurilor, să obţinem oarecari resurse pentru” tezaur, |



- 
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Permiteţi-mi să mă îndeletpicese şi eu cu acest 'soiu de 
„wagnerism financiar. Mai întâi recunosc că bugetul pe viitor | 
„va trebui să. se- deosebiască fundamental de ceeace.cra bu- 
getul în trecut: Va trebui. să nQ. schimbăm cu desăvârşire: 
“noţiunea pe care:o avem despre tot. ce -priveşte activitatea, . 
financiară, “căci: am trăit. într'o lume - de ..aşa: erezii finan-= 

"ciare, încât am tocit cu desăvârşire priceperea unor noţiuni 

1 

- „atât: de 'simple, - cum. e de. exemplu echilibrarea unui buget, 
„ori rolul datoriei publice. Şi fiindcă d-l Carp a vorbit de 
ceeace trebue să. fie : echilibrul: bugetar, periniteţi-mi să vă 
spun- părerea:mea despre un lucru, care pare. atât de simplu - 
încât. nu pare-a avea nevoe de explicaţiuni, şi câre totuşi a. 

" fost -aşa de rău înţeles, încât, pe viitor, se cade să înţele-- 
"sem .prin cuvântul echilibru bugetar toemai contrariul de es 

s'a înţeles în trecut. Această afirmaţiune o voiu întemeia pe 
demonstraţia, 'că. de, 36,de ani, dela: 1864 şi până azi, nu: 

„am avut un singur buget echilibrat. Am -âvut în aparenţă 
bugete şi. cu excedente. Cred însă că_vă. voiu .putea uşor 

„ demonstra, că nu am -avut; în realitate, :niciun buget echi-:- 
librat. în senzul în care se înţelege în . ţările occidentale 

_s echilibrarea bugetului. 
: Am avut în acest decurs. de 36 de ani. 159.000.000 de lei: 

„- deficite -acoperite cu rentă. -Această cifră se află. desluşită în-- 
“raportul :meu.. 1539.000.000 în 36 de -ani reprezintă în mijlocie, - 

„4. milioane şi jumătate anual. Este această cifră mare-sau este; ” 
kt . . PN " Ed s “a 7 - $ ȘI ” 

"+ mică? Pentru. aceasta ertaţi-mă dacă încă odată caut. un ter- 
- men: de comparaţie în striiinătată, SE 
- „Iau drept pildă două ţări, Anglia, unde finanţele sunt atât; 

7 

de 'regulate încât deficitele sunt foarte rari, şi Franţa; care: . 
din: nenorocire. este- adesea bântuită de deficite.  Cari au fost: 

-deficitele în anii din urmă în Anglia și Franţa ?. In::Anglia |. „în: 89 -de ani, dela.1858 până la 1897, au fost 490 de milioane 
deficit şi 1.249.000.000 excedent, care-a. acoperit deficitul; 
iau numai” deficitele. şi constat că în: 39de ani ele reprezintă 
12 milioane pe an. Cât reprezintă însă cele 41/, milioane: 
deficit anual dela noi la-un buget ca acela al Angliei? Acel - 

-. | îi - 
= *
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“buget « este. de 1 ori mai mare ca al nostru. Intaulţesc 41 

„cu 1l și avem '49 de milioane. Atât ar fi avut Anglia, dacă ar 

fi urmat politica noastră finamciară. -Precum am văzut însă, 

ea n'a avut decât 12 milioane deficit. Ă o 

In Franţa, dela 1812—1896, a fost, în afară de excedeate, un 

ficitul nostru,- de 4!/, milioane, la un buget de 16 ori mai mare, 

reprezintă 12 de milidane, pe'când Franţa .a avut numai 40. 

Dar m'am vcupat nuniai de deficitele dela noi, acoperite 

cu rentă. : - 
La aceste deticite- mai adaog o altă categorie de delicte: N 

Deficit pe anul 1881—1882 ,;.. 1.494.164 

„mov 18S3—1881 “861.870 
"o vi» 1884—1885,, . . 14.2041756. 

Pi „1881— 1883, . . 632.356 
ap» 7 1888—1889, , 2.090.570. 

no 18041895. ,  :10,365.499 
” „n o» 1895—1896, + 10.035,948 

> v 1897—1898. .. 0496156 2 
îm» » 1899—1900 cirea 30.000.000 

  

Se “Total... 88,897215 

- deficit de 1miliard, ceeace reprezintă anual 40 de milioane. De- - 

- Pelâng gă aceste deficite mărturisite, mai avem deficitele geultă. 

Acestea sunt; mai grele de descoperit. Pot să indic câteva 
„aci şi nu: pretind să fiu complect. | 

| cedent” anterior. ,. 

In bugetul. 1884—1885, se întoduce printre resursele ordi- 
“nare 1.254.052 lei,. beneficiu . din baterea monedei de argint. 

„In: bugetul 1887—1888 s'au: încasat ca resurse: ordinare . 

1. 131.896 din împrumutul realizat pentru acoperirea credi- 
tului militar. de 30 de inilioane. 

disponibil al Casei de amortizare, : 

In bugetul. 1897—1898, deficitul mărturisit e “de 6.496.7 757 
lei, însă, în. cursul aplicării. bugetului, s'a - deschis un credit | 

extraordinar, în care. sa trecut, între altele, 3. 200. 000 lei ex 
Li 

x In: bugetul 1896—1897 se înscrie 3; 600. 000 lej,. niumerariul. ă 

- „Aceste câteva cifre, - vepreziatănă aeticite oculte, da: un 

total de 9.185.948 lei.. pi Di
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Mai avem de adăogat veniturile din vânzarea moșiilor Sta- | 

tului, şi nu .vorbesc, bineînţeles, aci, de dobânzile plătite de 

săteni, ci numai de partea car€ constituie amortizarea. 

Avem: vânzări de bunuri mici: (dela. 1863 până la bugetul 
-1886—1881), 23.676.066 lei. 

"Vânzări de 'moşii (dela 1868. Până la, bugetul: 1898— — 1599) 
23.360.323 lei. 

““ Ambele aceste cifre dau un. total! de: 47 „036. a) de lei.. 

- Mai am încă un ultim capitol de adaos.: 
Domnilor, - facă - chiar în aceste bugete, cum „vedeţi, deze- 

_ chilibrate, am fi redus” cheltuielile cu vreo 20 de milioane anual 
"şi am fi. plătit toate “aceste cheltuieli cu rentă, evident că | 
am fi! putut scoate “în apareriţă acele bugete. în excedent. 
Pentru a cunoaşte însă, adevărul, ar fi trebuit să reintegrăm - 

„în buget acele cheltuieli acoperite greşit cu rentă. 

„=? Captare de ape minerale 

“Cheltuielile absolut normale ale bugetului, acoperite cu rentă, 
se pot socoti între cifrele. cari însemnează. o lipsă bugetară. 

Semnalez. aci, un număr oarecare de “cheltuieli de: felul” 

acesta, al -căror.-loc trebuea - să, fie în buget şi cari au fost 
plătite cui sei, Da : 
„lată-le :. i e 

Material rulznt, xvâgioane, maşini Si . „. 28.219.276 „. 
Studii de căi ferate | . NR AIR * 1.850.851 

"Căi de comunicaţie, „2. i ao. '20.818515 
| Repararea, şoselelor degradate. a ca aa a 11.1718,989 
Repararea 'Teatrului naţionâl. Îi o |... 300.000 
Construcţiuni, reparaţiuni de clădiri şcolare şi i 

bisericeşti. î „47.531.030 | 
„ Repararea, Ministerului de finanţe şi construe- 

țiuni de localuri vamale . î. .. ... 819.676 = 
__ Infiinţare do târguri de vite. şi râmători «- „1142018 

eee ee e 1.000.000. 
„Construiri de penitenciare am ea ca 29.460.995. - 
Spitalo şi ospieii. „. . . e a 8187510 7 

- Institutul bacteriologic .. ., ace 99.981 
Prime fabricilor de zahăr . .! Si 37.500.000 - |... . ... . 

- Aplicarea legei monopolurilor chibriturilor . „a 1288174 . 

PS Mota, 11681445
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Toate. aceste citre reprezintă în rezumat totalurile urmă- 
toare ; . a 

Deticite acoperite cu rentă . cc. „159, 000.000 
;Deficite neacoperite cu rentă. . .-. . „. 88.897.219 
Câteva.- deficite oculte . ae ea ac = 9.185.918 
Venituri din vânzări de "bunuri ale Statului . 47.036.323 
Cheltuieli ordinare acoperite cu rentă . « -. 1116.131.445 

= 

Total. .420.973.530 

In 36 de: ani aceastii cifră reprezintă anual 12 milioane. ei. 

Acum,. încă 'odată,. revin la comparaţiunea dela început. Ce 
ar reprezintă acest deficit anual de 12 milioane în bugetul - 

Franţei. sau. al Angliei ? In bugetul Angliei, care e de 11 ori 

mai mare ca al nostru, el ar reprezintă 132. 000. 000; pe când 

Anglia n'a avut decât 12: milioane deficit anual. In Franţa, 

“unde bugetul e de 16-ori mai „mare, el ar. reprezintă 192. de 

milioane. pe când Franţa n'a avut decât 40 de milioane deficit. 
Am avut dar anual. aproape. 12 milioane deficit. Această - 

“medie nu se poate, raport. însă indiferent. la orice buget. 

La un buget de circa 50 de milioane, cum era cam pe lâ 1864 
dacă atribuim un deficit anual de 4. milioane, se cuvine să 

atribaim 20 milioane la un buget ca cel.'de azi, de -240 de 

milioane. Va să. zică, în anii din urmă avem o lipsă medie 
” de 20 de milioane î în fiecare buget. Prin urmare, cred că nu 

am făcut o: afirmaţiune hazordată, când ară ' zis că chiar în - 

anii, când am avut excedente, bugetul nostru n'a fost în - 

realitate. echilibrat. _Niciodată m'am avut bugete. echilibrăte 

"şi totuşi am -scos pe. hârtie multe „bugete cu 6xcedente. 

- Aceasta -era demonstraţia ce vroiani să fac cu privire la gre- 

-şita noastră concepţie . despre echilibrul bugetar. ,. 
In ceeace „priveşte menirea datoriei publice, avem 0 n9- 

ţiune tot aşa. de fundamental greşită. Această noţiune este 

greşită. şi.. despre forma, în care trebuie să. reprezinte bu- : 

- getul estiaordinar, - şi în fond despre menirea unei datorii 
publice. Incepând - 'cu chestiunea de formă, Ştiţi, domnilor, 

că există două sisteme cari' se:opun unul altuia. Unii co- 
mandă unitatea bugetară; alţii preferă: sistemul celor „două,
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bugete: un buget ordinar şi un buget extraordinar. Afară 
de aceste două sisteme eu nu cunosc, în teorie, un al treilea. 
La noi însă este şi-un al treilea, pe care nu ştin cum să-l 

denumesc. Cred că s'ar putea numi sistemul creditelor suc- 

"'cesive. Pentru fiecare nevoie. „se -votează un credit şi gu- 

vernul este" autorizat să! cheltuiască cât vrea, şi cum vrea din - 

aceste credite succesive. Faţă de-o. așa practică, e curios că 
încă mai avem iluziunea, că, atunci când: votăm bugetul, ne 

îndeplinim cea mai mare 'dintre atribuţiunile noastre, că prin 

votul bugetului - sunteri stăpâni pe punga ţării şi că gu- 
vernul nu se mai poate mişcă decât în limitele strâmte pe cari 

i le-am pus. Ce iluziune! Dar ce mâi înseamnă bugetul acesta? 

„Avem anul acesta: un buget de 238 de milioane la cheltuieli. 
Dar cât “poate să cheltuiască după bunul său plac guvernul, 
din această sumă ? Sunt afectate datoriei publice 92 de milioane, 
cu privire la-cari guvernul n'are nicio latitudine. Apoi, avem 

"o sumă de: cheltuieli cari sunt impuse prin legi organice şi 

guvernul n'are alt rol decât să le: aplice. Ministrul poate să 
dispuie după propria sa chibzuinţă 'abia de câtevă fonduri 
secrete, san de câteva capitole privitoare la misiuni şi al- . 
tele. . Altminteri -ministrul & strâns cercuit în limitele buge- 

„tului. Așa trebuie să şi fie. In schimb: însă există un buget 
Pr 

extraordinar, care întrece adesea cifra bugetului ordinar, un 

buget al cărui total se urcă uneori la .200-—300 de milioane; 

„asupra acestei- sume guvernul & e absolut stăpân. 
Atunci, mă întreb, la ce "mai servesc - prerogativele parla- 

inentului în materie bugetară şi la ce folosesc garânţiile despre 

votul bugetului, despre specializarea bugetului, când dăm în 

bloc un alt buget, pe care guvernul” poate să-l. “cheltuiască | 

! când vrea "şi cum vrea? Consecința acestui sistem aţi văzut-o. 

. 

“şi mai , departe. a | Pa - 

S'a găsit un guvern nepriceput Gare, într'o situaţie monetară 

dintre cele mai „grele, a creat prin cheltuieli extraordinare 6 
datorie flotantă de 65 de milioane şi-a angajat lucrări pentru o 
sumă de peste 100 de milioane, Slobod ar Îi fost chiar să mear gă
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„Pe de altă parte, guvernul poate cheltui creditele extraor- 
| diniare cum îi: place. De aceea ! cu aceste r6surse extraordi- 

nare s'a: plătit și personalul şi materialul. Aceasta e una dintre 
cauzele, pentru cari. din resursele - provenite. din rentă s'au 
plătit atât de. multe lucrări ordinare. Până. şi: studiile de: lu- 

-erări publice și . personalul de stuaii -s'a plătit cu rentă. 
RI Concluzia: mea este, ca şi'a d-lui “Arion, că trebuie să pă- 
răsim acest sistem, că trebuie să ne îndreptăm spre sistemul 
unităţei bugetare,” care de sigur este idealul dobândit. Dar - 

„dacă n'am ' putea ajunge, mai curând: sau. -mai târziu, la 
“unitatea bugetară! cel.puţin este o îndatorire pentru noi ca, 
dispunând de resurse' extraordinare, să le: încorporăm într un 
buget extraordinar, întocmiţ. îri formă de buget. . . 

Acestea, domnilor, aveam de zis cu privire la chestiunea 
de formă. In ceeace priveşte “însă fondul, lucrul este mai 
grav.. “Trebuie să constatăm că am: perdut absolut simţul, a. 

„ceeace este. o cheltueală extraordinară. Nu mai ne dăm seamă 
care, e -menirea -împrumuturilor.. Am făcut un catalog, care 
cuprinde. cheltvielile bugetare anuale. Am făcut apoi o altă 

„listă de cheltuieli; cari, după'o practică destul de îndelungată, 
constituiese în. ochii noștri cheltuielile extraordinare. Adevărul 
adevărat este că nu trebuie să existe .cheltueli ordinare şi n 

„cheltueli, extraordinare... Există numai împrejurări extraordi- 
nare. Ia, îniprejurările extraordinare este foarte firese să 

- plăteşti din: împrumut chiar nevoi ordinare. . . ai 
“In. caz de mobilizare. poate. fi scuzabil „să plăteşti Ghiar. 

câteva răărunţişuri ale echipamentului, cari pot lipsi armatei. 
În timp normal însă, toate nevoile statului trebuiesc îndepli- 
nite. cu. resursele ordinare ;: în această privinţă mă ertaţi dacă 
încă odată mă: duc: peste graniţă să. “caut exemple: 

“Dar, ce voiţi ?' Exemplele pe cari le: “găsim la noi sunt tocmai 
"acelea. în contra cărora - caut. argumente spre a le distruge. . 
Franţa a hotărit acum două luni să cheltuiască 900 de milioane 
pentru refacerea flotei sale. Ca ideile ce au . curs la noi, - 
Sar părea că neapărat această cheltuială“ e. prin“ excelenţă o 
cheltuială extraordinară, si trebuie dar. plătită € din împrumut, .
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Ei bine, nicio centimă nu se. plăteşte din împrumut. Toată 

suma se-va. plăti din resursele ordinare ale bugetului, în. curs 

de. câţiva ani.. Anglia are. acum uni. războiu : de susţinut. Ea 

îşi sporeşte impozitele .cu vreo -400.de milioane spre a preîn- 

tâmpina cheltuelile războiului şi dacă. face, ce e drept, şi un.- 

“împruinut, acest împrumut. nu. e consolidat. S'a-contractat un 

d 

împrumut pe 10'ani, adică tot bugetul ordinar va plăti. chel- 

" tuelile războiului, însă aceste "cheltueli se epartizează pe 
10 ani. 2: a 

Noi ne-am constituit un- buget ordinar, care re cuprinde ceeace- 

se cheamă în alte țări cheltuelile obligatorii ordinare, iar bu- 

EC PR pă 

. 

- getul nostru extraordinar . ar fi mai bine . denumit bugetul 

cheltuelilor facultative” ordinare. - E 
„Dovadă că e aşa, că bugetul nostru nu conţine decât chel- 

tueli -obligatorii ordinare, e faptul, pe care vi-l dmihntiam, că 

oricând e vorba. de: economii se zice că bugetul e iiredue-. - 

„tibi. Aşa și este, căci.în buget nu se trec decât cheltuelile, 

fără de cari mecanismul Statului. s'ar. opri-pe loc: Bugetul: 
însă trebuie. să cuprindă” şi acele lucrări: facultative, 'de cari - 

o. ţară nu-se poate. lipsi, cum . sunt lucrările de drum de fer, . 

de. șosele şi altele, “pe cari le taxăm pe nedrept de: extraor-. 

dinare. . - Sa i 

- În uceastă * privinţă, „permiteţi-mi să vă citesc o apreciere, . 

care ar trebui să rămâie neştearsă în mintea noastră. Iată. 

ce. zicea, acum câteva luni, d-i Luzzatti,. eminentul fost mi- 

nistru. al tezaurului din: Italia şi iniţiatorul băncilor populare. 

din nordul Italiei: ...: -.-..: IE Să 
«In 1891, când am 1 luat direcţiunea îninisterului tezaură- 

«lui, doctrina transformărei” capitalurilor pentru construc- 

«ţiunea căilor ferate eră admisă, în Italia caun adevăr abso- . 

«lut. D-l Magliani convinsese' pe Italieni că: toate căpitalurile 
„izvorând din împrumut, în vederea lucrărilor de drum de: 

«fer, se regăsiau încorporate în aceleaşi. drumuri de fer. Eră 
«epoca, pe când în Italia împr umuturile de 100, de 200 şi chiar | 
.«300 de milioane. s6' succedau: în fiecare an. Dece să nu. 
«intri în“ datorii, când nu te sărăceşti şi când regăseşti echi-



.. 
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«valentul datoriei în chiar iuerările, „svarsite pentru e con- 
” «strucţia” căilor: ferate ?: Aa | 

“«Conisider ca adevărata.onoare a vieței mele politice; dea 

«fi dări âmat şi nimicit această doctrină : nenorocită, a.trans-. .. 

«formărei capitalurilor, care. provoacă: deficitele. şi care, înlă- 

«turând din buget. cheltuelile. pentru căi ferate! soldate cu 

«împrumut, împinge la alte cheltueli "nebuneşti - şi inutile. 
“ «Am. demonstrat: în 1891 -că - principalele reţele ale: căilor 
«noastre ferate fiind, isprăvite, noile linii ce s' ar face ar fi. 

«în neputinţă de a plăti, din beneficiile nete, dobânzile şi 

- «amortizarea capitalurilor împrainutate. Concluzia mea, prin - 
«urmare; dră că orice. construcţie nouă de cale ferată trebue 

«să fie înscrisă în cadrul cheltuielilor ordinare ale bugetului 

«cu: suma lor integrală şi să fie acoperite: cu venituri .efee- 

«tive; iat nu cu venituri fictive, cari nu erau la urma ur- 

«melor. decât: o formă în'văluită a împrumutului, a. - 

“Domnilor, am vrut mai întâi, să ne dăm bine seamă de 

ceeace ar trebui să fie pe viitor. echilibrul. „bugetar şi” de 

ceeace poate fi un buget extraordinar. : 

Să-mi periniteţi acum. să cercetez, potrivit acestor prin- . 

_cipii,: viitoarea : noastră “ sitmațiune- bugetară, despre care a 

„vorbit d-l. Carp. a a Pe 

(Şedinţa se, vâdică, anunţândiz- so cea viitoare pe a doua : zi, 

21 martie). Da - - 

, Domnilor deputati, man. silit, eri să “toctific. noţiunea pe. 

"care ne-am făcut-o. despre ceeace trebue să fie un „buget. şi 

„despre: Geeace trebue să fie un. buget extraordinar, - noţiune 

care mi s'a părut că a fost abătută dela. adevăratul el în-: -- 

- teles, printr?o. prea îndelung rată greşită practică. 

. Goneluziunea, ce, reese din. cele ce am spus, este indicată - 

“dela sine.: La a Pa aa 

:Ea este că trebue să uzăm mai cu pr adenţi pe viitor de. 

i creditul. nostra şi consecinţa, care decurge din această. primă -. 

concluziune este, că: bugetul nostru- trebue. să capete o altă 

formă, * căci într” însul! trebue: să. se încor poreze toate cheltue- 

lile pe cari le făceam până € 'acumh din resurse. extraordinare. 
- . o. e Ei 

.
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Trebic” să uzăm, Zic, mai: cu: prudenţă de. creditul nostru. 
Este cu toate acestea o rezervă de făcut. Nu vom putea în » 

"mod absolut să .ne ţinem. de -acele principii rigide, pe. cari 
le: 'stabiliam Gri, . întrucât „utilagiul nostru „naţional nu este. 
deplin dobândit. Insă nu trebue ca,'sub.. pretext de utilagiu 

: naţional, să cădem iarăşi în. erorile “trecutului. 
: De âceea,: concluziunea. mea dintâi este să uzăm cu mai - 

„multă prudenţă de - împrumuturi. - - 
 Totdeodată.. însă nu trebue, în-ceeace piiv oşte datoria pu-., 

" blică, să ne încărcăm cu. prea. mari . sacrificii pentru. plata 
amortizărei datoriei publice. Deja facem: sacrificii enorme 

_Dentru amortizarea datoriei şi, în această, privinţă; puţine 
ţări: se pot. potrivi cu noi.. Să nu. cădem însă. în exces. De 

„aceea cred că, atunci când va fi vorba şă consolidăm.datoria 
de 175, 000.00v bonuri . de. tezaur, ar fi bine să ls consoli- 
dăm sub. forma unui împrumut perpetun,- care -ar-sta alături * 
de datoria noastră amortizabilă. - . 

| Pe de altă parte,. ziceam că trebug: să încorpotă, în bu- * 
getul ordinar, alături de cheltăelile ordinare obligatorii, ce- 

„ceace -numiin. “eheltuelile facultative ordinar e. Dar mă veţi în- 
trebă : prin. ce “mijloace veţi putea ajunge la acest rezultat, 
ținând seamă. de: situațiunea, noastră financiară, actuală ?. In 
această privinţă, d-l. Carp a observat, că, la anul, vom avea | 
un 'bugei sporit la cheltueli. In şedinţa precedentă, d-l Arion 
ne spusese că. bugetul actual „pe lângă unele economii pere 
manente coprinde” şi altele întâmplătoare, încât bugetul. va 
trebui sporit. dela 5-a 6 inilioane, D-l Carp a predizat, mi -se pare, un “spor de 6—7 milioane. 

Eu nerg” mai departe. „Cred că bugetul va e tbui sporit 
cu cel puţin 8 milioane. e a Si Ministerul de. războiu no va prieinui un spor de aproape: ' 4 milioane, care se amănunţeşte astiel.: 

- Echipamentul: trupelor. ns va cere un spor de 1.930. 000 
de lei ; năaterialul artileriei 400.000 de lei ; la capitolul «corpuri, de. trupă» vom avea. din cauza 'congediilor, cari nuvor mai "fi așă de: mari, din cauza „manevrelor, tragerei la țintă, con= 

D 

. . -.. - 
_ 

s 
N. —
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centrărei .recruţilor pe t&rmenul legal. de 90 zile, azi redus 
„la 60 zile, vom avea; zic, an spor de 1.500.000 de lei. In total,. — - 
3.850.000 de lei; cu. cele neprevăzute, putem stabili cifra de 
4.000.000. D-l Carp indica numai 3.000.000. Pe de altă parte” * 

“însă cred că d-l Carp a exagerat, când'a zis că vor trebui - 
încă 4.000.000 peitru a face faţă annităţilor noilor resurse - 
extraordinare, Această anuitate nu va trece peste 3.000.000: 
Adaug încă la cele spuse de d-l Carp, că la capitolul «ve- 
„niturile diverse» nu vom avea: o resursă de care dispunem 
astăzi, anume nu vom mai avea 1.100.000 lei dela baterea .. 
-monedei de nichel, iar la veniturile ministerului lucrărilor 
publice va trebui, să adogim 300.000 de lei la pietriş. Voate 
aceste cifre reprezintă un total de 8.400.000 delei. - .- 
„Cu ce vom împlini această lipsă, ne întrebă d-l Carp ? Aţi * 

văzut, domnilor, că. până aci ani fost mai pesimist decât d-sa. 
"Voiu cuteza însă să fiu mai optimist în. ceeace privește mij-, * 
loacele de-a acoperi 'aceste noi nevoi. Am credinţa“ nestră- * “ 
mutată că vom. găsi mijlocul de-a acoperi aceste 8 milioane,  » 
numai, cu sporul normal al veniturilor vechi şi mai cu seamă 
cu spor ul firesc al veniturilor create anul acesta. Ştiu că voiu - 
fi acuzat aci 'de optimism. Nu mă feresc 'de această acuza- 
țiune şi cred că este chiar o datorie să ne împotrivim cu- 
rentului de pesimism exagerat, care. a succedat unui optimism 

na; mai puţin excesiv Văd cu mirare cum anii oameni, cari - 
atâţia ani de zile au suferit de acel optimism incorigibil, sunt . 

_atinşi astăzi de un pesimism înfricoşat. a - 
„Niciodată nu s'a adeverit mai bine aprecierea ui. Laather 

despre spititul omenesc, pe car6-l asămuia cu un om beat: 
care se apleacă când într'o pante, când într "alta, ară a merge” i 
niciodată drept. . - : 

“ Atâta. vreme, adormiţi într'o linişte netuiburată, ne-a le- 
gănat un optimism. atât de inconștient,. încât nicio singură 
dată, şi nici măcar” în momentul! când. criza, devenise acută, 

„wa fulgerat înaintea ochilor. - noştri, o.. scânteie care să lu= 
--mineze:'relele de cari deja eram: atinşi; Astăzi, un pesimism 
- tot: atât de exagerat confundă laolaltii, în - aceleaşi apre-
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ieri defavorabile, şi : situaţia Pezaurului” care e” momentan 

strâmtorată şi situaţia bugetară care € bună şi situaţia eco-.. 

„Ferit dar de acest pesimism excesiv, socotese căi resursele 

actuale ne vor dă un spor de 8 milioane. i 

Mai întâi, 'din “chiar obiecţiunile făcute în contra buge- 

tului “actual, cum că primele luni ale exer ciţiului viitor” vor ” 
fi înrâurite de criza anului curent, putem trage concluzia că 
exer ciţiul 1901—1902 se va-deosâbi în bine de exerciţiul viitor. 

Dar apoi aţi văzut că am evaluat resursele, noastre cu 15 ă 
milioane mai puţin. Observaţi că nu vorbesc de totalitatea 

celor 24 de: milioane impozite, dintre cari 9. 500. 000 lei sunt” 
atribuite “noului. spor al bugetului viitor asupra bugetului 
curent. In afară de aceste 9!/, milioane rețin cele 15 mi-.. 
lioane şi jumătate resurse noi create „Pentru a putea redute” 

evaluarea veniturilor. : - . > 

Credeţi oare că resursele noastre 1 nu. vor reveni acolo unde 

- erau mai înainte ? Credeţi că: nu vom ajunge, peste câţiva ani 

la mijlocia încasărilor anilor. tr ecuţi? Rvident că da. Dar cu 

„toate acestea, nu mă bizuiu că vom avea un spor de 15 mi: 
- lioane. Iau din această sumă numai o mică parte destinată |. 

celor 8 nilioane de cari avem nevoie şi complectez suma de. 

$ milioane cn sporul de. venituri: ce noile impozite ne vor 

* 

= da. Aceste “impozite noi âu fost evaluate în'mai puțin şi 

„. 

N 

din cauza anului rău şi din cauză că ele se aplică pentru 

prima, dată şi nu vor. atinge, în primul an, întreaga lor pro- 
ductivitate: Sunt unele din ele cari, chiar într'un an rău, vor 

produce mai, mult. De pildă, avem monopolul hârtiei de ţi- 

“garete;, care.s'a Gvaluat cât se: poate .de prudent şi. care va 

„produce. mai mult chiar în anul: viitor, ori „cun ar fi acel 

an, - deoarece nu Vom. mai avea cheltuelile pentru instalarea 

monopolului, iar monopolul nu va mai îndură concurenţa pro- 

duselor cu. cari ne'aflăm. aprovizionaţi. -ăcum, la înfiinţarea - 
monopoluliii.- Cred dar, domnilor, că aceste S milioane de 
cari .avem nevoie vor fi implinite cu sporirea veniturilor celor 
vechi. şi mai ales prin sporirea veniturilor celor noi... -!. 

4
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„Dacă socotiți că acesta este optimisră, vă voiu împărtăşi - 

însă, în schimb, 0 vedere mai i, pesimistă. „Astfel se poate face 

compensaţitne. A - a | 

„+ Ea cred că pe anul. viitor este necesar să avem un exce- 

den şi mai mare decât cel de 7: milioane dobândit acuma 

şi, care, - după, calculele ce v am „făcut, va rămâne, la. anul, 

în picioare. --. 

Este indispensabil. ș să spori” acest „excedent până la 12 - 

milioane, _ 

Dar" mi se vă obiectă : «este cu putinţă ca, încă cu un an 

înainte, să vii să pr ofetiz ezi că ai nevoie-de cutare sau cutare 

„excedent peste un an ?2 Cred că sunt situaţiuni, în cari anume - 

necesităţi impun vealizarea unor anume disponibilităţi. Anglia 

ne dă o pildă de: felul acesta, când Camera Comunelor, în 

şedinţa „dela 8 iunie 1819, votează următoarea moţiune: *. 

«Pentru a îndestulă toate nevoile serviciilor publice, pentru 

a săvârşi în datoriă naţională reducerile treptate! pricinuite 

de nevoia menţinerii creditului public“ şi pentru-a asigură 

tărei perspectiva de a îi, într'o zi, uşurată de o parte din 

sarcinile actuale, e absolut necesar! ca excedentul net al ve- 

niturilor ţărei asupra cheltuielilor să fie de cel puţin £ 9 mi-. 

Jioane de livre sterlinge» (125 de milioane lei)», 

Asemenea cred că de pe acum trebuie să zicem că în bugetul 

„exerciţiului 1901—1902 este indispensabil “să: avem un €x- 

cedent de'12 milioane. . . -. De 

""Aci se: pune întrebarea :' de unde vom căpăt” "cele 5 mi- 

lioane” peste. excedentul. de 7 milioane? -D-l Carp întreba: 

«Veţi. recurge la noi impozite % Impozitele noastre - au atins. 

o limită,:peste care nu mai putem cere contribuabililor mari : : 

E sacrificii. Cu toate, acestea, cred că! vom. putea căpătă încă 

2"/ milioane. delă impozite și anume 1: milion şi 1/> “dela- 

patente, ba. chiar, peste. acest spor; . încă un inilion-tot dela 

patente, dacă” vom. supune la, contribuţiune, în - -proporţie” 

“naturală, o categorie de” patentari cari astăzi - plătesc” prea. 

“ puţin, o categorie dintre cele mai numeroase. şi dintre cele mai 

„puţin. utile vreau să i vorbesc de arendaşi.. Sunt ţări unde 
op: ii 5%
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absenteismul nu bântuie cu aşă puțere ca la noi şi cu toate 

„acestea arendașii plătesc impozite mai. însemnate ca la noi. 

De pildă, în Income-Tax, sunt două cedule, una pentru pro-. 

prietarii de pământ, alta pentru exploatatorii pământului. E 

foarte firesc ca să impunem “pe arendaşi la o. patentă ceva- 

mai ureată, patentă care azi nu poate să se- râdice la mai 

_mult de 650 de franci, mi'se pare, pe an, oricât de mari ar 

fi beneficiile lor. Acest impozit n'ar putea decât să fie şi 

spre "folosul finanţelor şi spre folosul agriculturei, interesată 

ca să înceteze o store de: lucruri anormal, care desparte la 
noi calitatea de proprietar de aceea de agricultor. 

- lată, dar, 2. milioane şi jumătate. De unde am "putea luă 

restul? Eu cred dela o mai pricepută administraţie a dome-. 
niului industrial al Statului.  . : a 

Am vorbit eri despre disponibilităţile, pe c cari ni le-a -ar putea 

— da pădurile Statului. Nu le mai trec încă odată în socoteală, 

căci preţuiesc că ele ar trebui să ne creeze o resursă extra- 

-ordinarii de care tezaurul are nevoie. în primii ani. Revin, 

însă, în treacăt asupra pădurilor, e căci am'auzit zicându- -se că 

am fost-prea optimist. . NE - 

- Mai îritâi, domnilor, când am vorbit de venitarile excep- 

ţionale. ale pădurilor, riici nu am indicat vreo “cifră precisă, - 
„nici: nu am -indicat „prin aceasta vreo resursă indispensabilă 

echilibrului, bugetar. Am indicat o. resursă excepţională, fără 

a o preciza şi cred că s'ar expune, la o dezminţire'a faptelor 

acei cari ar pretinde 'că pădurile noastre nu pot să ne dea 
inai mult "decât ne dau astăzi. - Ă A 
Şi a tost destul să vorbesc eri - despre "această chestiune, 

: pentruca aseară chiar să. primesc mai multe comunicări. Mi 
“s'a comunicat între altele că la ministerul domeniilor există 
diferite cereri de vânzări. de păduri. Intre altele, mi s'a citat 
pădurea. statului Mușa mică din judeţul Buzău, care s'a cer ut 
de o .companie străină prin petiţiunea din 7 februarie 1898, 
şi pădurea din acelaş judeţ, Piciorul Caprei, cerută la 21. 
august 1899. Cari au fost motivele, pentru cari aceste păduri : 
nu s'au vândut ? Nu ştiu. Probabil că una, din cauze e.
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legea contabilităţei € care cred. că, atunci când . ar fi vorba să - 
„ dobândim resurse atât de însemnate, în împrejurările prin 

“cari. trecem, ar trebui în: unele privinţe să fie modificată uşa: 
„încât să se permită, cu. toate garanţiile . -pe cari le veţi cere; 
să se poată admite ofertele avantajoase. cari: s'ar. face, fără 

„licitaţiune; apoi ar - trebui, să se facă, aceste” vânzări pe un 
termen mai lung... .. ă : i 

- O altă resursă a domeniului nostru « o constituie pescăriile.. 
In această privinţă. sunt de acord cu d-l Carp; cel puţin d-sa . 
îm spunea aceasta intr'o convorbire - privată, că pescăriile 
noastre pot; să- și îndoiască şi să- ă-şi întreiască venitul i în' 2 sau: 
3 ani.: pa E 
-Anfine, avem căile ferate: şi  poştele: In privinţa căilor ferate, 

> <onstat. că aici” “coeficientul de exploataţiune e de 63 9/0. Anul 
- trecut el eră de 70%/, ; graţie însă economiilor, pe cari le-am fă-. 
„cut şi a veniturilor noi create la căile ferate, acest coeficient s'a... 
coborât dela 70%/, la 63 9/0: Rezultatul e deja îmbucurător. 
Nu trebuie însă.să ne oprim aci şi, când vedem că în ţări, 
unde venitul chilometrie nu e mai mare la-noi, cum e, Rusia,- 

“când vedem, că în Ungaria coeficientul de exploataţiune e de 
3590; trebuie să râvnim să. dobândim.. acelaş rezultat.” 
Şi această cifră a. coeficientului de .. exploataţiune trebuie | 
să fie grija constantă, aproapă uriică a direcţiunei căilor ferate, | 
în împrejurările prin. cari trecem. . ... - . ” 

„La poşte şi telegraf. se constată acest rezultat, cam ciudat, 

că “media: încasărilor pe zece ani este: de 7 „636.000 lei; media - 

excâdentului. veniturilor peste: cheltueli” este de 873.000, ceeace . . 
reprezintă. abia 11,5 la sută. Acest 'excedent, în "Ungaria, - 

„reprezintă 29 la sută; în “Belgia, reprezintă 32 la sută, Prin. 

urmare, şi în această privinţă avem o sforţare. de făcuţ. : 

Preocuparea noastră, în -ceeace „priveşte adiministraţiunea 
- domeniului industrial, trebue să fie ca de aci înainte puntul. - 

“de 'vedere comercial să. predomniască - şi la. căile ferate şi. la 
regia, monopolurilor, şi la poştă şi telegraf. e 

Pe 'de.- „altă parte, negreşit,. acelaşi. spirit de economie va 
- trebui să Stăpâniască administraţiunile tutulor departamentelor. o: 

. ,
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Vom. putea astfel să realizăm- poate încă câteva reducţiuni. 
Insă repet. că, nu mai avem. mari rezultate de aşteptat dela “ 

economii, dacă prin“ economii înţeleg gem a păstra aceiaşi orga- 

nizaţie a: statului, făcând: însă sacrificii mail mici,. - 

În privinţa acestei chestiuni a economiilor, permitsţi-in mi 0. 

expresiune familiară franceză. Mi se pare că în ce priveşte aco= 
nomiile, «on nousa montă un bateau». Se joacă o festă cu aceste 
economii, cu cari se pretinde a -se rezolva. toate dificultăţile 
financiare, economii fără limită şi, în acelaş. timp, fără efect 
asupra organizaţiei statului, care ar trebui. să rămâie - intactă! 

Sunt însă unels ministere, unde se pot; face econoinii - prin 
schimbarea or ganizaţiei lor. Aşa, de pildă, la minister ul i 
strucţiunii publice. “Aci nu numai că se pot face - oarecari 
economii, - dar cred. că este indispensabil să se întroducă taxele 
şcolare. Aceasta ar fi folositor şi tezaurului şi culturei înalte. - 
„Intradevăr, una din. consecinţele gratuităţei învățământului 

secundar şi superior „este. acea, populaţiune şcolară compusă 
"din -80%/ funcţionari ai statului. Vă închipuiţi, domnilor, ce 
nivel coborât trebuie să fiei în univer sităţile noastre, când, la noi, 
studenţii muncesc 8 ore pe zi la minister şi-0- oră sau două | 
în vederea examenelor; iar în. aniversităţile” străine studentul, 

„îşi poate da tot timpul studiilor sale. Nu numai că: de aci 
„rezultă o coborâre 'a nivelului nostru cultural, “dar este în 
toate- privinţele inadmisibil, să „supunem tineretul lă regimul 

„nostru universitar de muncă. silnică, în care nenorociţii stu- , 
denţi trebuie să munciască - încă câteva. 'ore pentru examene | 
dupice au muncit 8 ore'pe zi ca 'să: copieze în cancelarii. 

„Domnilor, ași fi fericit dacă: aşi vedea că partidul liberal, 
- sau măcar o fracțiune a partidului liberal, dacă d-l Costinescu, 
care e. un. spirit mai larg,-ar veni să ne dea: dreptate în - 
această privinţă.. Dacă partidul “liberal. ar fi preocupat de- 
adevăratele interese ale liberalismului, iar nu numai de' dor ul 
de-a exploata toate clişeurile ce au înrâurire asupra neroziei 
„publice, el ar pricepe că, şcoala, noastră, aşa cum e -organi- 
zată, nu. este şcoala libertăţei. O universitate,. care. i-o anexă 
a birourilor ministeriale, - populată de. o! tinerime : obişnuită”
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să îmbrace: uniforma funcţionarilor, | nu este decât: o şcoală de 

slagărnicie (aplauze). i: 

Şi observați, domnilor,- că nu pretind ca a veniturile cari ar iz - 

vori din taxele şcolare, să fi afectate la resursele generale a 

statului. Ele să fie. afecţate numai şeoalelor. "Aşa fiind, 'se va 

„face o primă selecţiune, înlăturându-se finerii cari n'au 'che- 

mare pentru. studiile înalte, prin concurs, care singur va putea 

să înlăture barierele fiscale. Taxele 'operând ucsastă primă . 

s6lecţiune se vor înapoia la cei meritoşi sub formă de burse. 

Incât acestora se va “putea-da niu fumai gratuitatea, dar şi - 

învăţământul subvenţionat. Celor. mer itoşi statul le va putea - 

zice: «Vă dau 120 de lei pe lună, nu însă, sub formă de leată 

-pentruca, să copiaţi 8 ore pe zi în birourile ministerelor. -. 

Nu_vă pr etindom șă-vă petreceţi timpul în cancelarii, ci să - 

„vă petreceţi timpul în univ versitate, . în muzee, - în biblioteci, 

- în laboratorii», - AR 

Domnilor, cu aceste resurse şi cu aceste economii i red că. 

vom putea împlini nevoile” bugetului viitor,  nezoi pe Teari' 

vi le-am arătat. Vedeţi dar, că nu ne-am 'ocupăt, când afost 

vorba de actualul proiect de buget, numai de. bugetul acesta, 

în sine. Ne- -am ocupat, cum doria d-l Car p, şi de consecințele. 

ulterioare ale noii” politici ce înaugutează acest buget. Intre - 

“alte consecinţi mai. „depărtate este „neapărat și „situaţiunea 

noastră economică. : ” : - - 2 , o 

Situaţia economică. Această situaţie. economică va: în- 

- râuri, cred, în. mod fericit bugetul. nostra. Dar pentru mo- 

ment. trebuie să recunoaştem că nu situaţiunea . noastră eco: 

“nomică va înrâuri bugetul, ci. situaţiunea financiară, va în- 

râuri, deocamdată. i în. - mod: puţin fericit, „situaţia noastră eco- 

nomică. . .- - : - 

“Dacă esxaminăm sporire economice dintag o ţară şi cele: 

lalte ţări, vedem” că. alături, de elementul. comercial al expor- 

„tului şi al importului, de pildă, se mai: adaogă un “element 

. finânciar important :. importul” şi exportul de numerar, care 

„se face pe.urma emisiunilor de titluri, fie ale statului, fie ale 

iniţiativei. private, | cc.
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D-l Costinescu ne atrăgea în comisiunea. bugetară. atenţi- 
„unea aşupra acestei împrejurări şi ne semnala acest fapt, care 

- merită toată, atenţia, că din cauza încetării împramuturilor 
vom avea pe viitor anual 50 de milioane aur nai puțin în țară. 
Această cifră e cam mijloeia im prariubarilor, făcute, î în fiecare . 

» an, de Stat. - - _ 
"Temerile d-lui Costinesen. sunt; într'o privinţă întemeiate. | 

Le găsesc însă exagerate.” Fă icean, ce-i drept, cam 50 de mili- 
cane împrumuturi pe an. Dar nu venia, în țară 50 de milioane 
în aur, . din această. sorginte. Imprumaturile acestea fiind . - 
făcute mai ales pentru trebuinţe extraordinare, o bună parte, 
can jumătate din cele 50 J6 milioane venia, nu sub formă de 
numerar, ci. sub formă de şine, de vagoane, de puști, tunuri, 
cupole ete. . , 2 ÎN 
Prin urmare, at. “trebni- să ( reducen aceăstă sumă cam. la 

jumătate. A Neapărat că şi această: lipsă. trebuie să ne pună pe. 
“gânduri. Ne vor lipsi anual 25" până la 30 ds milioane, cari, 
intrau, în. cele din urmă, în pungile populaţiunei noastre. .. 
"Din această - cauză importul nostru se va resimţi, consu- 
maţiunea va. scădea, . „produsul, impoziteloi indirecte va ii 
într ucâtva, “micşorat. 

„Pe lângă aceasta, vreau să semnalez, şi-o "altă consecinţă a: 
acastei împrejurări, anume că, din cauza acestei lipse de nu-: 

“ merat, vom avea un schimb' defavorabil fată, de străinătate. | 
„De aceea se.poate să întâmpinăm. oarecari neajunsuri la plata - 

“ euponului în străinătate, sau la achitarea datoriilor de orice 
fel, pe. cari nu numai. Statul, dar şi porticularii. vor avea de 
făcut „peste graniţă, - 

Domnilor, cu privire Ia cestiunea schimbului, mai multe 
„_ Situaţiuni trebuie avute în vedere. Avem” măi întâi ţările 

creditoare. Aceste ţări. creditoare 'au o "balanţă defavorabilă. 
Neajuns economic nu rezultă de aici, de oar&ce lipsurile sunt 
împlinite "prin; numerariul, care „provine dela capitalurile. pla- 
sate în străinătate. Aşa,. de exemplu, Anglia trage din! capi- 
talurile engleze, Dlasate în străinătate, circa 2 miliarde : aur” 
pe an. | Na
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Să trecem acum la situaţia ţărilor. debitoare. Aci este o 
deosebire. de făcut între ţările debitoare, în timpul chiar când 
se împrumută şi ţăr ile debitoare când încetează dea semai 

-. împrumuta. Pe când o tară debitoare se împrumută, „neajunsu- 
rile unei balanţe comerdiale, defavorabile. se împlinesc cu - 

 numerariul „pe care-l importează prin împrumut ş şi se produce 
un fel de prosperitate artificială, -datorită împrumuturilor, ” 
cari au o înrâurire identică cu acesa a exportului. Căci - dacă 
exportezi hârtie sub. formă de titluri, e întocmai ca şi când 

, 

ai exporta. grâu său “porumb: în schimb capeţi aur. 
Vine însă un moment. greu--şi aceasta e situaţia în care. 

ne aflăm acum—când ţara debitoare încetează de-a mai face 
„ împrumuturi, Atunci acea ţară poate să treacă prin momente 
critice, neputând face faţă plăţilor în străinătate decât cu 
mare anevoinţă. „Aceasta este atât de adevărat, încât Rusia, 
de. pildă, a realizat uneori împrumuturi de stat numai pen- 
tru a putea, străbate acele dificultăţi. 

Recunosc . dar, domnilor, că poate să rezulte de aci oare- - 
- cari greutăţi, - cari nu trebue însă exagerate. Dar această 

“jenă are şi o contraparte, care nu e "defavorabilă. Aceste di-:. 
ficultăţi sunt şi-o. îmboldire. spre o mai mare activitate. Acest 
fenomen ni l-a dezvelit Franţa, 6 care, “după emigrarea .mili- 
ardelor în urma războiului -dela 1870, a văzut balanţa ei co- 
mercială devenind favorabilă, de unde de obiceiu era defa- 

- vorabilă. Numai între anii 1872 şi 1976 exportul Franţei a 
- covârşit importul. 'In aceşti 4 ani- excedentul - exportului a, 

fost de '900 de milioane. Aceasta ă provenit numai din cauza 
“ mieşorărei importului, micşorare. firească, deoarece, din lipsă Î 
de “bani, în schimbul exportului se importă nu marfă ci bani,. 
dar şi din “sporirea. exportului, care a tuat un avânt foarte 

“simţitor. Vă citez aci câteva cifre. .:- : - E e 

Iată mersul exportului Franţei după 1870: | | 

“In 1870: exportul, este de. 2.802 milioane, iar în 1871 de 

2.872 milioane. Gai aceasta era cifra. exportului în ultimii a: 
„ani + ai. i imperiului. e m .
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“Apoi, timp de 4 ani, „exportul ș se râdică la vrriătoatele 
cilre: a 

. 

"1875 . . 8.818. » 

| Da . 1872 RR „3. 16 milioze.. 
a 1873. „8187 » , 

Ă - , 1884. 8101 o. a 

Apoi, dela 1836: până Ia 1880, „sora, cade mai jos de. 
aceste cifre. - - 

"Tot astfel cred că din diticaleaţile ce vom. . întâmpina de 
a face plăţile noastre în: străinătate, din strâmtorarea situa- 
ţiunei noastre? economice, va 'vezulta - că vom forţa ex-, 
portul nostru şi pe lângă această consideraţitine generali 
mai este alta tot aşâ- de 'bine: dovedită astăzi, şi anume, că 
dinti! o epocă, de „excesivă prosperitate naşte o criză,. precum 

„dirtr?o criză extremă naşte prosperițatea.. Din aceste împre- 
urări, precum şi din nevoia „pe care ne-o. impune criza ac- 
“tuală şi care trebue să fie un învăţământ—că astăzi absolut Ea 

- toți Românii vor trebui să. munciască îndoit de ceea ce 'mun- 
ciau. până âci, dacă vor să ducă acelaş trai ca în. trecut— : 

„cred că se va naşte:o epocă de avânt economic, care va îi 
favorizat şi de intrarea în scenă a doi factori noi. . 
“Primul factor e ădaosul: unui personal” produețiv, care. va 
putea da cu timpul oarecari: rezultăte. E : 
“Până acum un an, privind spectacolul ce: ni-l dădea. dez- i 

voltarea neșăbuită a felului ' nostru de . învăţământ-şi a re- 
| _gimalui nostru biurocratic, puteam să ne facem: următoarea 
socoteală : dacă numărul elevilor, cari ies din. -şcoli, se va mări. 

“în progresie geometrică, iar slujbele nu -se . vor “putea în- 
mulţi “decât. în vrogresie -aritinetică, va „veni un moment 
"când se va încinge +0 aşa luptă, o aşa încăerare, încât! dela 

- acest asalt al funcţiunilor publice mulţi vor fi abătuţi spre 
_ ocupațiile productive. ale comerţului şi -indastriei. Din ex- 
- cesul răului ar “naşte acest folos ce, în -mod paradoxal se 

_ poate susţine că ar: rezulta, dacă străinii a. avea singuri ac- 
"ces în serviciile publice şi dacă. Românii ar fi „opriţi de a - 
ocupa funcțiuni. Atunci de sigur că elementul românesc ar 

>. 

. 
+
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birui, pe terenul economic, elementul Stritin „din tăuntrul fă - 
„rii. Vă rog să nu reţineţi din această Qin urmă. apreciere - 

„decât sâmburele de adevăr, care zace în orice, paradox. Căci 

ştiu cu ce- fel de: adversari am a face şi-i ştiu capabili să . - 

- pretinză că am susținut înlocuirea Românilor prin străini în 
“funcţiile publice. . -  - aie A 

Prin- actuala criză financiară, prin oprit ea şi chiar reducerea, - 

dezvoltării bugetului: cheltuelilor, scadenţa, pe care 0 soro- . 

ciam cam peste 20-de ani se iveşte. acum şi trebue să: mă. 

dăjduim că personalul de funcţionari. disponibili şi: mai ales 

personalul tehnic 'se va--distinge în sfera: activităţii îndus- 
"triale, cum să distins în. serviciul statului. a 

“Un. alt factor va mai intra în scenă ;- acesta este. petrolul. 

Petrolul este menit a revoluţiona ” activitatea noastră eco- 

” nomică. Producţiunea lui s'a înzecit î în anii din urmă şi totuşi. 

producţiunea actuală e minimă, coniparativ. . cu-ce va fi-în . 

viitor. Nu_ numai -vom trage foloase. din vânzarea şi din' | 

„exportul” petrolului, din utilizarea lui. în locul cărbunelui ce: 

îl importăm. Nu numai se vor. naşte industriile derivate ale 

„petrolului, dar vom găsi în acest element combustibilul ne-: 

cesar industriei moastre- şi vor înflori o sumă de industrii d 

cari nu puteau trăi în ţară noastră, din cauza inferiorităţii. 

- “condiţiunilor "de produdţiune, f a ă de țările, cari! aveau: la în- 

“ demână cărbuni. Mă ” 
- Petrolul nu va lua avântul s Său natural decât atunci, când - 
„se va fi construit conducta menită a. lega localităţile petro= 
lifere cu Dunărea sau ci marea. Această, chestiune se. stu- 

diază acum de, d-l inginer Baiulescu,- trimis în “misiune în 

Statele Unite, spre a vizita conductele de. petrol. construite - 
“acolo.” a PE 

Chestiunea aceasta îmi pare atât de importanti, încât cred 

că îndatăce' ea ya fi "desluşită, ar trebui - chiar să se convoace 

“Gorpurile legiuitoare” în sesiune de vară, spre. a rezolvi, cu 

0 oră mai. curând, afacerea conductei. . 

Aceste. împrejurări speciale, menite a da avânt situaţiunii N 

a _ noastre” economice, inebuese întovărăşite negreşit şi de- -0 în- 
z 

7 -
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- țeleaptă legislaţie economică. Deja um intrat peo cale sănă- . 8 J 
toasă. Prin modificarea codului de comerţ vom atrage capi- 

talurile străine. Prin legislaţia asupra cooperativelor se vor 

constitui nicile capitaluri naţionale. Această legislăţie e menită 

a-şi avea încoronarea în regimul” vamal, pe care trebue să-l 

pregătim de pe acum, în vederea scadenţei de peste trei ani. 

Aci vream să semnalez o primejdie, care se iveşte chiar 

în vecinătatea. noastră. Nu trebue să ne ascundem că: Un- 

garia caută prin: toate mijloacele să puie o barieră avântului 

nostru economic. la Porţile de fier se inlocuese. barierile 

„„ materiale prin barieri artificiale. Se 
“In această: privinţă cunose şi punctul de vedere al. gu- 

vernului nostru şi stărainţa ex dure el susţine acel puncot 

de vedere. Nu insist asupra sa, căci sunt convins că guvernul “ 

nu se va depărta de calea ce şi-a croit. 

Pe de altă parte, pe când calea de „apă întâmpină pi edici, 
"se caută a ni se închide graniţele prin . obstacole: vamale. 

Convenţiunea noastră comercială cu Austro-Ungaria a a-. 

| daos foarte puţin la avantaje : foarte puţine avantăje Austro- 

7 

Ungariei peste tariful nostru general şi Austro- Ungaria ne-a 
dat foarte puţine avantaje peste acelea ale tarifului ei ge- 

neral. - „Aceste avantaje. acordate nouă în realitate se reduc la 

două, dar şi aceste două, concesii de fapt sunt anihilate. 
"Unul dintre aceste avantaje este tranzitul cărnurilor proas- 

„pete, dar acest, tranzit nu s a. -putut efectua sub cuvânt -că 

se studia tariful căilor fer ate. Acum, independent de voinţa 

| guvernelor. din Pesta şi Viena, avantajul tranzitului, va de- - 

veni iluzoriu din cauza noului. regim. de inspecţie a cărnei, 

"regim care se stabileşte în Germania. Fapt este dar că nu . 

“beneficiem de unul din cele . două avantaje căpătate” prin 
conventiunea noastră - comercială. 

Pe de -altă parte, câştigasem folosul de ase reduce tariful - . 
“în ceea ce priveşte exportul vitelor noastre mici. Cu 'toate. 
însă că ni s'a făgăduit că! acelaşi regim veterinar, care exis- 
tă în Ungaria,. se va aplica şi vitelor noastre ; cert este că 
“acest tarif redus nu se aplică, pentrucă ni s'au închis gra-"
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- niţele, cutoatecă. starea veterinară a țărei. este, mai bună, de“ 
cât accea din Ungaria. . 

Mă aştept ca în. ajunul veînoirei tractatului de. comerţ. să 
se dea pentru câteva .luni. de zile voie în Austro-Ungaria, 

„ râmătorilor. noştri. Dar sunt. convins că, atunci când vom 
voi să preţuiin avantajele: cari ni se vor oferi: pentru “noua 
convenţie, nu vom avea în vedere. făgăduelile ce ni se vor 
face pentru viitor, ci experienţa pe care o vom fi făcut î în,” 
trecut (aplauze). IN „ 
“Şi, domnilor, - pe. când se. iau. acolo aceste măsuri de cătră | 

autorităţi, se crează în Ungaria un curent de. protecţionism - 
ce trebuasă ne deştepte. Acest curent, care îmbrăţişează nu 

„numai, puterile publice, nu numai cercurile comerciale şi in- 
dustriale ale Ungariei, e ajutat chiar.de acţiunea socială, e care 
dă. acestei mişcări fizionomia ei caracteristică. . Mai deunăzi | 
Sa întrunit la Pesta un “comitet de doamne sub preşidenţia. 
suţiei - ministrului de. comerţ d. „Hegedus şi.783 de doamne. 
au luat angajament iscălit, că nu vor.mai consuma de. cât 
produse din Ungaria şi nu se vor mai furniza de cât în pră-. 

„văliile unde se vând proăusele pur ungare. Mai ştiţi, dom-, 

- Braşovului. şi pe malurile Dunării». 

nilor, că funcționării unguri sunt siliţi să se: îmbrace cu. 
| ştofe produse de industria ungară. . .. . 

Prin toate acește mijloace s'a creat un tel de “boicotaj . 
-al produselor noastre. Căci ținta acestei campanii reese clar 
din următoarea circulară a: ministrului de comerţ: ungar din. 
18 decembrie anul trecut, care zice: . Ș 

«Pe lângă acest scop trebue să avem şi un ideal, a cărui. 

«realizare s'o. lăsăm “urmaşilor noştri. Acel ideal e că indus-.- 

«tria noastră odată înflorită să poată cuceri orientăl euro- 
«pean, având înlesniri în. căile noastre de comunicaţie şi 
«în căile naturale parte, deschise, “parte-ce se vor deschide, 

«In acest scop, statul va da preferinţă mare industriilur,. 

ce se vor întemeia pe malurile: Oltului, în. împrejurimile 

„Precum vedeţi, nu putem să. ne faceri iluzii. Dar cred 
s că nu-şi face nimeni, iluzii: nici. la, Pesta sau. la Viena, că E 

,
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nimeni nu. se indoeşte că toate acăste măsuri vor provoci 

„represalii şi consecinţele : nu am nevoe să-le arăt mai.desluşit. 

| Domnilor : deputaţi, favorizați de un mare avânt de afaceri, 

"care cre] că se va produce într'un timp foarte sciurt, cred: 
că situaţia noastră financiară: se prezintă, . în condițiuni 

„bune. O'singură rezervă avem de făcut, în ceea ce priveste 

situaţia 'Tezaurului, : care. e momentan „jenată. Dar îi 

odată,. situaţiunea bugetară, care face obiectul acestei - E 

cujiuni;, e mai. bună decât a fost de mulţi ani. -  - 
„Opera noastră, „Aceasta | se .datoreşte măsurilor, pe car. 

. le-am luat şi. energiei cu care am . prefăcut, “fonăamentali 

- bugetul nostru, 2 si a , 

„Ştiu că. această prefacere, care prin n 30 de milioane resurse 
"noi şi economii ne dă un “excedent de'7 milioane, pare un 
rezultat insuficient acelora. cari planează în domeniul ilu- 
ziilor şi. cari-ne -propuri un ideal, care se depăitează nereu 

„de noi cu cât credem că ne “apropiem mai mult de dânsul. 
Când a fost vorba de echilibrarea bugetelor, se părea că, 

anul. acesta, echilibrul va fi imposibil de dobândit; azi acest 
echilibru e un lucru: real, recunoscut şi "de,d-l Carp. După 5 

„s 
echilibrarea bugetelor, s'a pomenit, de excedent. Acest ex- 
cedent l-am realizat. - - E a: 
"Acum ni;se spune că Sl e “insnficieat, In totdeatina o altă 

- ţintă, un alt ideal mai îndepărtat se arătă la orizont şi, când 
credeam, că ne apropiem de acel ideal, el dispare. 

El fuge ca umbra lui Anichise,. pe care : în zadar „Enea 
vroia să pue mâna şi. care, cum. zice - “Virgiliu, se risipia ca 
visurile uşoare şi ca visul care se pierde în văzduh. - „Noi, . - 
domnilor, n'am . planat în sferele eterului. oi ne-am pus . 
pe terenul realităţei, am ţinut seamă de fapte palpabile, am 
„dobândit rezultate tangibile. Am lucrat pe un teren bătut, 
„un teren sărăcit. prin. pierderea a sferturi din venitul ţărei 
„anul acesta. Intra săvârşirea : acestei opere n'aveam alt iîn- - 
„Strument decât un credit ştirbit şi un: buget dezechilibrat. 

Cu acest credit. ştirbit;. am realizat un îÎmpr umut, “care este 
cel mai mare, ca sumă totală, pe care l- a realizat ara aceasta 

N =
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şi. care este singurul. înpraimut realizat! pe. „acest timp. de 
criză în Buropaj, afară de acela al. Bulgariei, care ştiţi: în ca 
condiţii umilitoare s'a făcut. Căci nu: s'a. aruţat Bulgariei 
nici controlul unui delegat european, nici afectarea specială 
a unor venituri ca "garanție. Acest împrumut 1- am făcut, ne-. 
greşit, în condiţiunile. în cari “am putut să-l facem. Pitt zice 
că în materie de împrumut nu sste decât . o: singură regulă, 
aczea de a te supune la condiţiunele pe cari (ţi le impun 
iinprejurările. - Ne-am. supus. deci la” aceste: condițiuni - şi am 
„realizat: împrumutul, cu care am putut să îndreptim 'situa-.. 
ţinea tezaurului, pe care am moştenit-o.. 

Pe de alţă parte, am prefăcut fundamental bugetul nostru, 
întroducând în acest buget 30 .de milioane resurse noi, pro: - i 

„venind! fie.din impozite, i fie din economii: Faţă de un 'aşa 
rezultat, e_ uşor să constaţi numai, ori chiar să critici. Dar să 
ni: se “spue' “nu ceea ce poate să doriască cutare : iluzionist, 

un alt exemplu: de o “sforţare. aşa. de. mare, făcută nu numai. 
la noi în ţară, dar în orice.altă ţară, . AR Dc 

- In 1871 am avut 0 situaţiune financiară rea ;. atunci sfor- 
ţarea noastră „pentră . a o îndrepta a'produs 20 de milioane im- . 
pozite noi, can s'au dobânâit în patru ani.. Noi am dobândit 
30 de milioane în .patru luni. Atunci” echilibrul bugetar s 
realizat tocmai la 1878, cu ajutorul evenimentelor externe, 

Noi aim ajuns de: îndată la „echilibrul bugetar, echilibru re- 

cunoscut, mărturisit de toţi.. Şi: noi pretindein că peste acest 

echilibru bugetar avem şi un excedent de 7 milioane. 
“Treizeci de milioane ! Dar ştiţi ce. reprezintă aceasta ? 

Lă un buget ca acela al Franţei spori ul nostru reprezintă 
o jumătate de miliârd. 

"O singură dată. Franţa a “făcut în -  finânţele' sale - un salt 

de o jumătate de. miliard, după evenimentele din 1870. * 

- zece ani de -zile s'au trudit financiarii Italiei “ca: să capete 

echilibrul dorit, care mereu se  risipia ca o iluzie. 
. 

„ci ce pildă mai curajoasă am fi putut urma. Să ni se arate _ 

Nu Şi a fost _nevoe 'de: mai mulţi ani de zile; pentruca Pranţă i 

„să ajungă la echilibrul bugetar. : - a Di 
Italia-a luptat zece âni de zile ca să ajungă 1ă echilibru -
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- Noi am avut, fericirea ca întrun singur -an, an greu caa- 

„cesta,:în care nu numai finanţele statului dar şi, toată bogăţia 

privată a ţărei au fost atinse, s să ajungem la un buget,cu 
excedent. i o NI : 

- Acest rezultat se datorește virtuţilor. acestui popor, care a 
priceput necesitatea. sacrificiilor. - Ţării : revine tot meritul, 
căci.a dat probă şi de. judecată limpede $ şi de îndurare. 
Voios ea a făcut toate săcrificiile, pentru a face onoare is- 

căliturei. sale. Nu mă îndoesc că aceste .merite vor fi „pre- 
țuite cum se cuvine dincolo de_graniţele . noastre (aplauze). 

Cât pentru noi, am avut un singur merit, .acela de a fi 
arătat “ţărei calea: datoriei. La acest. merit se. -mai adaogă ur- 
miătoarea împrejurare: că dacă noi :toţi, ca contribuabili, am 

plătit din pungă, noi, ca par tid, am plătit şi cu popularitatea 
noastră (aplauze prelungite). 

- >



XX. 

CRIZA FINANCIARĂ: IN 1900 

Cu toate misurile financiare, luate de guvernul conservator pre- 
zidat de d-l Gh. Gr. Cantacuzino, cu toată remaniarea ministerială — . : 
întâmplată la începutul anului 1900 şi care ţintise să puie miniş-: 
terul de finanţe în mâui mai tinere şi prin urmare mai harnice: 
ministru de finanţe trecuse d-l “Tache Ionescu —'criza continua 

"totuşi să bântuie ţara şi încă in așa chip, că nu mai putea cu 
niciun ' preţ să se prelungiască mai departe. La aceste greutiţi 
veni să se adaoge- şi anul agricol, excepţional de rău. Trebuoau 
deci . mijloace eroice. In aceste critice împrejurări bătrânul şef 
al partidului conservator se gândi sâ. puie la contribuţie toate pu- 

terile şi capacităţile partidului şi făcu apel la” gruparea junimistă - 

“do sub conducerea domnului. P. P. Carp..Spre-a înlesni un cabinet 
de. concentrare, conservatoare, d-l Gh. Gr. Cantacuzino demisionează 

la 30_iunie: In ziua de 3 iulie d-l P. P. Carp este primit în audienţă 

de M.: $. Regelo'la Sinaia, «spre a conferi — zice «Coastituţionalul» 

din acoiaşi zi — cu Suveranul asupra situaţiunei politice şi finan- 

ciare a statului şi spre a primi misiunea de a forma” un cabinet 

de concentrare conservatoare, care să poată servi cu sorţi do iz- 

„bândi marile interese alv „patriei în aceste îinprejurări excepţional 

„do grele. M.-Sa Regele, aprobând în întregul său planul financiar 

şi economie al d-lui P. P. Carp, la însărcinat cu formarea cabi- 
netului». - Pa A a ; | 

* Noul guvern se alcătueşte astfel: CT | 

P, P. Carp -" ministru de finanţe şi prez. do. consiliu; 

Gex. TacoB LAnovARI -, 1» >» războiuș. “ 

Tiru MAORESCU : > > Justiţie; - 
AL. MARGUILOMAN- ___î» al afacerilor străine; 

Coxsr. Ocăsescu  :  ».. de interne; : 
loxEL GRĂDIȘTEANU o» luerăripublice; - 
O. O. Anrox a» » instrucţie ; 

$ NIC, Fuipescu  --. >» domenii. 

4
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Cât priveşte doosebirile de vederi,. existente întro cele două ra- 

- mari ale partidului-— deosebiri pe cari le. exploata presa liberală 

-— iată dum se exprima «Constituţionalul» cu data. de Y inlie: 

__ «Fără indoeală că intre junimişti şi vechii conservatori sunt malte 

deosebiri ; deosebiri însă mai mult de metodă, mai mult de mo- 
„ zavuri, decât de principii». * o aa 

__ Noul cabinet se şi pune pe lucru şi, spre a putea lua câteva. 

măsuri absolut urgente, se convoacă parlamentul în sesiune extra- 

ordinară pe ziua de 25 septembre. După votarea - câtorva legi fi- 

nanciare şi. economice, -sesiunea extraordinară se închide în ziua: 

“de 7 octombre. 

terminat-o, 

La 15 noembre parlamentul este .din nou convocat, în sesiune. .. 

_ ordinară. Mesajul regal vorbeşte do_bugetul viitor, care se va pre- 

zenta cu economii de 15' milivano şi cu o diferenţă la venituri de 

10 milioane. Pentru aceasta va trebui să se facă o remaniare a im- 

pozitelor directe; remaniaro menită «a procură: mijloacele trebui- 
toare pentru "deplina asigurare a viitorului nostru financiar». 

„Discuţia asupra mesajului începe în ziua de 27 noembre 1900. 
Orătorii, cari iau cuvântul în. această discuţie, se ocupă însă mai 

mult do situaţia politică decât; do cea financiară. Astfel, în ziua de: 
21 vorbese asupra fuziunei conservatoare amândoi oratorii din acea. . 
zi, domnii A. Elioscu şi-I. Brătescu. A doua îi ia cuvântul d-nul 

N, N. Săveanu, I)-sa atacă fuziunea, prezentând-o ca o operă arti- 
ficiali şi invinueşte „pe d-l Nicolae Filipescu: de îndeplinirea acestei 
opere. La 29 noembre se alătură la aceiaşi discuţie Gh. Panu, care . 

la rândul său criticii fuziunea, spunând că aceasta. «sa făcut în. 
favoarea unora şi în contra altora», căci au fost înlăturați din gu- 

. vern domnii Tache Yonescu, C. Istrati şi alţii, cari. meritau să rimâie. 
_. «Explicaţia însă'a acestor procedări s*o spunem sincer: ministerul. 
trecut nu fusese mai rău decât ministerul actual, dar în cabinetul 
trecut fusese un ministru, caro căpătase o autoritate şi un prestigiu. 

- îngrijitor.Era-un element, care-căpătase ascendent. şi forţă. Şi atunci 
unii, fio dintr'un sentiment-.de gelozie; fie dintr'un . sentiment de 
echilibrare rău înţeleasă a forţelor, au. făcut această fuziune în fa-. 
voarea unora şi în detrimentul altora. Acest lucru cu însă nu-l pri-.. 
mesc şi nu-i dau aprobarea mea».  ? Dea - 

: A doua zi, la 30 noembre, ia cuvântul d-l N. Nicorescu, care 
spune doar atâta despre fuziune, că se îndoiește de triinicia ei.: 

După d-l N. Nicorescu 'se urcă la tribună d-l Nicolae Filipescu, 
care, într'o cuvântare sobră, gravă, 'ca şi. situaţia prezentă, răs- 
punde criticilor. aduse fuziunei, explicând împrejurările cari au de-
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Doinnilor. Deputaţi, IN) 

Pricepeţi dece. an discurs ca al. d-lui Nicoresc' nu cere 

un răspuns, Dar. deși frantaşii opoziţiei liberale se feresc 

de-a interveni în. discuţie, rezervându- -se pentru unele ches-. 

tiuni mai speciale alese cu prudenţă şi asupra cărora se simt 

mai puţin: vulnerabili, cred că datoria guvernului este să in- : 

„tervie,. când de trei zile se aduc atâtea acuzaţii băncei.. 

ministeriale şi se tălmăceşte în. atâtea, feluri diverse şi con- 

tradictorii — şi întotdeauna rău voitoare- — chiar condiţiunile i în 

: cari s'a format acest guvern. . 

D-l Nicorescu a dat o” primă explicare: Pentru d-sa fuziunea. 

. nu. există, D- -sa o: neagă pur şi simplu. Imi închipuiu însă, că 

orice om serios, care face politică în această țară, nu va putea 

să facă. abstracţiune de: un eveniment: așa de importănt, ca . 

“acel din 8. iulie. - pi ja 

DA Sitveariu nu "contestă fuziunea, dar o înbiţigează ca rodul . i 

- umor contraziceri. In temeiul acestei afir maţiuni d-sa ne-a adus! 

o sumă de ditaţiuni diri ziare, cari“nu dovedese altceva de 

cât: că d. Săveanu a fost foarte sâr guitar. în timpul vacanţelor 

şi mai dăvedese'că d-sa are un mare devotament: pentru par- 

“tidul liberal, consimţind a veni d-sa să ne dea o lecţie de - 

morală, de oarece, acest guvern supără rigiditatea d- sale... -. 

“Un singur lucru pot să răspund d-lui. Săveanu, anume că 

între căpeteniile acestui partid nu s'au schimbat cuvinte de. 

acelea, cari ar putea să împiedice, pe nişte oameni cari se res- 

pectă, să-şi: întindă mâna (aplauze). Nu acelaş lucru pot să'spun 

„de fraţii liberali câri san împăcat (aplauze). Prima dizidenţă -- 

-“liberălă în 1888-s'a -produs pe 'o chestiune de. moralitate: S'a 

“acuzat Ion Brătianu de mâncătorie, şi sa cerut darea lui în 

| judecată. A doua zi, acuzaţi şi acuzatori s'au împăcat. i 

Vin. la a doua, dizidenţă, aceea de acum: un în şi jumă- .." 

„tate şi, pentru a-i preciza înţelesul, e destul să amintesc,-:că 

„ fruntaşi din partidul liberal ne înconjurau pe scena dela 

7
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" Dacia, unde şeful actual al partidului liberal. era acuzat de 
trădare (aplauze). Azi s'au împăcat. (aplauze). | 

Vedeţi, domnilor, că, dacă am vrea să dăm lupta pe acest 
"teren, ușor am eşi biruitori. Nu vreau 'însă să stăruiu; suc- 
cesul ar fi prea uşor. . | 

D-l. Panu, pentru a tălmăci fuziunea, a, coborât și mai mult 
discuţia decât d-l Săveanu. D-sa a spus, că fuziunea este re-: 
zultatul unor intrigi şi, în orice caz, hu a unui sentiment 
demn de mărturisit, căci d-sa dela început a respins atari sen- 
timente, în cari d-sa nu crede. Cu veşnica d-sale ironie el 
ne-a spus: «Nu cumva o să veniţi să vorbiţi de interesele 
tărei şi interesele partidului?» ” 

- „D-l Panu îmi amintia pe un foarte, vesel ȘI plin de spirit. -. 
deputat, care, din nenorocire, numai este nici-între noi, nici 
pe lumea aceasta, şi care avea obiceiul să spună : «Dacă înce- 
„peţi cu patrie şi cu' program, cu nu mai. stau de. vorbă!» 
(râsete). Şi atunci d-l Panu, eliminând aceste două singure. 
mobile respectabile în politică, interesul ţerei şi interesul'par- 
tidului, a “conchis că intriga a creat acest guvern. - 

Vă mărturisese că, dacă se înlătură aceste două mobile, sin- 
gurele onorabile în politică, puţin ne importă, dacă intriga sau” 
un alt mobil nemărturisit a dat naştere acestui guvern. 

Domnului Panu îi trebuia o explicaţie şi-a ales una răută- 
cioasă, pentru a desluşi formărea acestui guvern, pe care nu 
şi-o poate explică altminteri. «Cum, zice d-sa, ne-am despărţit 
cu binele, acum câteva luni şi, spre marea noastră 1nirare, ne 
aflăm în faţa unui guvern, nou». Eu, domnilor, auzind cum 
a-l Panu zugrăvia aşa de senin situaţia, de astă primăvară, . 

„credeam că cra la d-sa oarecare lipsă de memorie. Cum, dom- | 
nilor, d-l Panu n'a auzit primăvara trecută de o remaniare : 
“ministerială, despre: care se pomenia măcar în oarecari cer- 
curi? Deloc? Nimic ? Îmi inchipuesc şi eu că nu. Căci.alt. “minteri, de sigur d-l Panu, stâlp neclintit al guvernului, par- tizan neşovăitor al partidului conservator (aplauze) ar fi ri- dicat glasul şi ar fi pus la locul ior pe aceia cari căutau să pescniască în apă turbure. Cu toate. acestea; lipsa de me- 

“e .



ț. 
N 

DISCURSURI POLITICE | 419. 

morie nu-mi pare . 0. explicaţie suficientă, pentrucă . tocmai 

d-l Panu ne-a dat o dovadă de memorie uimitoare, căci unele 

părţi din discursul rostit de d-sa eri.le-am mai auzit întoc- 

mai acum câteva luni. Şi întradevăr, reflectând bine, mi-am 

adus aminte, că însuși d-l Panu îmi spunea ceeace a spus. 

eri despre fuziune, despre necesitatea unor schimbări în ca- 

binet, despre oarecare echilibru de puteri, ce ar trebui res- 

tabilit, despre oarecari 'preponderenţe ce ar trebui înlăturate 

Şi, acum, aceste sentimente ale d-sale ni le atribuie nouă. 

A, dar va zice d-l Panu: «0 remaniere era necesară. 

Dar ce fel de remaniere? Să vie rtişte lei pe banca minis- 

terială ; dar nu nişte bieţi iepuri? | «Aşa ne-a tratat d-sa şi, 

- Tueru curios, niciunul din aceşti iepuri n'a dispărut de pe 

banca aceasta, în urma. şarjei d-sale de eri. 

"O aşa remaniare e “inadmisibilă. «Cum, domnilor, zice * 

â-l Panu, să faci o remaniare:şi să faci apel la capacitatea 

domnului Carp, în momente aşa de grele? Aceasta este inad- . 

misibil! Şi apoi să veniţi la clubul conservator, să sărbătoriţi 

aferititul. eveniment» cu fraze sforăitoare şi patriotice! E 

ridicol» A! Dacă s'ar fi sărbătorit evenimentul, bunăoară 

“la hotel Continental, (aplauze) atunci, neapărat, și interesul 

_țărei, şi interesul” partidului puteau fi invocate! (aplauze pre-: 

lungite). 

Domnilor, „dupăce. s'a făcut într” atâtea moduri deosebite ge- 

+ neza guveinului acţual, permiteţi-mi s'o fac şi eu, la rândul 

meu. Pentru aceasta, mă, voiu întoarce cu un an şi jumătate 

„înapoi. Si 

În aprilie 1899, partidul « conservator 'a venit la putere, în 

cele mai critice împrejurări, prin cari a trecut vreodată ţara . 

dela 1866 până astăzi.. Aveam de lichidat şi falimentul moral 

dat pe chestiunea naţională şi falimentul, material, dat po 

chestiunea financiară de partidul liberal. 

Pe lângă. greutăţile situaţiunei, mai întâmpinam şi “toate 

greutăţile pe cari căută să ni le suscite o opoziţiune, care 

este desigur opoziţiunea cea mai slabă moralmente, eare a 

„putut să existe vreodată, dar totodată şi cea mai i primejdioasă, . 

/ “ N
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„Zic că e opoziţiunea cea mai slabă, pentrucă,. dacă nu un 
sentiment de patriotism, cel puţin un sentiment. de respect 

“de sine impunea: o rezervă partidului liberal, Hăspunzător d de 
„criza actuală. . Rai: 

: Dar, totodată, partidul liberal: găsia atâtea elemente de.ne- 
mulţumire de speculat, încât „el :devenia,. o opoziţie ptimej- 
dioasă, DN a . : ; 

Astiel, criza de acum prezintă, această anomalie, că intri însa 
“partidul :liberal şi-a. căpătat şi disereditul „ui, dar tofodată 

şi resursele agităţiunei 'sale (aplauze). | 
“Cu atari. „resurse, partidul liberal s' a năpustit cu furie asupra -- 

guvernului “conservator... . , DE aaa 
Tatâi, lupta a început prin presă, în care erau, ţintiţi, în 

primă linie, acei' cari părăsiseră partidul liberal şi, în al doilea SI 
: rând, acei cari îl oviseră mai tare, 

Din presă, lupta s' â transportat în 'eluburi. Atunci am asistat 
la o .primă: întrăţire: la fuziunea clubului liberal cu clubul 
muncitorilor. Şi „aceste elemente nu degeaba au fost înre- 
gimentate. E - - 

Le -am văzut operând; în strada Griviței, ori pe pietele Sn- 
tinei, SE 
Am avut prilejul să văd, cu. ochii msi; la , Slatina, pe a-l 

 Stuidza în capul a:100 de... cum să zie 2... de: nealegători; 
apoi, dupăce-au intrat în luptă. organele politică” ale clu-. 
bului liberal, am văzut intrând în scenă, şi orgariele: nepoli- 
tice ale aceluiaş. club, organe, cari. numai într?o stare bolnăyi- 

_'cioasă a vieţei publice pot să aibă o legătură cu un club politic. . : 
„Atunci, domnilor, acestei coalitiuni a unui partid- de gu-. 

vernământ cu elementele de dezordine, a vrăjmaşilor e capi: 
talului cu Ranca Naţională și a Băncei N Yaţionale cu criza pe . 
care tocmai ar trebui să o lecuiască (aplauze vii); am opus, .- 
noi, unirea tuturor elementelor “conservatoare, : Da 

Acdastă unire ni se pare aşa-de. firească, încâţ. nu ar. avea 
nevoie de-o explicare, Ea însă a căpătat! “dela împrejurări 
nu numai 0 explicare, ci ŞI un caracter deosebit de măreție, 

' datorit saerificiilor cu cari s'a făcut, în! a -
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De 95. dea ani, cele două fracțiuni conservatoare stăteau faţi 

„în faţă, fără să voiască să renunţe la. pretenţiunile: lor. “După i 

_25 de ani, şi înaintea unui mare interes al ţărei, în fâţă] primej- | 

diilor cari ameninţă. ara, am. capitulat şi unii -şi alţii, am. 

renunţat; Si unii şi alţii, la, aceea ce'ne dezbinase până. atunci, 

. (aplauze). . Dia | | Sia 

Atunci: da. Cantacuzino a dat acal pxemplu de abnega- 

ţiune, care. va satisface” măcar pe aceia; cari socotesc, că ain- 

 biţiunile. politice sunt;- cauza de căpetenie, pentni care ata 

cerile publice: în această țară merg aşa de rău. Şi am căpătat 

prin acest. act nu numai unitatea, dar am. căpătat. unitatea. 

“subt un şef, care a 'devenit una din forţele morale din' această. -. 

ţară, (aplauze).. -Căei 'nu este partizan, 'care să nu simtă, şi nu..: 

e advevsar câre: să poată tăgădui, că,; oricând va fi în joc un, 

"interes al ţărei şi al partidului, niciodătă nu-i va: stă împo- -. 

drivă ambiţiunea. personală : a d-lui Cantacuzino (aplauze: pre 

“lungite). lar a-l Carp, care, refuzase puterea. cu: câteva luni; 

înainte, atunci când. sithaţiunea eră grea, fără. 'a fi încă pri- 

mejduiită de criza agricolă, - d-l. Carp: „primeşte condiţiunile, 

pe. cari le vofuzase ! 'cu. un an înainte şi consimte. să “riște, - 

în nişte împrejurări “atât de ayenturoase, veputaţiunea unei. 

cariere destul, de : glorioase, pentruca el să nu. aibă." nevoie să 

"dea noi: probe. de. destoinicia, . sa' (aplauze prelungite). i 

“Domnilor. în aşa condițiuni fiind făcută fuziuneă, m mă veţi 

întreba, poate, -c cari sunt până acum - voadele ei. Ca să, arăt, 

în întregimea lor, rezultatele fuziunei, ar trebui, să vă. pot 

arătă nu numai: ce este. dar. ceeace. mai ales ar fi fost, dacă. 

fuziunea nu se; făcea. “Este destul . să vă spun că, âcum câ-'. 

_teva luni, se vorbia. deja în: mod vâg nu numai de 6' 'schim-. o 

bare de guvern dar şi: de'o schimbare eventuală de regim. -.: 

“Domnilor; nu vreau să fac. apel la sentimentele: egoiste, 

, ale. acestei majorităţi. Suntem, din contră, depri inşi a îndemna! 

“pe amigii noştri la saerificii şi cu toţii am dat destule probe 

de abnegaţiune.  -. i o. 

„La: 1895 partidul conservator - a. dovedit | cât, “pretueşte ” 

pentr a dânsul puterea. Aceinş dov adă a făcut-o Lascar Ca- 
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targiu când cu cestiunea mitropolitană, iar d-l Cantacuzino 

mai de curând a arătat cât de voios ştie să cedeze guver- 
nul (aplauze). ” 

Da, domnilor, bucuros renunţăm. la putere în condițiuni 

normale, când credem că putem da avantagiile puterei, fără 

niciun neajuns. - 
De” astădată, veniţi la putere pentru a salvă o situaţie 
compromisă de alţii, ne-am sacrificat popularitatea cu o sin- 

gură speranţă, aceea de a putea duce la bun sfârşit opera. 
întreprinsă, o ” 

In asemenea împrejurări, a părăsi o situaţie plină de pri- 
mejdii ar însemnă o abdicare (aplauze). | 
„Şi apoi, să se ştie, n6i nu sunteni manta de vreme rea a 
d-lui Sturdza! (aplauze prelungite). 

Domnilor, pe lângă “folosul momentan pe care l-am sem- 
nalat, sunt şi alte foloase mai depărtate pe cari fuziunea ni 
le va da şi pe cari vor “şti să le preţuiască “chiar acei con- 
servatori cari mai pot avea, îndoeală despre utilitatea fuziunei. 

Ştiţi câte forţe s'au cheltuit în luptele lăuntrice ale parti-.. 
dului conservator. Ştiţi de câte ori a-fost stânjenită acţiunea. 
noastră, din cauza rivalităţilor. noastre. Hi bine, “va veni.0 

_Yreme, în opoziţie, când toţi vor spune: fericit a fost eve- 
nimentul, care a pus capăt acestor frământări şi care-a adus 

- pacea în partidul conservator (aplauze). , - 
„Dar, s'a zis, că, dacă s'a făcut fuziunea, s'a ivit şi o dizi- 
denţă. Şi drept dovadă ni se poate, acum, semnală discursul 
d-lui Panu, care indică, o recunosc, chiar mai mult decât 6 
dizidenţă ; aşi putea zice o dezasimilare (aplauze). 

Dar această dizidenţă nu e rodul fuziunei. D-l Panu, deja 
înainte de formarea guvernului actu 
a declarat; la tribună. | 
„Ceeace este nou, e numai atât, că d-l Panu acum în mod public a renegat discursul d-sale de acum un "an, asupra asimilării, . , a 

al, spunea ceeace acum. 
3 

" Aceasta mă autoriză să califice atitudine ta a d-sale de azi drept 
o dezasimilare. De altminteri, o dizidenţ i ă-e numai acea ac-
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iune ponnită în contra unei direcţiuni politice, în numele 
aceloraşi principii. ! 

Domnul Panu însă a renegat principiul. de căpetenie, care 
în țara aceasta dă rațiune de a fi partidului conservator, 

anume că partidul conservator trebue să fie vrăjmaşul lup- 
telor de clasă. Partidul ' conservator pe toate terenurile, fie 
în cestiunile ţărăneşti, fie în ordinea socială, fie în ordinea: 

„politică, & vrăjmaşul luptelor de clasă şi, întru aceasta, el 

“se deosebeşte adesea de partidul liberal, pe care îl acuză une- 

ori de-a învrăjbi păturile sociale.. | 

[ii bine, 4-l Panu reneagă unul din principiile fundamen- 
tale ale partidului conservator, când vine -să întuoducă în 

rândurile partidului lupta de clase. 

Aceasta e neadmisibil şi trebue să ne ferim i ca.- vreodată o 

sămânță atât de primejdioasă să poată să încolţiască în par- 

tidul conservator, căci ar fi. peirea lui (aplauze). 

E rău venit d-l Panu să ne acuze că vrem să facem dis- 

tineţiuni după naştere. Repudiem asemenea idei: ele sunt 

condamnarea a tot ce e mai esenţial în-partidul conservator. 
Nu admitem privilegii de naştere; dar nu admitem nici 

privilegii deandoasele. Nu: primim această teorie, în virtutea . 

“căreia cineva crede 'că se face indispensabil, ameninţându- -ne- 

-<u acuzaţiunea de les-demoeraţie (aplauze). 7 | 

Dar, domnilor, d-l Panu s'a deosebit de noi şi pe o ches- 

tiune de principiu — acea, de care v'am vorbit — şi s'a deosebit 
şi prin. atitudinea d-sale. D-l Panu ne-a combătut pe toată linia. 
“RI se declară, în contra partidului, în contra programului, în 

contra ceeace d-sa numeşte ilustraţiunile partidului, în contra 

organizărei „noastre, “în contra guvernului actual şi în contra 

guvernului trecut. In fine, al Panu s'a combătut chiar pe! 
d-sa însuşi. | - 

D-sa a fost unul dintre comesenii banchetului . dela Iaşi, 
unde-a aplaudat programul dela Iaşi, „pe care apoi l-a apărat 
aci şi în contra căruia a dat acum, aci, drum sarcasmelor 
sale. | E |
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„Dupăce a combătut prograzaui, trebuia “neapărat! să com- : 

bată şi guvernul. Nu mă mir! “dar că. d- sa:a acuzat pe d-l. 

"*. Carp de nepricepere. - :, a - 
N Spre a-i răspunde, să-i reamintesc .care a. . fost atitudinea. 

d-lui” Carp, acum un an, în cestiunea financiară ?. D-sa zi- 
„cea: «Gisese situaţia mai grea decât se pare; "economiile sunt 

: imsuficiente ; vreau economii mai mari, fiindcă vreau un bu 

set cu excedent: şi fiindcă mă “tem ca impozitele să nu: 

"dea, ceeace aşteptăm dela ele.» Ia: să :vedem acum, care a fost 

şi atitudinea 'â-lui Panu. D-sa răspundea atunei d-lui Carp: 

= «Ce mai vorbiţi de situaţiune -gravă ? Acestea sunt- cli- | 

- şeuri», D-sa e vrăjmăşul . clişeurilor, Toată. luniea vorbeşte 

de situațiune. grea. Ca să se distingă, d-sa zicea : "«Nuegrea. - 

situaţiunea, ea este chiar foarte: ușoară». D-sa afirmă chiar 

"că, cu resursele create “se echilibrează bugetul (4-1 Panu în- 

„? -trerupe). “Negaţi,: domnule: Panu ? Vă pot aduce «Monitorul» 
"-spre'a vă dovedi că. de trei,. patru ori aţi afirinat: că bugetul 
va fi echilibrat cu resursele cari se -ereeau. 

„* “Pe atunci, d-l Carp p ipropunea, măsuri mai dsstice, spre: a: 
+ .ajânge la un buget cu excedent. aa 

«Auziţi, buget cu excedent? zicea. a-l Paint: Dar inde, - 
în ce ţară aţi mai văzut bugete, i cu excedente 2». | 

„o În privinţa impozitelor, d-l Carp exprimă” temerea că „ele 
să nu producă cât se aşteptă. dela ele. Iar di Panu zicea : 

» «Cum? NX'are: să producă. atât ? 
« Aceasta, dovedeşte ! “ignoranță. d- -voastră ; . nu ştiţi: să faceţi 

distincţiune între un. “impozit direct; şi un impozit: indirect. 

La cele . indirecte. aţi avea dreptate, Dar acum e. vorba: de 

„.. impozite directe şi prin urmare „Yom. avea ! “destule, resurse” 
+ ea să echilibrăm. bug stu». : | 
„Azi d-l- Panu. acuză pe. d-l; Carp! că: n'a: fost prevtizătot, 

o că nu şi-a dat scamă de” gravitatea situaţiunei şi n'a propus 
„măsuri destul de drastice, 

Vedeţi dar. (cu: câtă pornire. ptimaşta ne combate d- | Panu. 
Da DE drept însă. că dl Panu a. rai „păstrat în inima, d- sale. | 
Dea încă, ceva amintiri dulci: despre; noi, şi „ne- a “arătat oarecare,
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- Vunăvoiniţă în n partea pozitivă, și, „negreşit, „cea mai “impor: : 
tantă din discursul d-sale. D-l Panu ne-a arătat buna d-sale : 
voinţă, . consimţind a ne: oferi -o: soluţiune pentru lecuirea 

crizei. Mai întâi d-sa pune o întrebare d-lui: “Carp: Oare, -- 
- d-le Carp, suntem întradevăr descoperiţi cu 42 de milioane? 

i Sigur? Ştiţi bine acest lucru ? Nu cumva o fi o'eroare? Nu - 
"cumva sunt 42 de milioane: excedent, iar nu 42 de milioane 
„deficit? Dar chiar să fie aşă, nu se poate g găsi asupra formei 
un prilej de a nu plăti ? a | 

Vedeţi, soluţiunea e din cele mai sivaple.. Criza O neagă! ! 
" Datoriile? . Nu le. plăteşte! (aplâuze). : 

Foarte: simplu; "Dar aceste soluţiuni simple ! au cusurul că. | 

„în genere ori sunt geniale, ori sunt: de aşă natură încât me- ! 

ită să fie urzicate-cu verva neîntrecută a: d-lui Panu. n. 
" Propunerea d-lui. Panu îmi “aminteşte o altă soluiţiune, tot 

aşa. de simplă, care ini-se' propusese anul trecut. Pe.-când ': 
- gemeam după: împrumut, „pe “când: se. aşteptă din moment în... 

moment; să vie: -depeşa, prin Care - să .se anunţe că împru= 

mutul s'a „contractat, câţiva delegaţi: ai unei camere de co-" 

- merţ se prezintă la, ministerul de finanțe. spre a. indică o, : 

„: soluţiune. - _ 

- Ei sunt întroduşi în cabinetul minister alui de imane; care 
ara d-l general: Manu, şi îi spun:..:. . i | 

— Domnule ministru, am găsit, soluțitnea « crizei. 

" — Care ?: i ii a? 
— Să contractaţi + un - imprumut! (ilaritate). e 

La. 'asemeneă, - reţete îţi vine să răspunzi ca 'F Francezul : 

«Comment ?- Vous avez trouvt ca tout-seul 22 E 
"Domnilor, dacă lăsăm: la o. parte: această singură dovadă 

„de generoasă : prietenie: a d-lui. Panu. pentru” noi, trebue să, 
constat că d-sa a. condaimnat. întreg “partidul. conservator, :a. a. 

“condamnat progrâmul,. a “condaninat ambele guverne. conser-. 

„YVatoare, a condamnat: toate actele. noastre. Va să, zică, e 0. 

dizidenţă. în. toată puterea. cuvântului. i - 
Ei bine, domnilor, sunt. dizidențe. glorioase, atunci când i 

E rechemi la adeyăratele principii uri guvern care.se abate dela. 

x
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ele. Sunt dizidenţe ertate, acelea cari s'au produs sub îmbol- 
direa chiar a unei ambiţiuni, care voeşte să-şi ia partea din 
gloria partidului în timpuri fericite. a 

Dar sunt momente solemne pentru un partid, când în îm- 
prejurări grele cinstea lui e pusă în joc. Atunci o dizidenţă 
e o dezerţiune. | _ o a 

Suntem întwunul. din acelă momente. grele şi cred că pot. 
"să afirm că, afară de d-l Panu, nu e un alt conservator care 
ar putea să aibă o asemenea atitudine în asemenea momente; - 
nu este un conservator, care să aibă alt cuget, oricare ar putea 
fi nemulţumirile: lui, decât ca să ieşim deasupra greutăților 
momentului (aplauze prelungite). Da | 

Dar d-l Panu nici nu s'a mărginit a ne critica cu asprime. 
D-sa a început deja să arăte oarecare bunăvoință liberalilor. - 

Aţi “văzut cât de preocupat s'a arătat d-sa ca să atenueze 
răspunderea financiară a liberalilor. «Partidul liberal, a zis 
d-sa, a făcut greșeli; am făcut şi noi, sunten cu toţii deo- 
potrivă » Mă-iertaţi, d-le Panu. Nimeni nu este atât de ne- - socotit, încât să afirmă că guvernele conservatoare n'au putut - 

"şi-ele câteodată să cheltuiască mai mult decât se cuvenia., 
Dar ceeace nu primim este asemănarea, Ştiu.că d-l Palade, . 
printr'un discurs rău înţeles — căci moderaţiunea, ce-a arătat 
în primul diseurs ce a rostit în această Cameră, n'a fost ds cât un fel de captatio benevolentiae — spunea că toţi am co- 

- mis greşeli. Primim mărturisirea, nu primim însă asemă- - narea. Da, domnilor, am putut să cheltuim, poate şi noi, 
uneori prea mult. N'avem însă nicio răspundere în criza ac- .:. 
tuală. Căci ceeace e esenţial, nu e să ştii cât 'au cheltuit unii - și alţii, ci când au cheltuit? NE Da 

De pildă, am cheltuit -sute de. milioane ca să facem forti-" 
ficaţiile, podul de peste Dunăre, -linii ferate poate ceya mai 
puţin utile. Dar când? Intr'o epocă de. prosperitate. Şi dea- 
ceea nu avem nicio vină şi ne putem .lăudă cu ce-am făcut. A fi făcut fortificațiile, podul de peste Dunăre şi altele, în preziua crizei, ar fi fost o greşală ; a le face astăzi, âr fi o. nebunie (aplauze). ia pc . „a 

ss
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Şi din acest punct de vedere permiteţi-mi să examinez cele 
două cârmuiri, cari au precedat; criza. | A 

Partidul conservator vine în 1888 la putere, în. mijlocul 
unei crize monetare cum nu se mai pomenise. Lecuim criza, 
“dobândim, de pe urmă dispariţiei agiului, 8 milioane anual 
în buget, un milion şi jumătate dela o fericită conversiune, 
trei milioane dela stingerea împramutului Oppenheim. 

Totodată, ţara trecea printr'o epocă de prosperitate eco- 
nomică, cum rareori s'a văzut. . îi Mu Aaa 

Şe zice totuşi că am cheltuit prea mult. Fie. Dar recu- 
noaşteţi că cheltuelile "noastre n'au avut urmări grave, că am 
cheltuit într'o epocă de prosperitate, că am putut cheltui 200 
de milioane plătite prin 10 milioane resurse anuale, create de 
meritele noastre şi în contra d-voastră. In schimbul acestor 
200 de milioane dăruite de noi ţării, iertaţi-ne palatul Poş- 
telor. şi Casa, de Depuneri. ” a | 

D- A. MARGRILOMAY, MINISTRU DE EXTERNE: Care-nu este 
făcută de stat, Ma | 

D-I N. FILIPESCU, MUNISTRU DE DOMENII: Dar a venit mo- 
mentul, spre sfârşitul, cârmuirii noastre, când situaţiunea bu- 
getară a început .să fie deja ceva mai grea şi atunci guvernul 
conservator luase o primă măsură : aceea de a restrânge chel- 
tuelile extraordinare şi al doilea a. pus la ordinea zilei ces- 
tiunea reformei impozitelor. Se ştie-că dacă luam o. nouă 
legislatură, opera de căpetenie a viitoarei legislaturi eră re- 
forma impozitelor. In aceste împrejurări a venit la putere 
partidul liberal şi-a înaugurat acea cârmuire. de 3 ani şi ju- 
mătate, care va trebui să aibă o pagină specială în istoria 
noastră financiară. Acea cârmuire se înaugurează cu discursul, 
d-lui Sturdza. la Iaşi şi se încheie cu discursul d-lui Palade 
la buget. a o 

Incep cu primul discurs, cars-e și primul program... Veţi. 
vedea că în patru ani trei programe contradictorii a scos la 

" lumină” partidul liberal. 
Primul program, al d.lui Sturdza, din 1895, proclamă că 

echilibrul bugetar este- atât de bine-stabilit încât putem st 
reducem impozitele ! 

= ap
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“Acesta s sar "putea 1 numi programul demagogie! Se făgăduia. - 

în -opuziţie reducerea impozitelor, desfiinţarea . accizelor, des- 

 fiinţarea. impozitului personal. şi a taxei: clerului. Cum se ex-. 

plică aceste angajamente? Negreşit prin. aceea că se găsia. 
echilibrul bugetar “destul de temeinic : asigurat! de .guternul 
nostru. Situaţia neapărat: nu eră  îngrijitoare, . dar nici nu” 

putea îndură “politica: d- voastră financiară, care dezechilibră Ra 
bugetul. Se. începe dar a se. pune în execuţie - acel program. 

demagogie, ; se desfiinţează taxa * slerului,: apoi « se începe a se 

spori . cheltuelile. a e 

La ministerul de războiu s a urmat: “mai “ales: o “politică! ne- : 
“închipuită : se sporiau soldele, pe: cână se sleiau rezervele. 

:. de cartuşe şi magaziile de echipament (aplauze). i 
In patru ani, de pe: “arma administraţiei liberale, se spo-. -: 

'veşte anuitatea datoriei: publice cu:20 de milioane. Această po- 

. litică financiară se concretizează la sfârşit î în bugetul 1899- 900,. 

care constitue cel.Qe al: doilea, program. d$; care vă vorbiam. 
Se cade:să ne oprim asupra acestui celebru buget. Dar să 

„ne întrebăm - mai întâi, ce facem noi astăzi ?. Noi nu ope- 

-"xăm "decât asupra bugetului 1899— -900.. Noi nu luptăm. decât;: 
Sai cu o. greutate : aceea de a distruge cu desăvârşire acel: bu= 

- get; de: a-l. distruge, - încât să nu mai rămâie: urmă după - 
dânsul (aplauze). Şi' totuşi: acest buget dă. pildă de o supra- 
vieţuire extraordinară. - E e-ca acele: “vieţuitoare : ' inferioare, 

"pe cari le tai în bucăţi şi bucăţile însăşi trăiesc (aplauze). 
In lupta. . noastră pentru desfiinţarea acestui buget, turnăm - 

într! "însul, anul trecut, 30 de milioane : 21 de milioane. resurse 
"noi şi 9 milioane * econonii, dacă printre , economii prenume- 
„Tăm impozitul pe funcţionari. - Şi d-. Palade, ca un părinte : 

" denaturat, zice: «Eu : „încă 'recunose .pe: copilul meu ; „tot bu- 
getul meu este şi îl reneg. (aplauze prelungite); ,.... 

Reîncepem acum din nou. operaţiunea, Adăogăm. şi i soădem. L 

Lundem şi. înţolim copilul: d-lui Palade. “Tăiem- 15. milioane - 
„prin! economii noi şi adăogăm 8 milioane resurse: Credeam că: 

aa distrus monstrul. Dar vocea sângelui strigă la d-l Pa- . , 

ade: «Incă recunosc pe copilul meu! Oroare! Luaţi-l de aci.
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“Nu vieau să-] văd î (aplauze prelungite). Şi cu toate acestea, . 

sub ce „vesele auspicii se născuse” “acest făt-frumos al d- lui. 

Palade! Ce bucurie eră, când d-sa a produs acest; buget. D- sa. 
îşi luase - lira şi începuse să cânte un imn de glorie întru 

slivirea acestui buget (aplauze prelungite), iar d-l Sturdza, 
„care eră. aici, îl acoperia. cu aripa d-sale protectoare; pentru 

- ca nu ;cumva.0 notă discordantă să se producă în acest con- 

cert de. laude (aplauze prelungite). Ei bine, domnilor, permite- „- 

ţi-mi. să desfac câteva cuplete din acest cântec duios al d-lui. 

Palade. Acesta este cel de-al doilea program al partidului li- -. 

beral, în cursul acestor patru ani. Intâi, aţi văzut progra- 

mul eu reducerea impozitelor, ajunse pre ea grele „pentru tară. 

“Tată. şi cel de-al doilea. Sa 

Este discursul program al d-lui “Palade, - | rostit la disenţia-. 

bugetului, în 'ziua de 13 februarie 1899. Observă aţi bine data. - 

Peste trei luni trebuie să. izbucniască, „cea "mai îngrozitoare 

criză financiară, prin care a trecut ţara. Aveam deja 60 de mi- 

liane bonuri de tezaur ; aveam lucrări. angajate pentru mai 

+ bine de 100 de milioane ; bugetul 'eră adânc zdruncinat,:pre- 

“auim recunoaște astăzi însăși opoziţia liberală, şi totuşi. iată 

'cum grăia onor. d: Palade: : -. pa 

- «Am 0: : datorie. de conştiinţă. ca, ministiu de finanţe, să: 

provoc o. reacțiune în contra unui curent care, din nedoro- 

cire,. există. : i 

„..« Acel curent se manifestă mai ales sub “arimiitoarea “tor 

mulă : “Ce .tot creșteţi în fiecare an suma bugetară, ce o ce: 

“veţi: țării ; am ajuns deja la 228 de milioane, ţara nu mai poate. 

suferi aceste: sarcini, ţara e sleită. e 

“ «Domnilor, când lucrul acesta se repetă de .camâni, „cari: aa: 

aerul că se ocupă de. finanţe». | 

D-l. Sturdza,. care ne - zice: «Economii, eedhomii şi i jar eco- 

nomii,» s:o fi prenumerând de“ sigur printre. cei ce au aerul. 

“de a se pricepe în materie: de finanţe. 

„Dar continuu” cu citirea : 

| «Când lucrul acesta se xepetă de oaineni, cari au aerul că... 

„se ocupă de. finanţe și € cari cânose- izvoarele de ) avuţie ale 

.
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țării, ar puteă să facă pe lumea mai străină de aceste ces 
tiuni să creadă că aşi e. Şi e de datoria noastră, cari no in- 
teresim cu toţii de bunul renume al ţării, 'să facem ca ade- 

vărul asupra acestor cestiuni să fie de toţi cunoscut, + 
„__. «Iată pentruce mi-am propus să consacru'a dona parte 
a cuvântării mele, ca să stubilesc că bugetul nostru, departe | 
de a fi o grea sarcină pentru: puterile ţării, din contră, faţă 
cu bugetul altor ţări, e unul dintre cele mai ușoare bugete 
cari sunt în Europa şi vă voiu dovedi aceasta printro serie 
de învestigaţiuni, ce voim; face împreună». ” 

Şi d-sa încheie : | - , , e 
«Ţara noastră este o ţară cu un sistem de impozite dintre 

„cele mai uşoare, o ţară în complectă dezvoltare „economică, 
„cu finanţe solid constituite. Ea poate, deci, să priviască cu 
încredere viitorul său». (aplauze). - , 

„ Viitorul peste 100 de ani? Nu este aşa ? Peste două luhi 
de zile cunoşteam . viitorul, căci izbucnia cea mai grozavă 
criză prin 'care au trecut finanţele noastre. : 
-D- B. Sr. DeravaaxcEa : Nu este nici poetic, nici financiar | (vâsete). N 

DIN. Fuueescu: Domnilor, acesta este cel de al doilea program. , : NE „ | 
Cel de al treilea program este cel cu: «economii, economii ŞI iar economii». o Ă | Veţi da, domnilor, şi ţara va, da acestui dă ul treilea program crezământul care i se cuvine, încrederea pe care o impun cele două programe - anterioare. , Pa 
Atâtea făgădueli aţi făcut — şi cu privire la cestiuni în pri- -vinţa cărora făgăduielile se fac cu mai multă greutate — încât nu ştiu ce crezământ se va da unor făgădueli, pe cari puteţi să le călcaţi făsă măcar să faceţi scuze (aplauze). Aceasta, domnilor, este politica d-voastră financiară. la să vedem acum şi prevederile d-voastră financiare decând sun- teți în opoziţie, unde aveţi rolul-foarte” uşor să lăsaţi eveni- “mentele să se producă şi pe-urmă să le preţuiţi.
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Domnilor, cel dintâi act al guvernului conservator a fost ca 

să încheie împrumutul de 175 de milioane, Toţi ştiţi legenda, 
pe care-o amintia d-l Panu ieri, cum că liberalii au văzut 

clar în această cestiune, că ei. din prima zi au sfătuit. să se 

facă un împrumut, în orice condițiuni şi că guvernul a scăpat. 
ocazia, fiindcă se încăpăţâna, a păstra tipul de 4%. 
„D-l G. D. Pavape: D-l Ghermani o spunea aceasta în Senat, 

D-l N. Fnavesov: A putut s'o spue. 

D- 1.:1.-C. Baăzranu: D-l Carp o spunea în Gatneră. 
D-l B. Sr. DeravnRaxcEa: Şi d-voastră: în jurnale. 
D-A.N. FILaPESCU : Domnule Brătianu, ' dacă aţi fi spus 

aceasta, nu. aşi avea poate mare învinuire să vă fac; este un 
mod de a vedea, care se poate apăra. 

DHIUI.ILC. “BRĂTIANU : N'am. spus-o noi, dar cred că are 

mâi multă importanţă spusele unui ministru, care este din . 

guvernul d-voastră, decât ale- noastre. 

D-l N. Frureeșcu: Dacă aţi fi aşteptat să sfârșesc, aţi 

fi văzut că sunt mult mai importante spusele d-voastră. 
Pricep,să aveţi. această părere. Dar la început ziceaţi tocmai 
contrariul, căci iată .ce citesc în. « Voința Naţională» dela 28 

iunie 1899: «Unii dintre amicii guvernului, cari se pretind-_ 

bine informaţi, spun că ministrul de finanţe ar fi pe punctul 

de-a încheia un împrumut, însă nu cu tipul de 4%, ci în- 

torcându-se din. nou la tipul de 5%. 
«Este absolut imposibil a da crezământ unei asemenea 

ştiri». . - 

Pricepeţi acum dece vă citesc aceasta şi pentruce acum 
nu mai întrerupeţi 2 

«Este inadmisibil — seriaţi atunci — ca guvernul să împingă _ 

nesocotinţa: până a se întoarce iarăşi la tipul de 30/,.» 

Acum vă lăudaţi cu prevederea “d-voastră şi atunci ame- 

ninţaţi guvernul, pentrucă făcea ceeace acum, a posteriori, 

"găsiţi prevăzător. - : 

Dar continuu. | | N 

«Nimie:nu-lvautoriză şi nimic nu ar justifică o asemenea 

măsură, care ar fi un adevărat dezastru pentru creditul sta-



Ră 2 | „i NICOLAE FILAPESCU : 
EN , a i n - 4 Ă a 

. talui. De altfel, guvernul conser vator, dela. venirea sa şi până. . 
„mai zilele trecute, n n'a. făcut decât să se laude. că va încheia 
"un împrumut în condițiuni şi. mai avantajoase decât noi... 

„- «Aşteptăm ştiri mai precise, spre-a aviza la măsurile: prin... 
„cari ar trebui să ne opunem la o lovitură aşa de neașteptată: - 

Su şi de vătămătoare creditului Statului. » 
Așa dar, acum recunoaşteţi că măsura. salvatoare - eră să 

se "facă! împrumut în orice condițiuni, dar să: se facă cât de 
curând, iar acum un ah orice altimprumut decât cu tipul 49, 
eră o lovitură dată intereselor: economice ale ţării. Deja pe atunci - 
„ne. ameninţaţi cu agitaţii ca cele de azi, pentru ' a 'împedică. 

- guvernul reacţiunei de a compromite avutul naţional. 
De sigur că ţara îşi zice azi: «Bine. că guvernul n'a fost 

prevăzător în felul liberalilor Și să ne feriască. Dumnezeu, pe 
viitor, de: prevederea - lor.» a „i 

Dar să vedeni prevederile d: voastră, şi "în cealaltă ches- 
tiune tot atât de importantă şi care e calul d- voastră de bă- 

„taie de azi, aceea a economiilor... Ea 
"Sunteţi acum pentru economii,. în teorie. Ar ţi inai inte- - 

„Yesant: să arătaţi. practic ce 'economii propuneţi şi. e mai mE-.: 

. 

 ritoriu să vealizeii economii ce snpără decât să proclami! în, 
teorie economii cari nu ating pe nimeni. . - 

Dar care a fost prima măsură de economie, prezentată în 
această Cameră ? “Dacă - nu-mă - înşel,: impozitul de 3%. pe 
funeţionări. lată o. adevărată, economie, D-l Brătianu a votat; 
contra acestei prime : “economii ! PR 

DIIL.ILc. BRĂTIANU : Căutaţi discursul. meu. Am votat 
în acelaş senz cu d-l Carp. aa . | , 

D-l P.P. Canp: Vă înșelaţi, am votat atunci, toate im 
pozitele (aplauze prelungite). Am declarat că. iai  trebuese 
şi altele şi am să mă ţin de cuvânt. 
DAI, I. C. Bnărraxu: Imi permiteţi să vă i întrerup, dom-. 

- nulo ministru ? Voesc să reamintesc un. lucru. Dil prin-': N 
ministri Carp a spus atunci că, până când nu se va 'veni . 

"- cuun program întreg, nu va, vota impozite izolaţe. Şi d- voastră 
personal, domnule Carp, aţi venit aci la bancă Şi mi-aţi spus." - 

A 
a
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<ă; "dacă: a- voastră faceţi declaraţie. în acest senz, nu mai 

„e nevoe să mai iau işi eu-cuvântul. - - -, Sa 

DIN. FILIPESCU :, „Domnule Piătianu, puţin iniportă, 

ia urmă urinelor, “chiar cum. aţi fi “votat, d-voastră, căci 

„asupra: unui anume e impozit poți să' ai: un mod. deosebit de. 
E) vedea. a | Ă 

Dar: ceace. este interesant, sunt motivele Dentru. cari aţi 

votat contra. Ş Şi aci invoc discursul d-voastră. Ascultaţi pentru 

de a votat partidul liberal ;contra. D-l “Brătianu zicea: «Să 

_ni.se: prezinte. toate imipozitele laolaltă.» -: : 

- Foarte bine, pricep şi aceasta. Dar d-l Brătianu mai zicea. 

E: eniţi: tocmai cu'.un.- impozit pe muncă, în loc să veniţi cu 

celelalte. impozite pe bogăţie.» Şi d-să ne făcea cunoscuta dis- 

- tinoţiune a. impozitelor” pe. muncă şi impozitelor pe bogăţie. 

Atunci economiile, mult lăudate, azi, erau impozite: pe 

A nancă (aplauze). „:.. . 
N D-HI. I.C. BRĂTIANU:  Denaturaţi, domnule ininistira,: di- 

. feritele argumente: pe 'cări “l-am adus atunci în. discursul. 

men: :Motivul, pentru care am spus că nu-l admit, este; acela 

pe “care l-am citat. În discaţiune am spus pe urmă mai mult. 

D- N. Fuupescu : -Aţi spus negreşit multe ațunci, pentru 

combaterea acelui: impozit, dar socotesc că nu ţineţi să invoce 

„argumentul. d-vo astră.. Cum. “că nu eraţi . pregătit pentru 

“„diseaţio. a PE N o 

„DH B. Sr. DELAVRANCEA : Sa invocat acest argument... 

D-l N: FIrAPESCU :, Eu voiu invoca, celalt argument, care 

„este: foaite.. interesant,. faţă de prograniul şefului d-voastră 

- de astăzi. Anume: d-voastră -ziceaţi : .«Pricep să veniţi. cu o 

„serie ide. impozite pe avutie, dar un impozit tocmai — subli- 

niez. aci,.ca'să dau ;exactul înţeles. acelui cuvânt = tocmai 

„pe muncă, aceasta nu se poate.» Ra 

Va 'să.zică, acestea erau prevederile. d-voastră şi în ches- 

tiunea-atât de, importantă” a economiilor, care a devenit acum . 

calul de bătaie al: partidului liberal. 

Când, însă: este vorba de crearea resurselor extraorăinare, | 

"pentru a. acoperi golurile. tezauiului, atunci prevederile
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d-voastră 'dispar cu: desăvârșire. Aci nu aveţi nicio soluţie. 
ŞI în contra oricărei soluţiani a noastră strigaţi, că vrem să 
vindem străinilor avutul strămoşesc şi că, sub presiunea eve- 
nimentelor, dăm străinilor concesiuni prea avantajoase. : 

Domnilor, în această materie nu primim - decât un argu-- 
ment, anume: să ne spuneţi ce alte resurse propuneţi să se 
creeze pentru acoperirea nevoilor tezaurului. 

Şi pentru declamuţiile d-voastră deşarte avem un singur 
argument, cu care vă vom răspunde: reproducerea condi-- 

ţiilor făcute Statului ae Banca Naţională. Avem o comună. 
măsură pentru a. preţui concesiunile, în contra cărora pro- 
testaţi. Această comună măsură e propunerea -Băncei Naţio- 
nale. Când o instituţie de credit este în stare să ceară să-i dai 15 
milioane sub formă de autorizaţie de a emite hârtie de 15 
milioane şi apoi să-ţi ceară zecimi de milioane sub formă de 
prelungire de privilegiu, fiindcă ţi-a dat înapoi cele 15 mi- 
lioane în hârtie şi când un partid patronează acea propu- 

, 

nere, nu-i este permis 'să râdice vocea în: contra concesiu- >nilor ce am propus. ” p. 
Nu este Rockfeller în lume, care să poată îndrăzni să facă asemenea propuneri (aplauze prelungite, bravo). 
D- B. Sr. DELAVRANCEA : Ca reminiscență literară, acesta: este Shylock.. 
D-IN. Firreescu : Domnilor, neţinând seamă de preve- „derile partidului liberal şi nesocotind criticile lui, vom merge înainte cu îndeplinirea operei noastre “financiare. Doui politici financiare ni se înfăţişează. * - Una, ar fi o politică financiară de partid. Aceasta constă în-a cruța, pe cât se poate, popularitatea noastră, a creea, în consecinţă, cât mai puţine resurse şi cât. mai puţine, im- pozite, spre. a consolida, puţintel bugetul şi a găsi, apoi, câteva. expediente pentru înlăturarea sau amânarea nevoilor tezau-- rului, Si a Da Di | Cu, puţin Noroc, cu câţiva ani buni, cu câteva împrejurări favorabile, cari să îmbunătăţiască, situaţia „monetară din Eu- vopa,: vom putea s'o ducem patru ani. |
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Zic, că această politică eo politică de partid, pentrucă ea, 

cruţă, în limita posibilului, “popularitatea noastră şi, : pe . de 
altă parte, întinde o cursă adversarilor noştri, deoarece 

face abstracţiune de scâdenţa la care va trebui să se conso” 

lideze datoria flotantă, scadenţă în - faţa căreia am putea să 

lăsăm pe adversarii. noştri. | - 

"Această politică nu va fi a noastră. 
Mai e însă şi-o altă politică,. pe care aşi cnteză s'o calific 

„de naţională, dacă acest cuvânt n'ar fi prea mult uzat: de 

“adversarii noştri, (aplauze) o politică naţională care constă în 

acea, ca să luăm atâtea măsuri, să facem atâtea economii, să: 

creăm atâtea impozite, în cât orice sar întâmpla, fie încă: 

un an-rău, fie o criză monetară statornică în Buropa, să 
eşim deasupra tuturor greutăților prezentului. Aceasta, dom- 

nilor; este politica noastră; pentrucă nu admitem ca bunuri 
“atât de scumpe, ca avutul ţării şi bunul ei renume, să se joace la 

întâmplare” într'o lotărie.. Aceia dintre d-voastră, cari îşi dau. . 

seamă că această politică e singura mântuitoare, vor pricepe că 

numai atunci când ne vom cruța popularitatea noastră, vom me- 

„rită neîncrederea d-voastră, iar atunci când, dinpotrivă, ne vom 

Jjertii popularitatea şi vă vom cere sacrificii, vom merită în- 

crederea d-voastră întreagă. 
Ştiu, domnilor, că această politică e foarte neplăcută, ştiu că 

” e dureroasă mai ales pentru acei cărora o impunem. Cred 

însă că ne va susţine speranţa răsplății. zilei de apoi. .: 

„Un „poet francez a zis: . . . 
4 , 

«Si dicu ma pas fait la douleur înutile, « 

«65, larmes du present fecondeni Pavenir»i 

In aceste dtăreri ale prezentului se zimislese destinele noas- 

+re viitoare şi din această operă a noastră se va naşte o eră de 

prosperitate pentru ţară şi chiar o nouă eră politică. (aplauze). 
Zic chiar o nouă eră politică, pentrucă o politică financiară 
atât de radicală: nu se poate să nu-şi aibă răsunetul şi 
în domeniul politic. O politică financiară atât de hoiărită e 
menită a-schimbă chiar condiţiunile de existenţă ale guver- 

4
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elor noastre, Până acum guvernele noastre Riu | aveau u sprijia 
“mai “puternice decât ceeace se numeşte pe nedrept: zestrea gu- 

Vernămenială. Zic că se numeşte pe nedrept,- pentrucă a- 

ceastă nimfă Egerie 'a tutulor guvernelor este o amantă ne- 

credincioasă şi desmoştenită, care trece dela guvern: la guvern 

și pe care fiecare guvern tr ebue s'o. întreţină, î în mod vuinător: | 

pentru ţară. Din cauza ei trebue să se, reverse. asupra ţărei . 

mană bugetară sub formă de şcoli de inteles electoral, de dru- - : 

„muri de fier de interes local, de slujbe'ş şi dă sinecure. Şi, cucât se. 
- slibese. mai mult puterile ţării, cu atât guvernele sunt mai tari, . 

| Cred că nu se poate aduce o critică :mai. aspră, regimului * 

“E nostru! politie decât aceea, că guvernele : noastre nu au reazim. 
nai puternic decât această bază de cor rupţiune. Săvârşind astăzi .- 
opera, financiară pe uare v'o semnalim, săpăm însăşi temelia. 

guvernului nostru. Atunci; pentru. . a nu rămânea. . în vânt şi 

pentrucă nimic-nu poate sta în picioare. fără. un: punct de 
reazăm, trebue: să, căutăm. acest veazăm aiurea. Şi acest rea- 
zăm guvernele viitoare nu-l vor putea e giisi decât întro' po-.: 

„litică de mai mare autoritarism, e care va. compensa sprijinul 
„ce-l găsiau în corupțiune şi le va permite să distrugă, baza. 
lor: nesănătoasă de până acum. - E 

Fi-va puterea de rezistenţă a acestei noi bază suficientă? - 
Nu. ştiu, fiindcă n'a fost încă încercată. Dar, fiindcă-nu vreau | 
să desperez. de viitorul acestei ţări, cr sd că “Bot xăspande ș: | 
da a, (aplauze prel un ngite).
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CRIZA FINANCIARA: VINDEREA PADURILOR StATuLUL - 
* > 

Printre viljloacele,: po cari i gavernul conservatot din 1901 voia 
să lo intrebuinţeze 'spre a “scăpa ţara de: faliment, era şi vânzarea 
"pădurilor statului. . Planul acesta însă nu.era aprobat de partidul. 
liberal, care. îl combătea cu' înverşunare în “gazetele sale. Din presă 
chestiunea fn strămutat la urmă. în. parlamenţ. 
“In ziua de 12 ianuărie' 1901, d-i deputat Ionel “Brătianu: adre-. 

“ sează deci ministrului de: domenii o interpelare, «asupra scoaterei 
În. “vânzare extraordinară 'a unor păduri ale statului». 

-„* Această interpelare se puna la ordinea zilei: chiar a " doua zi, 13. 
! Sanuarie, când d-l. Ionel Brătianu ia cuvântul. şi-şi dezvoltă inter- ÎN 
-“ pelarea, D-sa' formulează o serie de critici asupra nodului cum's'a 
"fixat licitaţia, asupra hotărârilor luate de ministerul de domenii în, 

“ ce priveşte tăerea unor păduri, hotărâri cari. ar îi variat dela o zi- 

la alta, cum şi asupră faptului că ministrul: nu ţinuse seamă de. - 

:. avizul, consiliului tehnic. .Din toate actele, pe cari le:a consultat—" 

= spune: oratorul—ese-un aier de nesinceritate ; nai reese-—spune d-sa 
2 mai! departe—«ncexecutarea legilor administrative şi nerespectarea! 

condiţiunilor . celor mai stricte ale unei” bune administrații finan-” 

- ciare». 
” Acestei iătorpolări îi răspunde nvmaidecât q- ministru. al do. 

: meniilor, Nicolaie "Filipescu, discutând :mai. întâi chestiunea din - 

punctul de. vedere. tehnie, iar E la urmă trece la chestiunea politică. N 
  

DISCURS ROSTIT IN “CAMERA DEPUTAȚILOR IN gena 

DELA 13. IANUARIE „1901... ! 

 Domizitor. Depitaţi A 

Da Brătianu ne-ă. “spus că intenţiunea d- sale era să: dâz- 

: volts unul. din punctele cel& mai de :seamă din programul 

naţional-liberal, punct :d6 program care se aseamănă întoc-
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mai cu programul desfăşurat de d-l Zăgănescu şi care se 
'rezumă în aceea, că subordonează orice creare de resurse — 

ca acelea de cari ne ocupăm azi —vealizărei unor economii . 

imposibile de realizat. - - Da 

In loc însă de aceasta, d-l Brătianu s'a ocupat; de toate 

nimicurile, de toate contrazicerile: mărunte pe cari le-a putut 

scoate din sutele şi sutele de acte, pe cari i le-am pus la dis- 

“poziţie. De aci d-sa sa silit să tragă concluzia - de nesince-- 
ritate, ce pretinde că rezultă din cercetarea dosarelor. ! 

Aşa, d-sa ne-a spus că obiectul vânzărei este nedeter- 

minat. “ 

Nu este însă aşa!.. - ! 

“Pentru fiecare pădure există un plan şi este foarte bine 

" determinată fiecare parcelă, din care are să se vândă arbori. 

D-sa ne-a spus că publicaţiunile sunt nesuficiente ; că pen- 
tru d-sa publicaţiunile în Monitorul Oficial nu sunt sufi- 

. ciente. 

Noi am găsit însă, că este suficient aşa. - 

Ne-a mai spus că consiliul de miniştri s'a bazat pe un act 
mesincer.ca să hotărască licitaţia peste o lună.* . 

Această cestiune se agită de:mai multe luni: trebuea să: 
se ştie în ţară şi în străinătate că se vor vinde păduri. Am 

Yroit dar să se rezolve mai în. grabă cestiunea, ca să ne putem 
folosi de aceste resurse din vânzarea pădurilor. 

Am hotărât dar să reducem dela două luni la o lună tex- 
menul de licitaţie, cum este permis prin legea contabi- 

lităţei. : 
Fi, "şi avem nevoie de motive nesincere, pentruca consi- 

liul de miniştri, să hotărască acest lueria, permis : de legea 
contabilităţei ? ? 

2 

D-l Brătianu, "printre toate nimicurile de cari a “pomenit, 

a spus că am întrebuințat cine ştie ce” mijloace pentru a 
ocoli consiliul tehnic, Di 

Consiliul tehnic, domnizor, pentrucă poate n'o ştiţi, este 
numit de mine; membrii lui pot să-i scot orişicând. Aşa 
fiind, vă. închipuiţi, că dacă îmi pot întocmi un consiliu după
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plac, aşi putea să alcătuesc un aşa consiliu încât să dobân.-. . 
desc dela el tot; ce vreau... - LL 

D-1 1. 1. C. Bnămraxu: Rea idee aveţi de oamenii tehnici, 
domnule ministru. ! | 

D- N. Fiureesou: D-le Prătianu, să vorbi. sincer. Când. 
„am un consiliu, în cars pot să numesc pe cine vreau, vă 
închipuiţi că m'aşi teme de acest consiliu... 

D-l I. 1. C. Bnăzraxu: Ami: absolută convingere, că în toate 
cestiunile tehnice vor fi oameni de convingere. _: A 

D-l N. Fiaeesov : Şi eu vă voiu arăta 2 chiar 3 hotărâri 
ale consiliului tehnie, absolut , „contradictorii asupra : ace- 
leeaşi cestiuni. a. a 

In fine, aţi zis că s'ar fi falsificat - o rezoluţie de cătră şe- 
ful de serviciu. Aceasta e foarte grav. -De pildă, dacă el a 
scris mui întâi «aprobi» şi a pus în urmă «nu se aprobi», 
aceasta, este o faptă de o gravitate extremii. 

Dacă vreţi, pot să vă aduce acte din timpul administraţiei 
„drvoastat, unde voiu arăta, “că, dupăce s'a luat o hotărâre 
s'a luat apoi alta... 

D-]l 1. 1. C.. Baăzranu: Chimiceşte ştearsă ? 

D-l N. Fuupescv: Fie chimiceşte, fie altmintrelea. 

Şi pentru aceasta n'aţi votat “d-voastră contra d-lui G- 

“nescu, zicând că nici nu răspundeţi la asemenea lucruri ? > Se- 

rioasă e această indignare a d- voastră ? (aplauze). 

Dar, domnilor, silit sunt să mă ocup de toate-acele nimi-. 
curi, de toate acele incidente mărunte, pe cari le-a făcut d-l 

Brătianu să răsară din multiplele dosare pe carii le-am dat. 

Şi mai întâi să stabilim cestiunea vaporturilor dintre mi-: 
nistru şi consiliul tehnic. | - 

Mai întâi, d-le Brătianu, eu pretind că în. cistiunile de 

cari ne ocupăm, în cazul'de faţă, am dreptul să aprob sau 
să nu aprob,,să ţin seamă sau să nu ţin seamă . :de avizul 

„consiliului tehnic. Prin faptul că mă interpelaţi, îmi. închi- 
a i i pai 

puiu că eu sunt responsabil și 'nu pot să fiu responsabil de- 

cât de actele mele şi dar nu există în puterea executivă o 
autoritate de sine stătătoare, care ar putea.da hotărâri exe-



E pra următoarelor. cestiuni : ip - i 

40 SICOLAB FILIPESCU Ie i 

catorii. prin. ele însăşi ; „de altrințielea, î îmi. conţine Şi teza 
cealaltă, după care 6u sint nevoit: să aprob tot ce a:ho-. . - 
tărât consiliul tehnic ; ; dar în câzul acestă nu sunt răspun- _ 
zător. : Imi convine, căci am urmat avizul consiliului teh- - 

, nic: şi aceasta mă 'scuteşte de orice răspundere. 
“După aceste teorii „Ştiţi ce aşi, puțea face ? Pi 

| Aşi putea, urmând „avizurile : consiliului tehnic,. să scot în: 
_: vânzare încă, 68 de mii de hectare: de pădure şi. să extrag --. 
“din ele nu câte treizeci de arbori. de hectar, ci să le vând în 
"tăiere rasă şi să mai vând şi “rezervele ; apoi, e când mă veţi 
“interpela, nu. voiu mai răspunde, căci aceasta prixeşte pecon- . 
siliul tehnic şi campania ce aţi. întreprins nu-va mai avea * . 
de țintă răsturnarea,“ guvernului, ci răstgrnarea consiliului 

"tehnic (aplauze); i or 
Nu ştiu dacă vă convine. „aceasta. | E | 
Pentru moment însă nu mă voiu pune pe acest teren, căci - 

nu vreau să declin nicio răspundere Şi» vă voiu.. demonstra i 
că am "lucrat în conformitate că hotărârile consiliului tehnic. 

Dar mai întâi, domnilor, să . vă citesc din codul silvic . 
“articolul privitor la această materie, articol care, precum veţi 
vedea, e. foarte “obscur. ae „i i 
«Ar, 30. Acest consiliu se va, “pronunţa. asupră  tutitlor i 

“cestiunilor relative la pădurile particulavg, Votul consiliului 
- este consultativ. A a = 

Acest consiliu se. va mai pronunta cu vot deliberativ asu- i 

1) Asupra amenajamentelor tăente coatorm art. 4 din e- 
gea .de faţă; | 

„ 2) Asupra tutulor cestiunilor telnice velative, 1 păduri 
“în genere; . - SI 

8). Asupra defrișărilor şi- i Liberărilor de lemine : 3 - 
SE Asupra tutulor. cestiunilor xelative la vânzări şi licita- 

„țiuni 'de păduri. ': e ” 
___ Deciziunile, luate de consiliul: tehnie - în: cestiunile; dela 
alin, 2 şi 3, vor fi executorii sub rezerva: .aprobărei ministe- 

Pai . . _ . . . A
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vului: ds tinanţe ș şi. i conform. 'ispoziţiunilor legei de faţă i în 
îi această materie». 

- Ştiam-că: într'o adunata membrii ce o compun au ori vot,: 
consultativ, sori vot „deliberativ, adică: au ori nu putere, ho- 
tărâtoare. ” Di E : 
"Adi se, zice. că hotărârile - consiliului ! sunt. “sau nu notă 

a vâtoare. 

Vă „mărturisesc că nu pricep: 
Dar să mergem mai departe. 

„Axticolul. în .cestiune -âdaogă :, - Si 
«Deciziunile- luate de consiliul tehnic! în cestiunile; dela. 

“alin.-2. şi '8-vor.fi executorii, sub rezerva “aprobărei ministe- 
rulai. de finanţe” şi conform dispoziţiunilor legei de Sat: în 
această. materie». . : : : 
Va să zică, în ceea ce e priveşte paragiatele. 1 şi 4 cari ri 

- toemai:! ne privesc, zice că* hotărârile consiliului nu. sunt exe- .. 
| cutoriii, Căci nu. cred ca cineva să interpreteze acest articol - 
„în sensul că: : «acele, “hotărâri sunt executorii, chiar fără. apro- - 
-- barea: ministerului». Ar fi contrariu: spiritului chiar al Con- : 

'stitnţiunei, noastre, ca în. lăuntr ul puterei executive să existe 
o. autoritate. “de sine stătătoare, care” să dea hotărâri defini- N 

A 

E “tive, fiind, totodată, neresponsabilă. -! 

  

  

: Dar, domnilor, să: "vedem întrucât.- — “liber, d e altmintrelea 
fiind de. a:mă ţine . de acele: hotărâ âri sau" nu — să vedem : 

E întrucât: m'am „depărtat. d6, avizurile- consiliului. tehnice ? 
|  Pretind, că le-am următ: şi că. mi 'am.. depărtat, de. ele : iu 

mai: în” două cazuri: cârd consiliul - tehnice mă autoriza Să 
fac mai. “mult şi -am “făcut - -mai puţin, , căci :cred că cine 

poate: mai mult” poate şi--mai puţin. Al doilea; când: mă. 

  

aflam: în faţa a două avize contrădictorii ale conșiliului teh- 
: “nic, -Atunei. neapărat trebuia, să-mi. dau - „părerea şi cred că. 
E nat era: alt: niijloe să împac aceste: opiniuni; divergente. . 

“Aşa; fiind, domnilor, în ziua de 16. maiu: consiliul. tehnic. - 

a, “pădarilor îmi.dă o hutărâre, prin tare arată pădurile. pe. 
” “cari 'credea, că este, bine să le vindem; condiţiunile şi per-!... 

  

. sonalul care, trehtie” să prezideze la facovea. studiilor, ete, In... 
„>
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toate aceste pr ivinţe s'a unmat, cum. a hotărât . consiliul 

tehic.. Sa e 
„Singurul punct interesant, de care s'a servit d-l Brătianu, 

e privitor la regimul exploatărei; consiliul tehnic a zis: * 

«In ceeace priveşte regimul etc.»' Aceasta referindu-se la 
esențe răşinoase, nu ne interesează, deoarece n'am scos în 

vânzare decât stejar. Să vedem dar mai departe. “ 
«La stejar, în masive, vânzarea se va face pe număr de 

arbori şi, numai dacă împrejurările permit, se vor face ex- 
“ploatări dându-se în tăiere tot „materialul prin tăieri pe- 
riodice». 

Va.să zică la stejar vânzarea se va face pe număr de ar- 
bori. lată punctul esenţial. Aşa fiind, am dat ordin să se 
facă lucrarea în vederea vânzărei pe arbori. - 

Mai târziu am anunţat tot cea fost contrar acestei hotărâri. 
Imerările dela diferitele regiuni începură apoi să ne sosiască. 

Unele erau făcute pe arbori, le-am aprobat; pe toate; al- 
tele nu erau făcute pe arbori, nu le-am aprobat. Nu le-am 
aprobat, pentrucă aceasta era contrar hotărârilor consiliului 
tehnic, pentrucă, fiind vorba să se facă o vânzare extra- 
ordinară, la care sper că vor participa şi casele străine, era 
necesar să se scoată uniform în vânzare ori un număr de 
arbori, ori o întindere mare de pădure, iar nu câţiva 
arbori şi câteva petice de "păduri, fiecare fiind de exploatat 
în condițiuni deosebite. | 

Am hotărât dar să. vindem în bloc cutare număr de ar- 
bori şi, ori de câte ori  Îmcrarea a fost făcută în sensul acesta, 

am aprobat-o. - 
Sa întâmplat însă ca unele lucrări să nu fie făcute în 
sensul acesta. Atunci n'am aprobat. Mi- -aţi citat pădurea i 
Stu poaia-Stavr opoleos. 

Sa aprobat de consiliul tehnic tăierea a 177 de hectare, 
„tăiere vasă. Am: suprimat aceasta şi am lăsat numai tăierea 
pe arbori ; ; s a prevăzut acelaşi lucru la Cocoranca-Mislea. 
Şi aci, ca pretutindeni, am înlăturat tăierea rasă, “admițând 
numai, ca însuşi consiliul tehnic, vânzarea pe arbori.
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La Cotmeana „ce am făcut ? Aci atrag .atenţiunea d-lui Brătianu şi-l voiu ruga să-mi spună, ce crede d-sa că ar tre- bui să se facă.-L.a Cotmeana consiliul tehnic schimbă anie-. najamentul pădurei. - a o 
D-l Brătianu a insistat foarte mult asupra schimbărei ame- najamentului ; d-sa.a: spus că amenajamentul este o lucrare 

sacră, este un lucru care trebue respectat... Ma 
D-1 1. 1. C. Bnămraxu:. Ca orice lucru cu decret; legal. 
D-l N. Frupescu: Ne vorbia de formele legale, în cari 

trebue să se schimbe un amenajament. In această privinţă, suntem înţeleşi. i 
Ţin să constat însă că nicio pădure la noi nu s'a exploa- 

tat, nici sub d-voastră, nici sub noi, conform ' amenajamen- telor decretate. | E e Se 
Şi bine facem, că nu ne ţinem de aceste amenajamente.. * 
Ne-aţi citat în această privinţă pe unii autori, 
Aşi putea să vă citez şi eu pe alţii:-pe d-l Hufel, profe- . 

sor la Naney, care a-petrecut un an în România, Aşi putea 
să vă citez pe-d-l Bonquet dela Grye. a 

Toţi 'an spus că nenorocirea pădurilor noastre este că se 
fac amenajamente prea complicate, se" cheltuese bani pentru 
amenajamente savante, cari de altmintrelea nu. se pot aplica 

_şi nu se fac cheltueli 'de regenerare şi, de punere în valoare 
a pădurilor. | | AED Na 
„Foarte bine a făcut dar consiliul tehnic, că a schimbat aine- 

najamentul pădurei Cotmeana. : 
Iată în această privinţă părerea consiliului tehnic: | 

«Faţă cu cele enumărate_ în acest raport, subscrişii sun. - 
tem de părere : a Ia 

1) Intreaga pădure Cotmeana va trece printr”o perioadă. 
tranzitorie de exploatare de 10 ani. | 

2) Atectaţiile prime se. vor exploata prin două tăieri de 
însiămânţare, cari, se vor succeda din 5 în 5 ani, extrăgân- 
du-se câte jumătate din material, e | 
93) In celelalte afectaţii se va exploata, tot în timp de 10 

ani, toţi arborii deperisanţi şi comerciabili, ţinând însă seamă 
de cerinţele culturale, ai
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. vă convine "aceasta ? 7 

D-I.L.. C. Bnămraxu: Câtă vreme un. alnenăjarăent, ori- 

-- carâar fi el şi oricare ar fi regulelelui,-pe cât timp este o lege, eu 

cred că trebue respectat. Din moment ce un consiliu spune că 

această lege este rea, eu nu cred că ministrul poate pe a această -. 

singură consideraţiune să schimbe: amenajamentul şi trebue 

- mai întâi să modifice legea. . i. 

D- N. Frurpiescu : Sunt de acordă, atinci când! abănaja- , 

mentul. se schimbă, el trebue să se schimbe 'cu toate formele” 

legale: şi, așa, le-am.- schimb: 4 cu “decret regal... 

“DI LILO. BRĂTIANU : 'Woiam.. șă zic că: consiliul tehnic 

nu poate schimba amenajamentul ; -el nu poate. decât să zică 

“că: nu este: bine. i ş : : 

DIN. Pruabtisu, : : Poârte bine, dar, înr ipoteza: desprâ. 

coaie vorbesc, adiniţând că "“amenajamentul s'a schimbat. cu 

“toate formele legale, cum s'a şi făcut, vă convine. aceasta ? 

D-AI.1. C: Bnăreinv 2 .Voiţi să-mi. dau părerea ca sin 

cultor? Nu am nicio competinţă (ilaritate).. 

| D-l N. - FILIPESCU : _Cutoatecă. nu Sunt. silvicultor,: -eu 

nu: mi, voiu declina 'competinţa, căci nu-mi'este permis să nu. 

am o părere asupra cestiunilor ce-mi iau sarcina de a trata. - 

Mai acuzat că ham 'urmat: avizurile consiliului tehnic; 

-pe cari: nu, vă conţine nici: d-voastră acuma să le aprobaţi. : Li 
Ştiţi 'ce însemnează acest din urmă aviz-al consiliului teh- 

„nic pe care vi l-am citit ?. El însemnează să dai: în tăiere 

“rasă a pâtra parte : "din pădure, adică 2. 032 hectare. 
D-voastră, care. aţi zis.că în vederea sporirei mărirei pu- 

" terilor! nu trebue” să vindem acurn pădurile, . admiteţi ca să . 

se vânză în tăcere. rasă 2.032 hectare şi, din celelalte afcetaţii. 

ale. pădurii, toţi arborii” comerciabili? 
Vă” închipuiţi aceasta, ? - 
DL. C. BRĂTIANU : NVam zis ; aceasta, “q- le ministru. 

D- N. Fiuivescu: Atunci condamnaţi ca şi mine hotărârea: 
„consiliului tehnic. - .. 

Nam vrut ca prin tăere rasă 'să se taie cantităţi prea : mari 

| de lemn de. foc, 'ci. să scot în vânzare lemn fasonat pentru. : 

N
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export, căci asupra. bieţei europene nu “are însemnătate o: 

cantitate de lemn de câteva milioane. “Lemnul de foc.însă 

| nu. se poate. vinde decât în ţară şi nu se. poate desface o 

prea mare cantitate,: căci ori nu se „cumpără, ori se coboară 

pretul într” un. med extraordinar. a 

Dar revin “la cestiunea avizului schinăbat al consiliului. 

tehnic. Acest aviz se transmite la regiunea silvică, care: ti 

mite Iucrarea la 12 octombre 190; această: lucrare are de . 

„Scop punerea în exploatare a unui număr de: arbori de di- 

ferite esențe 'şi dimensiuni din comuna Cotmeanca. | 

Consiliul tehnic aprobă şi acest: aviz. Dupăce admisese 

şi celealte: siste me de exploatare,: admite şi pe acesta. şi se 

„ declară, acum şi în contra avizului dela 12 iunie 1900 şi. 

în contra. avizului dela 6 mai, „Pr in care hotăra să se vândă: 

- pe număr de. arbori. 

. 

Faţă de aceste trei avize şi trei sisteme, am adoptat pe 

. unul : avizul: dela 6 maiu: şi: am hotărât ca, potrivit - acelui 

aviz, să se:facă vânzarea pe număr de arbori. Am sfârşit î în 

cestiunea, anenajamentelor. i 

DI Brătianu a criticat însă şi. conidiţiunile de vânzare. 

D-sa a zis, că am modificat + «Condiţiunile de vânzare» şi 

"le-am, schimbat în contra avizului consiliului tehnic, aviz 

pe care se plânge că-.nu i-l didusem dela „început printre. 

" dosarele comunicate.: N Și 

„ Intradevăr, nu. le-am dat decat eri, după stăruința d- lai 

Brătianu, pentrucă sa crezut la minister că acest aviz nu 

- are niciun fel de interes : „pentru cestiunea' vânzărei pădu- . 

rilor. extraordinare ȘI» voiu spune pentruce: Ştiţi întrucât se” 

pomeneşte, în „acel aviz, despre vânzări, extraordinare ? 

“Numai întru atât 3 = A 

Secretarul general al ministerului de domenii cere consi- 

liului telinic;să redacteze! condiţiunile privitoare, ] Ja vânză: 

| | rile extraordinar e. Atât. 

„În lucrarea voluminoasă a «Gondiţiunilor de vânzare», , în- . 

" tocimită de consiliul tehnic, nu se mai pomeneşte de vânză- * 

„» rile extraordinare. Consiliul : tehnice întocmeşte condițiuni
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cari modifică, între altele, regulamentul de exploatare al pă= 

durilor şi moșiilor Statului, ceeace nu .era în căderea lut 

să facă. : | n DR , 

Consiliul tehnic, în loc să alcătuiască condiţiunile gene- 
rale şi speciale pentru vânzările extraordinare, a făcut cu 

totul altceva. | 
Vă atrag atenţiunea că, nu:e nevoie .ca aceste condițiuni de 

vânzare să fie făcute cu aprobarea consiliului tehnic. 
, Ştiţi de cine sunt, făcute condiţiunile generale ? 

Ele sau făcut întâiîn 1876 de părintele d-voastră, d-l 
Brătianu, fiind ministru de finanţe. S'au mai modificat pe 
urmă. Dar ştiti cum s'au modificat ? 

Sau modificat un număr oarecare, de articole de cătră 
-unul din secretarii generali ai ministerului de domenii şi, 

pentru a schimba aceste condițiuni stabilite de un secretar 

general, este nevoie de avizul consiliului tehnic? . | 
D-l 1. 1. 0. Baămanxu: A fost consultat. o 
D-l N. Fnuavescu: N'a fost consultat;; Serviciul pădurilor 

fiind împovărat, am. cerut consiliului nu să-mi dea un avizal 
său, ci să-mi redacteze acele condițiuni de vânzare, în locul 

serviciului, pentru a. pripi lucrările. 

- De aviz nu am nevoie, pentru a schimba un act al unui 

fost secretar general. | 
Apoi, cum vreţi, să nu.fac o. vânzare, fir să fiu legat, 

de avizul consiliului tehnice ? Ă 
Dar noi, d-voastră şi cu mine, avem păreri cu totul deo- 

_sebite “în privinţa vânzărilor. Eu, de pildă, că este bine să . 
vindem unele păduri îmbătrânite şi să creăm astfel resurse 

« Statului, în actualele împrejurări. D-voastră aveţi cu totul 
alte păreri. 

Când dar veţi veni la guvern, veţi întrebă consiliul teh- 
nic şi veţi călca programul d-voastră financiar, pentrucă n'a 
vroit consiliul tehnic să vi-l aprobe? Poate că aceasta 
este resursa la care vă gândiţi, pentuca, pe viitor, încă o 
dată să nu vă ţineţi de programul” d-voastră, cum nu v'aţi 

" ţinut de atâtea ori (aplauze), şi veţi zice : noi am vroit să nu
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lichidăm regatul ; dar n'am putut, pentrucă consiliul teh: . 

nic nu ne-a dat voe.să ne-ţinem de cuvânt. 

Cerusem dar nu un aviz, ci o colaborare consiliului teh- 
nic. Din lucrarea lui a eşit altceva decât îi cerusem ; nu am 

ţinut deci şi nu puteam ţine seamă de ea. Intradevăr, avem un 

regulament de licitaţiuni, regulament care trebuie respectat, 

care nu poate fi modificat decât cu aprobarea consiliului de 

miniştri Şi -cu decret regal. Consiliul tehnic redactând con- 

diţiunile de vânzare, a modificat unele dispoziţiuni din re- 

gulament, ceeace nu putea să facă. 

Eu dar am. rămas în legalitate, când nu am admis modi-. 

ficarea unui regulament făcut. de consiliul tehnic, când con- 

-diţiunile nu au fost, refăcute, după ordinul meu de serviciul 

pădurilor ; ; în Joe să modilic regulamentul de licitaţiuni, am 

spus, prin Monitorul Oficial dela, 12 noembre : «Se va ţine. 
“licitaţie: publică, prin oferte sigilate, conform legei conta- 

bilităţei publice şi Regulamentului de licitaţiuni publicat 
în Monitorul Oficial No. "0 din 11 iulie 1896». 

Am fost dar în legalitate şi nu aşi fi tost în legalitate, 

dacă, admiteam condiţiunile consiliului tehnic, care calcă re-' 

gulamentul de licitaţiuni. 
Dar, apoi, ştiţi dece pomenesc de condiţiunile redactate de 

consiliul tehnic? a ; 

Aţi făcut atâtea citaţiuni ; dece nu mi-aţi citat dispoziţiu- 

mile din acele condițiuni, privitoare la vânzările de arbori? 
2 

Aceste citaţiuni nu var fi lungit cuvântarea. Dinpotrivă, | 
aţi fi fost foarte scurt. D 

Căci nu ştiu dacă în aceste condiiuni de vânzare de ar- 

bori este vorba, în £ sau 5 articole măcar din 80, despre 

“vânzăni de arbori. 

Pentru âceste motive am stabilit 'condiţiunile, cari ne' per- 

miteau a efectua vânzările pe arbori şi aceste condițiuni 

le-am supus aprobărei . consiliului de miniştri şi am schim- . 

bat amenajamentele, în regulă, cu decret regal şi pretind. 

că procedând astfel am rămas în “deplină legalitate. 
* - . . : .
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Da “Totodată . acestea sunt motivele pentra cari na Wâm. dat, 

dela: început, printre dosare şi condiţiunile stabilite de con- 

„siluil tehnic. Aceste - condițiuni nu: se referă * la “vânzările : 

„extraordinare, despre cari nu: se pomeneşte decât î în „apostila. 
secretarului. general al: ministerului. o - , 

Când „am aflat, pe. urmă, că: vă interesează şi aceste cOn= 
diţiuni,. vam dat şi acest dosâr, astfel că. nu vi sa. ascuns 
nimic” din dosaie. ae . 
Ea Acum, dupice am stabilit: testiunea - ăe legalitate, nu-mi 

_“xămâne să răspund d- lui Brătianu. decât în ce. priveşte ces- 
- tiunea;. economică. . . : - E : 

D-H Brătiânu ne-a spus că sunteri. o “ară săracă î în păduri. - 
Mai. întâi d-sa ne-a. dat o cifră „neexacţă: noi nu. avem 

2 milioane hectare . de păduri, ci-2.600. 000 hectare, ceeace: | 
veprezintă 210%/0 din: suprafaţa: țărei. Şi nn trebuie comparat; 
“numai. cu suprafaţa trei, ci ebiie. tinut seamă şi de popu- 
laţiune. : - " : ÎN 

Faţă cu populaţianea” noastră, raportul. este salienieitor. 
-. Dar în eg priveşte: ştejarul, ţara noaștră „aie. o cantitate 
„foarte mare „de ştejar,.  -. - 
- Avem 275.000! hectare de stejar şi 207.000 hectare de 
“diferiti e esențe răşinoase, în cari șe află. 30/g; apioape. stejar. 
- Dacă presupunem că cele 275. 000. de hectare ar-produce do. 
“7. e, de stejar pe an la 35 mi e. în sus şi: dacă cele, 267.000. 
"hectare: eu “arbori diverşi ar produce - 6 juimătate mic. de 
-stejâr pe an, avem o producţiune anual" de 680.000 m. c. .! 
“lemn de stejar, pe când-toată producţiunea pădurilor de stejar 
„ale statului din Yranţa nu este decât 625.000 m. e.. E 

_ Aceste cifre fac să cadă criticile îndreptate în 'contra aces: 
„tei vânzări de arbori. de. „stejar. EI 

Aceste vânzări. nu constituese un act; ds neprevedere.. 
Ştiţi că în mai toate. tările se păstrează. retăiat ceeace.se . 
cheamă. în. Franţa. le guari de resertt, întradins pentruca 
în: moinente grele să se poată căpăta ca resurse extraordinare. 
“La noi rezerva aceasta este mai mare ca oriunde, deşi 

nu. se. păstrează, câte tin sfert din fiecare. pădure Detăiată. 
.
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La noi ceeace se cheamă posibilitate, este de 16.000 hec- 

"tare. Atât ar trebui să se exploateze în genere anual. 

Ştiţi care este exploatarea noastră obişnuită anuală ? 

Ea este d6 6.176 hectare, după. media celor 10 ani din 

„urmă, In loc să exploatăm. 16.000, exploatăm: abia 6.716 hec- 

- tare şi, dacă ţinem seamă de lipsa de 10.000 hectare anual, 

pe care. ar trebui s'o exploatăm, “constatăm că dela, 1864, - 

adică dela secularizare până astăzi, avem. o rezervă de 822.000 

hectare care nu s'a exploatat. 
La “această rezervă putem să ne adresăm, în momente - 

financiare grelo, ca acelea prin cari trecem. - | | 

Şi d-voastră, care vă. referiţi constant la: consiliul tehnic, 

“aţi găsit o singură părere a unuia dintre oamenii tehnici, 

care să zică că mu este bine să se facă această vânzare. 

Citaţi o' singură părere, o singură opiniune. Mereu vă referiţi. 

la consiliul tehnic pentru cestiuni de proceduri, iar când e 

vorba . d6 cestiunea 'cea mare a vânzărilor extraordinare a 

"pădurilor, atunci nu mai pomeniţi de consiliul tehnic. . o 

Consiliul tehnic ni'a autorizat să vând până la o sută de mii 

de hectare. Din acestea am“scos în. vânzare abia 32.000 hec- 

tare, din care se extrag, în mijlociu, numai 30 de arbori la 

hectar, cei mai mari şi-cei mai bătrâni, căci vindem arborii - 

dela 45 de centimetri diametru în sus. | SE 

Pentruce aceasta? Pentrucă aceşti arbori vor deveni depe-. 

risanţi peste câtăva vreme. La munte arborii de 45-centi- 

metri sunt arboii de peste .80 de ani (întreruperi). 

- Domnule Brătianu, nu am putut: să vând la munte ; acolo 

unde stejarul nu: creşte...” aa | i 

D-l 1, 1. QC. BRăzranU: In referat se zice la munte. '- 

D-l N. Fnavescu : Bineînţeles, la munte, acolo. La munte, - 

„sau, ca să fiu cu totul exact, în regiunea colinelor, arborii: | 

de 45 centimetri diametru sunt arbori de peste 80 de ani, - 

vârstă la care e bine să fie tăiaţi. | > | 

Dar în privinţa arborilor deperisanţi d-voastră întâmpinați 

- să nu-i tăiem, pentruc'am admis o “toleranţă pentru arborii 

intraţi deja în putreziciune de' circa 20 la sută. 

a | '29
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Am admis această toleranță, fiindcă am voit să asigur 

vânzarea arborilor de fasonat, cari au căutare pentru export, 

Mulţi reprezentanţi de case străine mi-au spus că vor 
cumpăra, dacă scoatem în vânzare numai: arbori buni. Dar 
am refuzat, fiindcă nu vreau să intre în discuţiune ce este 
bun şi ce este rău'şi să mă expun: la procese. Am stabilit 
dar o toleranţă de atâta la sută, care reprezintă arborii răi 
ce se pot refuza. Am înlăturat dar apreciarea -a ceeace este 
bun ori rău. Am evitat dar o clauză primejdioasă, care figura 
în caietele de sarcini din Bosnia şi Herţegovina, ce pretindeţi 
că am copiat. Aceasta nu însemnează că împărtăşesc modul 
d-voastră de a 'vedea, în ceeace priveşte administraţia, exce. 
lentă a d-lui de Kallay, în privinţa pădurilor din- Bosnia 
şi Herţegovina. . . 

Şi n'ar fi o rușine pentru ţara noastră, cum pretindea d-l 
Brătianu, să aibă un administrator ca acesta. Şi fiinacă în. 
Bosnia şi Herţegovina sunt, ca şi la noi, păduri cari n'au fost 
niciodată exploatate, d-l de Kallay a hotărât ca aceste păduri 
înainte. de a fi supuse la un amenajament, să treacă prin. 
ceeace se cheamă o conversiune şi a extras un nurhăr oare- 
care, de arbori, dela 48 de centimetri diametru în sus. In 
această excelentă dispoziţie era şi o clauză pe care n'am 
vrut s'0 întroduc. | , 

Această clauză.e următoarea: | Me 
«Sunt excluse dela primire cerul şi stejarii proveniţi din 

lăstărire, asemenea şi stejarii scorburoşi, putrezi şi stricaţi.» 
Şi eu n'am vroit să intru în asemenea distincţiuni şi să | 

am dificultăţi şi procese. Am cercetat dar care este proporţia 
de arbori “stricaţi şi am pus această proporţie în acord cu 
toleranța de atâta la sută arborilor cari se pot refuza. 

Astfel sper să capăt un preţ bun: din. vânzarea pădurilor, 
"să mai capăt ceva şi pentru lemnele putrede, cari au 0 impor- 
tanţă mai mică şi:să nu mă expun la procese. | 

Acum,. domnilor, cred că din punctul de vedere tehnice 
nu mi se mai poate obiecta nimic. o > a a: 

. ? . .,. Rămâne dar numai argumentul politic. 

-
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Acest argument e următorul: 

«Noi, partidul naţional-liberal, avem ca a punet de program, 

că, pânăce stejarul nu va ajunge la 'preţ, pânăce nu va 

spori preţul lui prin sporirea marinei diferitelor ţări, noi nu 
, . 

„«In fine, a vinde păduri, este a face un act de lichidaţiune; 

dăunător prestigiului ţărei». 

"Ştiţi, domnilor, că una din crizele financiare cele mai i câlebre! 

"din istoria financiară, e cea din 1814—1815 din Franţa, 

când a trebuit să se lichideze toate datoriile republicei şi 

ale imperiului. 

* 

- Unul dintre mijloacele de căpetenie, prin care s'a lecuit 

„situaţia financiară a Franţei, a fost vânzarea a 400 de mii 

hectare de păduri. Franţa nu: sa găsit atinsă în prestigiul 

ei prin aceasta. 

Şi acel care 'şi-a legat numele de această operaţiune e cel 

iși mare financiar-al Franţei, e baronul Louis. 

Dar ni se va zice: baronul Louis a fost un mare financiar, 

Yranţa. poate fi o ţară bogată, dar nu are un partid naţional- 

liberal, (aplauze) care stă streajă nsadormită ca la noi spre 

a feri ţara de operaţiuni de felul acesta. | 

La noi dar, unde există un partid naţional liberal, să veniţi 

- să lichidaţi regatul, să vindeţi falnicii stejari din codrii noştri? 

Se poate văspunde că aceşti arbori vor avea aceiași soartă 

cu ceilalţi cari au. putrezit. Dar, săracii, dece să nu moară 

ei în ţara lor (aplauze). 

Atunci dece nu spuneţi acelaşi lucra şi pentru grâu? 

“ Cum, domnilor, guvernul. reacţiunei vinde grâul: naţional, 

a: trimite la Buda-Pesta, să se. amestece cu grâul unguresc! 

“In contra acestei monstruoase înfrăţiri,. protestăm. 

Dar sarea, sarea, atică care lipseşte aşa de mult din dis- 

cursurile, unor oratori (aplauze, ilaritate). 'Pocmai noi s'o ex- 

portim, când îi simţim aşa de mult lipsa! Dar petrolul? 

Lumina naţională (aplauze) s'o exportăm 2 Şi băgaţi de seamă, 

domnilor, că petrolul. merge mai mult în Bulgaria, la rivalii 

noştri ! -
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“Ti, domnule Brătianu, acestea sunt singurile argumente, 

după 'mine, serioase, din argumentaţiunea d-voastră şi măr- 

turisesc că n'am ce să răspund argumentelor acestora. Voiu 
spune numai unlucru:: dacă recurgem la asemenea mijloace, 

o facem de nevoie şi, în lichidarea aceasta, aveţi şi d-voastră 

oarecare răspundere (aplauze). - i 

S'au făcut două lichidări: una, cea. actuală, de necesitate;. 

cealaltă lichidare, făcută de d-voastră, e datorită numai lipsei 

de bărbăţie şi de curaj de. a, creea resurse guvernului: 

Sturdza (aplauze). a 

__ Prin acea lichidare de sub guvernul Sturăza 's s'a luat casa 

de amortizare, spre echilibrarea bugetului; s'a desfiinţat fondul | 

de punere în valvare a pădurilor. Despre aceasta nu aţi 

pomenit azi, spre-a arăta solicitudinea d-voastră pentru pă-. 

duri. S'a'atins fondul de rulment al căilor ferate; s'a atins 

casa şcoalelor pentru necesităţi bugetare; s'a dat iama în. 
- magaziile de îmbrăcămințe şi:în depozitele de cartuşe ale 
“armatei. S'a făcut atunci o adevărată. lichidare: lichidare 

în adevăr vinovată (aplauze). . 

Şi veniţi d-voastră să “ne condamnaţi. pe noi, pentrucii 
vindem lemnele. ca să luăm bani! spre a plăti 'acele necesităţi , 

ce decurg de pe urma administraţiei d-voastră... Dacă facem 
această operaţiune de. lichidare, ştiţi că o facem de nevoie -.. 

„şi că orice lichidare silită este precedată -de “nişte acte nu 
toemai regulate. Aceste acte premerg gătoare ale lichidaţiunei 
vă privesc, pe d-voastră, 

Când, dat, vorbiţi, de lichidarea regatului, ţineţi seamă de- 
"un lucru: aşa zisa lichidare a regatului, nu este decât lichi- 
darea partidului naţional-liberal (aplauze prelungite). 

S
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-* ORIZA FINANCIARĂ ŞI BANCA NAŢIONALĂ 

In şedinţa Senatului . dela 18 ianuarie 1901 d-l D. Sturza adre-- 
sează guvernului 6 interpelare asupra politicei financiare, Această 
interpelaro se amână de două ori, până când Îi 5 februario vine la 
ordinea zilei. d „. Ea 

Interpelatorul critică politica financiară a guvernului, pe temeiul 
că cere prea multe impozite “ dela populaţie; în loc de impozite, . - 
d-sa propune economii în sumă de 20 de milioane. * - 

Acestei interpelări îi 'răspunde numaidecât d-l ministru de îi-: 
- nanţe P. P. Carp, care arată că cifra propusă de interpelator este - 

- prea exagerată: e cu neputinţă a face econonii in sumă de 20 de 
__ milioane, deoarece rezultatul ar fi dezorganizarea - serviciilor sta-“ 

tului şi “in deosebi a armatei. -. a. | ME 

După zuvântarea d-lui P. P Carp, d-l Sturza ia din nou cuvântul 
în replică, susţinându-şi părerea rostită nfai înainte şi aducând de 
astidată în. discuţiune şi chestia golului tezaurului ; d-sa nu găseşte 
bune mijloacele propuse; de guvern, printre cari sunt exploatarea 

„pădurilor statului, cedarea flotei de comerţ şi vinderea acţiunilor : 
“ Băucei Naţionale. LI , 

La replica d-lui D. Sturza rispunde d-l Nicolae Filipescu, mi- 

nistru de domenii, care se ocupă în special de vinderea acţiunilor : 
Bingei, arătând greutăţile ce Banca Naţională face siatului. 

1 DISCURS ASUPRA BÂNGEI NAȚIONALE ROSTIT IN ȘEDINȚA 
” SENATULUI DELA 5 FEBRUARIE 1901 

  

Domnilor Senatori, 

_Onor. d-l Sturdza a întrodus. în dezbatere câteva elemente 

noi, cari mă.autoriză să intervin și eu în discuţiune, spre 

a face numai câteva rectificări. -
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_De unde d-l Sţurdza tratase în cuvântarea d-sale numai 

cestiunea bugetară, acum a întrodus un alt element, anume: 

cestiunea împlinirei golului tezaurului, prin creare 'de resurse 

extraordinare. Aci mi-se pâre că-d-sa a făcut câteva erori, 
pe cari mă cred dator a le rectifica. . 

In ce privește cestiunea flotei, d-l Sturdza a avut aerul de 
a crede că d-l președinte al-consiliului ar fi fost vreodată 

de părere, că noi trebue să suprimăm orice fel de flotă. 

Pornind dela această premiză, greşită, d-sa'ne-a arătat uti- 
“litatea unei flote pentru un. stat. 

Evident că este aşa; suntem şi noi ală tri de d-l Sturdza 

asupra, acestui punct. : - 

D-l preşedinte al consiliului a spus numai că nu este util 
să avem o flotă; comercială a statului. . 

Vrem o flotă pe mare; nu o flotă în buget. 
D-l prim-ministru a mai spus: daţi-ne pilde de alte ţări, 

unde flota comereială să fie administrată de stat. 

In loc de aceasta, d-l Sturdza ne-a. spus cum că în Aus- 

tria şi Germania ar fi existând flote comerciale și că ele sunt 
foarte necesare unui stat, lucru pe care nu-l contestă nimeni. 

“Dar nu numai Austria şi i. Germania, “ci şi alte ţări au 

floțe comerciale. 
„Imi închipuiu că d-l Sturdza va fi. auzit vorbindu-se de 

flota engleză. Dar numai “Franţa a avut o flotă comercială a, 
statului şi rezultatele financiare ale administraţiei flotei au 
fost aşa de dezastroase, încât Franţa a renunţat la dânsa. 
Aceeaşi pildă am dori să urmăm şi noi.. - e 

Prin urmare, chiar ' dacă s'ar scoate flota comereială din 
mâna statului, este avident că încă vom. avea o flotă; ba 
chiar gândul nostru ar fi să putem subvenţiona o flotă, care 

„Să satisfacă mai deplin nevoile comereiale ale statului. 
Trec la: cestiunea pădurilor; la Cameră, ni s'au adus alte 

argumente în contra vânzărilor extraordinare de păduri. 'Se 
pare că. aceste: argumente s'au găsit insuficiente; căci astăzi 
S'au scos la iveală altele şi toată împotrivirea d: lui Sturdza 
se reazimă pe aceea că tăierea pădurilor. ar schimba clima
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țărei !.... Apoi defrișarea pădurilor ar putea 'aduce o atare 

schimbare ; dar tăierea unei păduri; carâ lăstăreşte peste2—3 

ani, cum. vă- puteţi închipui că-ar schimba clima ţărei.?!.... 
Dar nici măcar aceasta, n'am făcut-o... Nam tăiat pădari în 
tăiere rasă. Am vândut, în mijlociu, 30 de arbori la hectar. 

Atunci, domnilor, vă întreb, dacă este serios să zici că clima 

ţărei e „primejduită,. dacă se taie 30 de arbori la hectar ?!... 
„In ceea ce privește Banca ' Naţională d-l Sturdza, făcând 

aluzie la proiectul delegaţiunilor de cupon, a vrut să arăte 

că proiectul nostru ar ținti ca să dăm acţiunile Băncei Na- 

ţionale să fie în mânile străinilor şi partidul naţional-liberal 

care ar vrea ca ele să fie în mânile. Românilor. | 

„Dar, domnilor, chiar când-s'a depus proiectul delegaţiu- 

nilor de cupon, s'a zis în expunerea de motive că totuşi gu- 

vernul. speră “că va âjunge la o înţelegere cu Banca Naţio- 

nală şi a' fost nevoie de acel proiect de lege,” ca să ajungem 

la rezultatul pe care l-ar dobândit, şi concesiunile pe cari 

le-a făcut: Banca. Deşi nu :vedem o mare primejdie ca, ac- 

-ţiunile Băncei să -fie în mânile străinilor — căci deja şi as-: 

” tăzi sunt multe acţiuni în mânile străinilor — cu toate aceștea, 

când am văzut că putem ajunge la o înţelegere cu Banca Na- 

ţională, am revenit şi, lăsând la o parte proiectul nostru, am 

încheiat convenţiunea cu Banca Naţională, pe care d-voastră 

aţi votat-o. 

Dar, pentruce, mai întâi, am făcut acel proiect de dele- 

gaţiune de cupon ? Se vede că afost nevoie de această ame-. 

ninţare, pentruca Banca: Naţională să priceapă.... 

D-l Axrox Cane: Cer cuvântul. 

D-l N. Frumescu: Că trebue să renunţe la unele preten- 

tiuni, la cari în cele dinurmăa şi renunţat, De unde Banca 

ceruse între altele şi sporirea emisiunei — şi noi considerăm 

acensta ca o primejdie pentru valuta noastră — ea a trobuit 

să renunţe la aceasta și, în cele din urmă, Banca Naţională | 

sa mulţumit cu un câștig, care covârşește pe acel din ope- 

raţiunile celelalte, săvârşite pentru . crearea, “de resurse extra--: 

ordinare . (aplauze). ,
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„E regretabil că în momente atât de grele pentru stat, Banca 
Naţională a râdicat la început pretenţiuni atât de extravagante. 
şi în cele din urmă a făcut concesiuni insuficiente (aplauze).. 

"” Domnilor, în ceea ce priveşte discuţiunea politicei finan- 
ciare generale, care facă obiectul interpelărei d-lui Sturdza, 

“nu am nimic de adaus explicaţiunilor date de d-l. preşedinte 
al consiliului ; o singură vorbă vreau 'să spun, anume, că mai. 
bine ai fi, decât să se puie mereu înainte că partidul liberal 
este pentru o politică de economii — în contra căreia noi nu. suntem câtuși de puţin, dar, ca guvern, avem datoria să îm- " păcăm necesitatea economiei cu necesitatea menţinerei orga- 

„nizaţiei noastre de stat — mai bine ar fi, zic, să ni se” preci- 
zeze acele economii. a | 
„Poate să fie pe ici pe colea câte o sinecură... 
D- Dn. A. Srunpza: Foarte multe, sinecuri ! | 
D-l N: Filipescu: Da, fie şi multe sinecuri. Dar foarte in- teresant ar fi, când d-voastră vă dedaţi la astfel de socoteli, când veniţi cu atâtea „note, cu atâtea date, să ne spuneţi şi nouă, cari sunt economiile cari voiţi d-voastră, să se facă. Admit şi eu că sunt sinecuri; orice fel de reformă s'ar face, chiar dacă partidul liberal ar aplica. reducerile de 20'de. milioane, încă sunt convins că sar găsi ici şi colo câte una... Nu e dar un. sistem curios de discuţiune de a ne scoate ochii cu câte un caz izolat? o ” Urmând acest, sistem de discuţiune, a-l Sturdza ne-a citat un singur caz, şi ne-a spus „că se crează doi: generali noi. Adevărul: este că s'au suprimat două. locuri de general. Dar, dându-se atribuţiunile a doi generali unui singur: ge- neral, s'a dat „acestuia gradul: de general de divizie: Dă altminteri asupra “acestui lucru comisia bugetară nu şi-a spus ultimul cuvânt, Ceeace pot dar răspunde d-lui., Sturdza, asupra singurei economii pe care ne-a semnalat-o, e că în loc de a se crea doi “generali, sau desfiinţat doi. Şi, „permiteţi-mi să spun, fără să vreau să înveninez discuţia, că niciodată nu s'au făcut generali aşa de mulţi cum s'au făcut. sub guvernul d-lui Sturdza (aplauze). : : 

+
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Mi se, pare că sub guvernul d-sale s'au creat 14 generali 
noi şi acum ne cereţi nouă să-i suprimăm. Cum să-i su- 
primăm ? Bi au proprietatea gradului şi au dreptul la leafă. 
Vedeţi în ce situaţiune inextricabilă ne-aţi pus. Şi atunci zic: 
«In loe-să veniţi cu câteva pilde, cari dovedese numai o. lipsă. 
de seriozitate în discuţie, în loc să repetaţi numai cuvântul 

«economii», arătaţi-ne precis ce economii propuneţi». / 

Ni s'a pomenit de o broşură,i în care erau si se arăte eco- - 
nomiile, Ni s'a. spus că la clubul liberal funcţionează o co-: 
misie bugetară, pentru a descoperi economiile posibile, Aş- . 
teptăm rezultatul acestei lucrări, am voi să-l vedem, ca să în-: 

cheiem această discuţie, care altminteri nu poate avea, sfârşit, 

d-voastră care afirmaţi că se pot face economii, de 20 de mi- 

lioane. Noi replicăm că se pot face economii, fără ca însă să se 

poată ajunge la 20.de milioane. Dar nu ajungem la nicio con- - 

cluzie, fiindcă refuzaţi să faceţi dovada afirmaţiunilor d-voastră. 

Când vă. provocăm să precizaţi, d-voastră evitaţi discuţia. 

Da discuţiunea bugetului actual, reprezentanţii liberalilor au 
“strălucit, prin absenţa lor. : 

Anul ucesta am ales pe d-l Pallade în comisia bugetară, 
dar onor. d-l Pallade n'a avut curajul să susţină, în comisia | 

bugetară ; bugetul d-sale, care ne-a dat 34 de milioane deficit 

şi în care îşi are. rădăcină criza. - : 

Dar nu numai că d-l Pallade a fost ales în comisia bu- 

getară, pentru d-l Pallade s'a făcut o excepţiune şi afost pus 
în 4 subcomisii bugetare, şi i Sa oferit o a cincea. lar d-sa 

a spus că nu poate lua şi pe a cincea. Nu l-am văzut însă 
la, niciuna. La.nicio discuţie w'a luat parte, nici în comisia bu- 

“getară, nici în subcomisiuni. 

Fără să ne îndoim de sentimentele A-voastrăi, credem că 

putem să ne menţinem pe tărâmul pe care “a pus d-l prim- 
ministru. Voimn economii, dar aceste economii au pentru noi 

o limită; atârnă de d-voastră să arătaţi că această limită tre- 

bue so îndepărtăm mai mult. Pentru aceasta, vă reînnoim - 
învitaţia de-a aduce proba atirmaţiunilor d-voastră (aplauze 

prelungite). | 
- >
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După d-l Nicolae Filipescu i ia cuvântul, în aceeaşi şedinţă, a- 1 se- 
nator Anton Carp, membru în consiliul de administraţie al Băncei Na- 
ionale. D- -sa combate spusele d-lui ministru de domenii, cumcă Banca 
Naţională n'are în vedere decât câştigul şi nu se preocupă de greu- 
tățile statului. D-l Anton Carp critică de asemenea procedarea mi- 

-. nisterului de finan e, care, voind să vânză partea statului din acţiunile 
Bincei Naţionale, s'a, adresat — zice d-sa — deadreptul în străină- 

tate, în loc să se adreseze mai întâi Băncei. însăşi. 
D-l ministru al domeniilor, N. Filipescu, cere atunci pentru a 

doua oară cuvântul, spre a răspunde d-lui Anton Carp. D-sa arată . 
că Banca realizează întradevăr câştiguri prea mari; în al doilea 
rând, organizarea Băncei Naţionale este dăunătoare intereselor co- 
merţulai “şi industriei şi nu-şi are pereche în nicio ţară din lume. 

II DISCURS ASUPRA BANGEI NAȚIONALE ROSTIT IN ȘEDINȚA 

SENATULUI DELA 5 FEBRUARE 1901 

Domnilor Senatori, 

Deşi ora este înaintată, vă rog să-mi acordaţi câteva mo- 
mente de îngăduinţă, ca 'să răspund, în puţine cuvinte, d-lui - 

„Anton Carp. . 

Mai întâi, în ceeace priveşte procedura aceea, care ar părea 

stranie d-lui Anton Carp—cum că ministerul de finanţe, î în loc - : 

să se adreseze direct la Banca Naţională, a luat altă cale, 

"aşăcă Banca. Naţională se pomeneşte că e sesizată decătră 

nişte bancheri străini — permiteţi-mi: să protestez în contra 

afirmaţiunei d-voastră. 
-
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Poate că d-voastră înşivă, d-le Anton: Carp, waţi pus în . 
relaţiuni cu cercuri financiare străine. Pe cât ştiu, s'au urmat 

negocieri între unele binci străine şi dvoastră. Şi, dacă s'au 
legat negocieri între d-voastră şi străinătate, era firesc ca gu- 
veinul să ajungă la d-voastră prin canalul pe care l-aţi 
deschis. . Ă | i 

Acum, la fondul chestiuni constat. că d-l Carp ze- -a pre- 
zintat chestiuneă prelungirei privilegiului Băncei Naţionale 
sub o formă care, “dacă aşi putea să-i dau crezământ, ai fi 
foarte seducătoare; d-sa ne-a spus că. Banca Naţională nu 

" face politică şi că numai pentru: a împrăştia ponosul, că ar 
fi făcând politică, a vroit să obţie' dela conservatori o pre- 
lungire de privilegiu, care n'are nicio altă însemnătate: 

Dar, mai întâi, aşa e, că nu se face „politică la Bancă ? 
Oare afirm o născocire străină de conştiinţa d-voastră, de 

care pentru prima oară auziţi pomenindu-se, când zic că la 
“Bancă se” face politică ? (ilaritate). 

Pentru a risipi acest ponos, pretindeţi că aţi vroit'să aveţi 
odată nn privilegiu şi dela partidul conservator, pentruca 
să se facă pacea. Eu: m'aşi felicita, dacă pacea s'ar putea face. 

Din nenorocire, diferendul rămâne într eg în picioare şi se 
accentuează. şi mai mult încă în urma acestei prelungiri de 
priyilegiu.. lată -pentruce.. D-voastră. ziceţi că prelungirea pri- 
vilegiului nu are nicio - însemnătate şi că: e menit numai a 
risipi spusele neîntemeiate ale conservatorilor. Atâta tot? 

Dar la cât şocotiţi d-voastră beneficiul, ce-l va dobândi 
Banca Naţională din prelungirea! privilegiului pe 8 ani? 

Şi, când -zie beneficiu, vorbese numai de. beneficiul rezul- 
tând din privilegiu, adică deduc dobânda capitalului social. 

Nu pot, în cursul discuţiunii, să vă fac calculul exact, dar 
sunt, sigur că nu afirm o neexactitate, când zic că acest; be- 
neficiu, izvorând din privilegiu, cu deducţiunea dobânzilor, 

„trebuie să reprezinte cel. putin 30 de milioane. 
“Actualmente beneficiul Băncei Naţionale e de 4 milioane 

anual; în 1880 el era de 2 milioane; vrea, să, zică -ţitra se în- 
doieşte din 20 în 20 de âni. Cu aceiaşi progresiune, beneficiul 

= / N
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trebuie 'să fie de G' milioane în 1910. Aşa dar 6 milioane 
' pe 8 ani, face 48 de milioane. Deduceţi de aci dobânda. ca- 

pitalului social şi veţi vedea că beneficiul din. privilegiu e 

de 20 ori 25 de milioane. . - De 

Ei bine, domnilor, este just s să. ziceţi că v'aţi făcut datoria 

cătră stai sub cuvânt că aţi făcut mici îndatoriri în cursul 

crizei, îndatoriri” de altminteri reciproce, căci ştiţi că şi statul, 

la un moment dat, ar “fi putut să vă facă oarecari neajunsuri? 

In fine am trăit: în' bună armonie, sunt chit. Dar ce ziceţi 

de faptul, că, în aceste momente grele statul, fiind detentor - 

al unor acţiuni ale Băncii Naţionale şi având nevoie. să-şi 

creeze resurse prin . alienarea acestor” acţiuni, întâlneşte îm- 

potrivirea îndârjită a Băncii Naţionale ? 

Statul nu cerea niciunul .din acele. sacrificii ce “Băncile 

Naţionale fac, uneori, cu imprudenţă, statului, în timp de 

criză. Noi nu ceream niciun sacrificiu; vroiam: numai ca 

statul, detentor al unor acţiuni ale Băneii, să poată, ca, 

toţi detentorii de acţiuni, să dispună de acele acţiuni. 

D-voastră însă, domnilor dela Bancă, văspundeţi printr”o 

împotrivire şi împotrivirea d-voastră se întemeia pe faptul 

„material, că titlul statului fiind unic, nu se putea mobiliza. . 

_ Pentru. a putea mobiliza recipisa dela Casa de Depuneri şi-a 

o înlocui cu. 8.000 de acţiuni, adică pentu a nu se da de 

d-voastră o centimă, aţi cerut, la început, prelungirea pri- 

"vilegiului pe timp de 20 de'ani, "reprezentând un beneficiu 

de cel puţin 80 de milioane! W'am adus, în cele din urmă, 

să vă mulţumiţi cu '8 ani. | 

Bi bine, cred că nici aceasta “nu era “admmisibil, Nu era 

bine ca o Bancă Naţională să ceară în aceste momente pre- 

lungirea privilegiului . până la termen, când nici unei alte 

"Bănci Naţionale din străinătate nu i s'a pr elungit, privilegiul. 

„Dar aţi mai venit să cereţi şi mărirea dreptului de emi- 

siune al biletelor; adăogaţi dar şi acest avantagiu rezultând 

din dreptul de oprire a emisiunei. Şi apoi mai cutezaţi să 

ziceţi că condiţiunile d-voastră: nu reprezintau: niciun folos | 

pentru Bancă şi că aţi cerut pr elungirea privilegiului de dra-
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gostea partidului conservator, numai pentru: ca să ne împă- 
“ căm şi să nu mai fie niciun fel de neînțelegere între noi! 
V'aţi înşelat: | - a 
- Am consimţit la areasta.ca la o a. doua “necesitate ; căci 
niciuna din concesiunile, ce în timpul crizei a trebuit să 
subscrim, n'a fost aşa de împovărătoare ca aceasta. 

Dacă socotiți că discutăm cu prea multă pasiune această ches- 
tiune, permiteţi-mi să mă pun -pe un tărâm mai puţin iritant 
şi să discutăm împreună, organizarea "Băncei Naţionale. Nici 
odată însă n'aţi îndrăznit; să puneţi lupta pe acest tărâm. .. | 

Dacă ora n'ar îi prea. înaintată, v'aşi putea arăta în, ce, 
mod este organizată Banca noastră Naţională ; concluzia ar 
fi că nu este bancă în Europa, care să aibă un instrument 
de. credit mai ruginit și mai înapoiat decât acela al Băncei 
Naţionale a României... | i i 

Vă destid să-mi dovediţi, că este o altă ţară, una singură 
în toată [uropa, care să: aibă o Bancă Naţională organizată 
în mod atât de nenorocit pentru comerţul şi industria ţărei 
ei, cum este organizată Banca noastră Naţională (aplauze). 

De aceea, ca necesitate financiară, ne-am învoit la această | 
prelungire ; "dar. nu încetăm u regreta că a fost nevoie să 
prelungim privilegiul Bincei Naţionale în aşa nenorozite con- 
diţiuni. Băncei Angliei abia i se reînoieşte privilegiul pe câte 
un an, prin. tacită reconducţiune ; Reichsbank. n'a putut do- - 
bândi .o prelungire de privilegiu nai mare de 10 ani. Căci | 
nicio ţară nu vrea, ca la unemoment dat, să se găsiască cu 
un instrument de credit depreciat în faţa rivalilor ei, cari 
„0 concurează pe terenul economic,  .: - o 

Noi însă, cari avem cea mai rea organizaţiune de Bancă 
ce se poate închipui, suntem nevoiţi, din nenorocire, să pre- 
lungim de pe acuma privilegiul dincolo de 1912. 

Când veţi voi, d-le: Carp, să, discutaţi organizaţia Băncei 
Naţionale şi să demonstraţi contrariul afirmaţiunei mele; cum că nu există în Europa o Bancă mai rău organizată, voiu fi totdeauna 'la dispoziţia d-voastră, :
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_-* RETRAGEREA CABINETULUI CARP. 
* 

In sânul partidului conservator existau mai multe nemulțumiri 

şi supărări: personale. cari datau încă din iulie 1900, când se să- 

„vârşise Îuziunea celor două ramuri conservatoare. Aceste nemul- 

ţumiri — la cari făcea aluziune Gh. . Panu. în discursul său la 

mesaj din noembrie 190V —- începură să se manifesteze cu mai multă * 

tărie cu prilejul ' proectului de lege „asupra... impozitelor” . directe, 

propuse de d-l ministru de finanţe. P. P. Carp. Acest proect de 

lege trecu în secţiunile Camerei pela “mijlocul lui ianuarie. Distu- 

iile, ce avură loc în secţiuni, dădură naştere la mai multe inci- 

dente cari, în ziua de 23 ianuarie, iuară caracterul unei adevărate crize 

parlamentare, în urma căreia guvernul îşi prezentă demisiunea, 

care so şi anunţă în parlament în ziua de 26 ianuarie. 

M. Sa Regele înst, în urma consfătuirilor avute cu domnii G. 

“Cantacuzino, preşedintele Camerei, C. Boerescu, preşedintele Se- 

natului, Th. Rusetti şi Gh. Manu, respinge în ziua de 3l ianuarie - 

'demisiunea ” guvernului - prezidat de d-l P. P. Carp. Guvernul = 

mase dar la'locui său. Nemulţumirile insă continuară şi ele, dând, 

iarăşi loc la neînţelegeri. Acestea se vădiră din nou cu prilejul 

interpelării d-lui D. Sturza, interpelare dezvoltată în Senat în ziua 

de 5 februarie, asupra politicei finneiare a guvernului. In dis- 

cursul rostit aci, d-l D. Sturza găseşte ocezie să strecoare câtova 

atacuri, pe chestie de cinste personali, împotriva unor fruntaşi din 

partidul conservator. A doua zi—6 februarie — d-l deputat, Barbu 

„Păltineanu desfăşuri în Cameră o interpelare, învinovăținăd pe pre- 

şedintele consiliului că n'a răspuns la atacurile îndreptate de d-l 

D. Sturza împotriva acelor persoane din partidul conservator. 

La aceste învinuiri d-l preşedinte al consiliului P. Pr Carp ris- 

punde imediat prin aceste cuvinte: : - 

- «Când am luat guvernui şi când s'a discutat situaţiunea — îna- 

intea fuziunei — situaţiunea grupului din,caro făceam parte şi situa- 

- ţiunea grupului conservator şi am ajuns la o înţelegere, am spus



Ap NICOLAE FILIPESCU 

următoarele vorbe. domnului sei al partidului, - care de sigur, şi le. 
reaminteşte: ă - 
— Rămâne bine înţeles, domnule Cantacuzino, cum 'că noi ne 

unim viitorul, dar nu ne unim trecutul şi fiecare rămâne răspun- * 
zător de faptele lui. : 

«Şi domnul Cantacuzino: mi-a rispu ans: 
- — Aşa înţeleg şi eu, fiecaro rămâne răspunziitor de trecutul şi 

"de fapteld lui, 
«Acest pact îl menţin şi astăzi şi nu am nimic de aditogat la 

aceste cuvinte». 
După -domnul P. P. Carp ia cuvântul: d-l 'Tache Ionescu, care 

aduce preşedintelui. consiliului aceleaşi învinuiri ca d-l Barbu Păl- 
tineanv, susţinând că şeful guvernului: era dator să apere pe 
acele persoane din partidul conservator de atacurile îndroptato i îm- 
potrivăle. - 

În urma domnului Tache Ionescu vorbeşte în aceoaşi chestiune 
d-l Nicolae Filipescu, rostind o cuvântare scurtă şi energică, cu) 
care se încheia discuţia. 

1 DISCURS ASUPRA CRIZEI PARLAMENTARE ROSTIT IN CAMERA 

IN ŞEDINŢA DELA 6 FEBRUARIE 1901 

  

Domiilor Deputaţi, 

Am luat şi eu cuvântul eri la Senat, aşa că, dacă e în. 

dreptăţită acuzaţiunea, ce- se aduce băncei ministeriale, accâ 
acuzaţie mă atinge şi pe mine, Domnilor deputaţi, dece a fost” 
vorba eri la Senat ? 

"Ni se adresase o intorpelară asupra politicei financiare, 
adică asupra 'cestiunei celei mai arzătoare în situaţiunea ac- 
tuală, asupra cestiunei în faţa căreia orice altă preocupare 
devine secundară. - 

Şi pentrucă d-l Sturza s'a abătut dela cestiune şi, după 
obiceiul d-sale, a aruncat câteva: săgeți înveninate în dreapta”. 
şi. în stânga, iar noi am răspuns numai în cestiune, este ne- 
drept să se tragă concluzia, că prin tăcerea noastră vre- 
unul dintre noi a putut să 'adereze la vreunul din cuvin” 
tele d-lui Sturza, | a adresa oricăruia din această Cameră sau 
din acest, partid (aplauze). 

PI
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Dealtminteri, domnilor, contra cui se îndreaptă acuzaţiu- 
nile d-voastră ? Contra guvernului, contra acelor cari, foarte 
bine aţi spus, au fost solidari cu unele din actele pe cari 
le-aţi citat astăzi; apoi contra biuroului Senatului, care putea 

să recheme pe 'oratori la ordine 'şi, aşi putea zice, „contra, Se- - 
natului: întreg, care a tăcut. 

Dacă voiţi să stabiliţi linii de demareaţiune în partidul 

nostru, de sigur. că în Senat sunt persoane cari stau unele. 
dincoace, celelalte. dincolo de această linie de demareaţiune. 

Ei bine, credeţi sinceri, domnilor, -că în Senat a fost o tăcere 

„vastă ? Credeţi că nu s'a găsit un singur. amic al d-voastră, 
care si vrea să râdice cuvântul în favoarea d-voastră ?. Cre- 

deţi aceasta? Credeţi că acest partid a pierdut pe amicii săi 

până înt'atâta „încât unul sămu se râdico să ia cuvântul şi să 

apere guvernul trecut? Cred că.sunteţi nedrepţi atât în contra 

noastră, cât şi în contra întregului Senat. 

D-l GexenaL -Maxu: Nu este vorba de guvernul trecut, 

este vorba de partidul conservator; gavernul trecut se apără. 
singur. 

D- N. FuapEscu : Dacă, domnule general, eavornal tre-, 

cut se apără; nu ar fi trebuit să se pună chestiunea pe 
care o discutăm astăzi. Şi, dacă este vorba «de partid, 

oare puteţi face âtunci .distineţiunile cari s'au făcut aci ? 

Dar noi — fiindcă sunt nevoit să vorbesc de d-voastră şi de 

noi — dar noi nu am fost puşi în cauză? Dartrei.dintre co- 

legii mei şi cu mine n'am fost taxaţi de d-l Sturdza de fiare 

sălbatice ? Nu m'a atins aceasta. Aşi fi putut şi eu să răs-. 

pund d-lui: Sturdza, care ne trata de lupi şi de urşi, că-e 

un maimuţoiu. i : 

Dar n'am vrut să coborâm discuţia şi a am disprețuit aceste 

atacuri, cari s'au adus persoanei noastre, dupăcum am dis- 

prețuit toate atacurile aduse incidental şi nu în modul cum a 

subliniăt d-l Păltineanu incidentul, pentrucă nu-mi închipuiam 

că ppoea să prinză -o intrigă atât de grosolană. 

Nu putea -să se: stabiliască cu succes distincţiuni intre noi, 

cel puţin asupra chestiunilor cari ne leagă în mod: solidar... 
- 20 

.
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“De pildă, dacă ar. fi vorba de distincţiuni în afacerea Hal- - 
lier, ştiţi părerea d-lui prim-ministru. Eu personal erâm de: 
altă părere. D-l prim-ministru, în sinceritatea, d-sale, ne-a 
pus la largul nostru, zicându-ne, când s'a format'cabinetul: 
«anim viitorul, nu unim trecutul». : , o 

Ce 2 Voiţi să cereţi d-lui prim-ministru să-şi renege părerile 
d-sale? Dar atunci şi d-sa ar fi fost în drept; să ne ceară nouă 
să ne renegăm părerile,. ce în trecut ne-au despărţit de d-sa. 

Aceasta "nu ne-a cerut-o şi la aceasta. n'am. fi consimţit. 
Asemenea în afacerea fânului. Ştiţi criticile pe cari colegul 

meu, d-l. Arion, le-a. adus ca chestiune de administraţie. Ele. 
nu au nimi? atingător pentru onorabilitatea d-lui Fleva şi 
mă folosesc de această ocazie pentru a.- proclama aceasta, 
sus şi tare, căci dacă d-voastră, cari sunteţi prezenţi, sunteţi 
în măsură să răspundeţi cu vârt şi îndesat . d-lui - Sturdza, 
d-l Fleva însă e departe şi nu se poate apăra. E 

"Şi dacă credeţi că d-sa nu a fost apărat şi. că tiicerea a 
putut să-l micşoreze, mă folosesc de această ocazie să tri- 
mit o salutare frăţească d-lui Fleva, a cărui cinste nu a fost, 

„ bănuită niciodată de nimeni din acest guvern. (aplauze). 
„.. Pentruce voiţi să interpretaţi tăcerea noastră dispreţuitoare 
aşa ?.. Dacă cine tace consimte, binevoiţi şi interpretaţi tot, . 

„„aşa şi tăcerea liberalilor în -momentul de faţă, când se atacă 
cu -atâta înverşunare şeful lor. CI | 

Aţi reînviat această pagină neagră din istoria'noastră, care 
“poartă numele de chestiunea naţională. Şi suntem alături de 
„d-voastră, ca să înfierăm purtarea d-lui Sturdza, precum am 
fost solidari când am dus lupta pe chestia naţională. 

Această pată nu se "poate şterge. Vedeţi că apăs cu toată, 
pucerea asupra acestei acuzaţiuni. Vedeţi însă tăcerea bin-" 
cilor opoziţiei (aplauze prelungite). . | 

D-l G. D. Parvane: Cer cuvântul, . e D-l N. Fruzegscu: D-le Palade, este prea târziu (aplauze). 
A trebuit ca să vă aducem. cu sila în discuţiune şi cu tân- - 
jala să vă atragem la tribună. Dar până acum aţi primit 
cu resemnare toate acuzaţiunile ce se aduceau şefului d-voastră.
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Dar mai bine această dezonoare, dacă poate să easă o mică 

intrigă, ori o dezbinare din care să trageţi folos (aplauze). 
Aceasta este preţios pentru d-voastră, mai preţios decât chiar 

cinstea şefului d-voastră şi a partidului d-voastră. 
Dacă mar fi specula aceasta cu onoarea şefului, care e re- 

probabilă, n'aşi putea să iau în rău această tăcere şi s'o in- 

„ terpretez ca o adeziune la acuzaţiunile noastre. Ei bine, 
domnilor, precum sunt convins că membrii opoziţiunei n'au' 

aderat prin tăcerea lor la tot ce am spus noi. în contra lor, 

cred că şi d-voastră -aţi fi foarte înţelepţi redând tăcerei 

noastre o greşită interpretare. D-l Sturăza multe vorbește, şi 

„la întruniri publice, . şi la Dacia, şi în Parlament, şi la club, . 

cari rămân nerelevate. Aceasta! nu înseamnă că d-l Sturdza 

poate şterge trecutul şi că poate să ne dividă pe noi, mai 

cu seamă asupra cestiunilor pe cari partidul conservator a 

"ost totd eauna unit (aplauze. prelungite).
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_O săptămână abia trecu dela acesște dezbateri şi “neînțelegerile, 
cari în tot răstimpul acesta continuară ca şi mai înainte, ba încă 
se accentuară, furi aduse în ziua de 12 februarie 1901 din nou în 
discuţia Camerei de cătră însuşi preşedintele consiliului, spre a 
sfârşi — fie întrun fel, îie într'altul — cu o situaţiune, care nu se 
mai putea cu niciun chip prelungi. rugând Adunarea să puie cu-o 
oră mai inainte capăt, unei situaţiuni dăunitoare şi pentcu partid 
şi pentru interesele cele mai vitale ale ţării. iu 

După d-l P. P. Carp ia cuvântul d-l C. Hiotu, care arată că în 
relele împrejurări actuale guvernul trebuie, în interesul ţării, să-şi 
ducă mai departe opera incepută şi depune, in acest sens, urmă- 
toarea moţiune : | . " 

«In urma deelaraţiunii d-lui "preşedinte al consiliului;de miniştri, 
că s'au ivit neinţelegeri între guvern şi comitetnl delegaților, Ca- 
mera, pătrunsă de datoria partidului conservator de a face faţă 
greutăților linanciare ate ţării şi având deplină incredere în politica 
tinanciară a. guvernului, înviti pe guvern să continuie opera în- 
cepută şi trece la ordinea zilei». . : : 

Îndată după depunerea acestei moţiuni ia cuvântul d-l Tache: 
Ionescu, care explică obârşia neînțelegerilor. Aceste neînţelegeri 

provin — spune'oratorul — mai ales dela impozitul propus pe pa- 

tentari : pe profesioniștii liberi şi pe negustori. Profesioniştii liberi 

erau în număr .de 1.900; aceştia plătiau — spune d-l. Tache Io- 

-. nescu — 90.000 la principal şi 90.000 la zecimi. Dupi proiectul 

d-lui ministru de fizanţe ei trebuiau să mai plătiască încă 400.000 

de lui, ceeace ar fi exagerat. Tot aşa de exagerate crede că sunt 

taxele propuse pe negustori. «A le vota, înseamnă a vota în contra 
propriei. tale 'conştiinţi. Aceasta însă nu se “poate. Nu există. nicio 

disciplină: de partid, nicio bunăvoință pe lume, caro si te ducă la 

acest rezultat». :“ : . 
D-lui Tache Ionescu îi răspunde numaidecât d-l P.-P. Carp, care 

"arată. că în :neînțelegerea de faţă nu e vorba numai de cifre, 

ci se urmăreşte răsturnarea guvernului. E 

„După d-l P. P. Carp ia cuvântul q-l deputat Barbu Păltineanu, 

„care propune altă moţiune, mai puţin categorică decât acea a d-lui 

+ Hiotu. In urma d-lui Păltineanu se urcă la tribună d-l Nicolaie 

Filipescu, care pune — ca şi d-l P. P. Carp — chestia de încredere şi 

rosteşte cu acest prilej unul dintre cele mai mişcătoare discursuri. 
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„II DISCURS ASUPRA CRIZEI PARLAMENTARE, ROSTIT ÎN 
CAMERĂ LA 12 FEBRUARIE 1901 

+ 

Domnilor Deputaţi, 

"Guvernul ni poate primi această moţiune, care nu e decât 
o trăgănare. . 

Am auzit dezvoltându-se pe larg mai întâi o chestiune: 
de regulament. Am auzit acum pledându-se o chestiune de 
amânare. Du | 

Cu aceasta nu ne putem învoi. N 
- Destule s'au propus în timp deo lună:de zile; acuma e 

timpul să daţi o soluţiune. | | 
De altminteri, mi se pure că singurul vot de blam, ce se 
propunea să se dea la adresa comitetului delegaților, e mo- 
țiunea d-lui Păltineanu, care recunoaşte că timp de o lună 
comitetul . delegaților nu, a făcut nimic şi acum se cere ca. 
în 24 de ore să se sfârşiască tot, | a 

Ceeare cere d-l Păltineanu s'ar fi putut face demult. Acum 
& prea târziu. a ” 

De o lună de zile suntem obiectul: tuturor atacurilor, 
„mereu urmate de propuneri. de împăciuire, menite numai a 
"vă degajă răspunderea. Ma Ă 

Astăzi, cu de obiceiu, când e vorba să înlăturați răspun- 
derea, aţi vorbit p6 un ton blajin.  Aduceţi-vă aminte însă 
tonul cu care d-l.Păltineanu a atacat acum câteva zile banca 
ministerială. | | | Si ” 

Cu atacuri şi cu bateri în retragere, evitând însă în tot- 
deauna de a da soluţiunea clară reclamată de situaţia finan- 
ciară a ării, vroiţi să prelungiţi această stare de lucruri in- 
tolerabilă. | E | 

Sar părea că acei ce duc această campanie nu au con- 
ştiinţă de situaţia în care se află creditul ţărei. a 

Nu aveţi conştiinţă de ce se petrece în afară şi de 6 lună de zile se trăgăneşte chestiunea cu propuneri de amâ- 
=
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nare. Acestei stări de lucruri vrem să-i punem capăt, punând 

chestiunea politică. . 

Pâră recriminări, permiteţi- mi! să aduc o justificare a ac- 

telor guvernului, care, oricât aţi zic; e desemnat de d-voastră, 

vă reprezintă pe. d-voastră, încât orice glorie a acestui gu- 

vern va fi şi “gloria d-voastră. . n 

Permiteţi-mi dar să amintesc situaţia, în care ne-am aflat 

când am venit la putere. şi greutăţile ce :am avut Şi avem 

încă de biruit. 

Din prima zi am: fost puşi şi în fata rentăţilor din afară - 

și a dificultăţilor din lăuntru. 

Mulțumită acţiunei noastre, o primă greutate s'a înlăturat. 

După 6 luni .de zile, cu toate greutăţile interne, cari stân- 

jâniau mişcările noastre în afară, acţiunea noastră diplo- 

matică a ajuns la rezultate satisfăcătoare, încât deja România 

căpătă un început de satisfacţie şi “va căpăta satisfacţie de- 
plină (aplauze).- 

După 6 luni de zile putem să venim înaintea a- voastră 

cu falnica deviză, cu care lordul Beaconsfield se întorcea 

dela congresul din Berlin : «Pacea cu oroare». 
Aceste preţioase , “bunuri, rod al energiei şi al pradenţei 

noastre, le- -am putut da ţărei, cu toate greutăţile neînchipaite 

ce aveam de biruit în ordinea financiară. Ne-am găsit, în 

adevăr, în ceeace priveşte finanţele, în faţa unei .situaţiuni, 

care era caracterizată prin aceste două elemente de căpe- 

tenie: o convenţiune, care ne împiedica să facem recurs 

la credit; al doilea, un deficit bugetar meren renăscând. 

In faţa acestei situaţiuni eram nevoiţi să recurgem la mij* 

loace radicale de lecuire, căci nu mai era îngăduit să lăsăm. 

să renască un deficit. Moralmente, orice deficit ne e interzis, 

fiindcă creditul Statului nu poate fi slăbit în ajun. de a con- 

solida datoria flotantă ; materialmente, nici n'am avea _cu ce 

să acoperim un nou deficit bugetar. 

In as6menea condițiuni trebuia să luăm aşa, măsuri, încât, 

-orice sar întâmpla, chiat dacă am trece printr'o nouă criză 

agricolă, defioitul să nu mai: reapară. ”



= 

+2, „NICOLAE FILIPESCU . a 

Orice star : întâmpla, fie că inundaţiile s'ar revărsa pe câm- 

piile noastre, fie că arşiţa soarelui ar. arde holdele noastre, : 
buruiana deficitului nu trebue să mai înfloriască (aplauze). 

D-l G. C. Donnescu întrerupe... / i 

D-l N.. Facapescu: Nu vă aud ce ziceţi, dar puțin im- 

portă întreruperile Q-voastră, 

„Domnilor, în ce se rezumă programul financiar, cu care 
ne-am propus să lecuim răul? 

Am propus mai întâi zece. milicane economii reale. Se va: 

„zice că este puţin. Când însă 4-l Costinescu, în numele par- 

tidului liberal, declara, ca raportor al bugetului, cum că bu- 

setul de acum patru ani este ireductibil, când sa zis că 
bugetul. anului trecut nu se mai poate reduce, socotese că 

această reducere de zece milioane, peste ceea ce era ireduc- 
“tibil, nu poate fi nesocptită. De altminteri, totdeauna am 
declarat că vom primi în comisia bugetară orice reducţiuni 
Și chiar am lăsat ca unele economii să se "întroducă de co- 
misia bugetară. Ă . 

Alături de econoinii am propus o prefacere a' impozitelor. 

Proiectul de reformă.a impozitelor se caracterizează. astfel : 
mai întâi ne-am adresat la impozitele directe, întăturând pe 

cele indirecte. Aceasta, atât din punctul de vedere financiar. 
cât şi din punctul de vedere social. Am vrut; ca aceste im- 
pozite să fie productive şi să folosiască echilibrărei buge- 
tului. Apoi, preferința ce o dădeam impozitelor directe se 
întemeia pe caracterul lor proporţional, care le deosebeşte de 
impozitele indirecte, ce apasă mai mult asupra celor săraci. 

Al doilea, am ţinut ca aceste noi sarcini. să apese de o 
potrivă asupra tuturor claselor şi toți” să contribue la saeri- 
ficiile -pe cari ţara le cere. -. 

In fine în toate impozitele am prevăzut degrevări pentru 
cei săraci. Aşa, ne-am -opus la orice sporire a impozitului 
fonciar şi am scutit unele categorii de patentari, cari sunt 
printre cei mai. săraci. 

Aceasta este, în două cuvinte, politica noastră financiară,
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Acum 0 singură întrebare se naşte: pe ce ne-am" înte-: 
meiat, ca să aducem la îndeplinire acest program financiar ? 

Pe un singur lucru: pe credinţa că întreg partidul con- 
servator are conștiinţi de datoria de îndeplinit cătră ţară şi 

că e pătruns de credinţa, că nu poate fi o glorie mai mare. 
pentru partidul conservator, decât aceea de-a îndeplini această 

înaltă misiune (aplauze). SR 

Aceasta a fost singura pârghie a politicei noastre, Am a-. 

păsat asupra conştiinţei d-voastră cu acest singur argument, 

că nu poate fi fală mai mare pentru noi, decât de a putea 

zice c'am adus la îndeplinire acest program. Am căutat să 

înfigem în mintea fiecăruia că sacrificile, pe cari le-am face 

pentru ţară, oricât de mari ar fi, constituesc, totdeodată, cel-, 

mai mare act de egoism ce l-am putea. face pentru partidul- 

nostru (aplauze). | - 

Niciun alt „argument m'am întrebuințat. Nu. aţi! văzut,. 

din parte-ne, încercări de proselitism, tentative de ademeniri 

silinţe de înjghebare de. grupări personale şi de frământări 

în sînul partidului. Nu la noi aţi văzut semne exterioare de . 

raliări ridicole. Nu.pe noi ne-aţi văzut împărțind misiuni şi 

favoruri (aplauze prelungite şi. îndelung repetate). Am făcut 

-apel la conştiinţa acestui partid şi i-am arătat; un ideal superior, 
asupra căruia se cădea ca neclintit să ţinem ochii aţintiţi. Acest 

ideal înalt era ca steaua pe firmament care .călăuzeşte paşii - 

călătorului rătăcit. Necontenit am căutat să readucem privi- 

rile, asupra acestui punct cardinal al politicei noastre şi ne- 

contenit am fost ispitiţi de a ne abate din calea-cea dreaptă. - 

La orice cotitură. de drum, am fost împinşi înlături. Fiecare 

tufiş părea că e -destul de înalt pentru-a astupă vederea 

țintei de urmărit şi a idealului care, îndeplinindu- -se, putea 

singur să dea partidului nostru victoria şi gloria (aplauze . 

prelungite şi “îndelung repetate). 

Cu chestiuni de amânare, cu chestiani de veglement, cu 

pretexte fără valoare aţi vroit să ne abateţi. din cale. Ba, că: 

d-l prim-ministru este intransigent. N'aţi văzut că intransi-" 
genţa d-sale însemnează numai 0 vedere clară a situaţiunei...
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D-sa' din prima zi, când s' a constituit cabinetul, privind lim- 

__ “pede situaţia, ne-a zis: «Să ştiţi că venim să facem o operă 

“impopulară». 
Apoi, întru realizarea acestei opere, ne-a repeţit aproape” 

zilnic: «Nu pot face nimic fără concursul nemărginit al Co- 
„roanei şi al Parlamentului. Este păgubitor ţării, în aceste 
momente grele, ca un guvern slab, care mar avea într eaga 
încredere a Coroanei şi a parlanientului, să dăinuiască la cârmă». 

Această, vedere clară, care călăuzia atitudinea d-sale, era 
considerată ca “intransigenţă. 

Dar aţi vrut să prezentaţi, ca dovadă de. intransigenţă, 
câteva asperităţi ce eră firesc să se producă între un pre-. 
şedinte de consiliu şi o Cameră aleasă î în contra lui, Cameră 

„în care numără numai vreo cinci, şase amici personali. 
Faceţi dar un cap de acuzaţie în contra domnului prim- 

- ministri din faptul, că a consirnţit să conlucreze cu această 
Cameră, că nu are amici în acest Parlament şi că în afară de 
Parlâment, în interesul partidului, a sacrificat pe acei amici 

„cari nu sunt în stare să priceapă că, în “momente atât de 
grele, chestiunile de clientelă trebuiesc nesocotite (aplauze). 

Ei bine, nu e leală această: atitudine. Noi am spus d-lui 
prim-ministru: «Când te. învoeşti cu partidul conservator, 
n'ai nevoie de partizani personali în Cameră, căci te poţi 
încrede în cuvântul pe care ţi l-am dat» (aplauze). 

Noi, domnilor, n'am dat, ca alţii, inimile noastre d-lui 
" Carp, căci inimile nu se dau dela bărbat la bărbat. L-am dat 

însă cuvântul nostru de cinste şi acest cuvânt, spre onoarea 
d-voastră, vom face să fie respectat (aplauze vii). 
Vom mai 'avea, poate, în viitor, alianţe de contractat. Când 

dar vom întinde mâna cuiva, nu vrem ca aceia să creadă 
că gândul. nostru e de a-i uza, pentru a ne folosi momentan 

„de ei şi apoi să ne lepădăm de. dânşii (aplauze). | 
Aceasta este una dintre micile chestiuni; eu cari s'a căutat 

a se întunecă vederea clară a ţelurilor ce aveam de urmărit. 
Când însă - pretextul intransigenţei d-lui Car p nu mai 

părea suficient, când argumentele cu, celebrele 200. 000 de lei
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părea, răsuflat, atunci. se născociau alte pretexte : ba că de: 

ce a vorbit asa, ba că dece a tăcut la Senat d-l prim-ministru. 

Deunăzi, tăcerea d-lui prim-ministru la Senat a fost pen- 

tru d-l Păltineanu un lucru atât de grav, încât nu mai aveam. 

ce căuta la guvern... 

D- B. PĂLrIxEANU: Vorbese ca egal cu d- ta în partid. şi 

cred că o vei recunoaşte. , | | 

D-l N. Frureesov : O recunosc, domnule Păltineanu şi. nu 
_văd pentruce d-ta susţii contrariul! (zgomot). 

Cred, domnilor deputaţi, că n'am spus nimic care să poată 
atinge susceptibilitatea cuiva şi intenţiunea mea nu era să 

jignese “pe onorabilul nostru coieg, d-l Pă iltineanu ; voiam 

să spun atât: că, anume, concluziile, pe cari d-sa le trăgea alal- 

tăieri din tăcerea, d-lui prim-ministru, erau cu totul exagerate. 

In adevăr, socotiam că, dupăce de zece ori se pledase 

acelaşi proces înaintea Parlamentului şi a'ţării şi când pen- 

tru moi toţi acest proces:era câştigat, nu era nevoie să se 

mai pledeze a unsprezecea oară, . şi nu din tăcerea noastră 

trebuia să trageţi concluziile pe-cari le-aţi tras. Am. văzut 

"totuşi pe d-l Păltineanu venind 'alaltăieri la tribună şi zi- 

cându-ne: «Deoarece n'a răspuns d-l prim-ministru în Senat, 

totul este pierdut; nu mai suntem vrednici a sta la putere. 

şi n'avem 'decât să ne predăm adversarului». - 

Acest discurs al d-lui Păltineanu 'mi-a adus aminte de apă- 

“rarea lui Bazaine. înaintea consiliului de războiu, când el 

arăta imperiul căzut, armatele risipite şi declara că nu-i mai 

rămânea decât -să se predea, căci nu mai rămăsese nimic. 

Când rosti aceste cuvinte: «Il ne xestait plus. rien», ducele, - 

d'Aumale, care prezida consiliul de războiu, îl apostrofă cu 

aceste cuvinte: «Il restait la France»! Aşa voiu răspunde 

şi eu: «Rămânea ţara» ! ! (aplauze). De acest factor faceţi me , - 

reu abstracţie în cuvântările d-voastră” - (aplauze prelungite). 

Toate nimicurile vau preocupat, numai acest interes su- 

perioi nu. | n : 

Toate aceste nimicuri: se vor. risipi. e 

.
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Cine va mai ţine minte, peste 10 ani, dacă într'p şedinţă, 
a cărei dată deja acum nu mi-o mai adue aminte, d-l prim- 

“ministru a, tăcut, sau dacăa fostsau nu intransigent? Aturici 
singura întrebare va, fi aceasta :: - n 

«Cum şi-a făcut datoria partidul conservator, în ziua când 
a primit cea mai înaltă misiune. ce un guvern putea: să aibă 

de îndeplinit» ? ME | | 
„= De nu-şi vu fi făcut datoria, osânda ce va cădea asupra 
ponei va fi cu atât mai grea, cu cât partidul conservator ! 
şi-a (indeplinit întotdeauna datoria cu, fală. Dela 1871 până 
la 1816 a făcut - două acte imăreţe: restaurarea dinastiei şi 
restaurarea finanţelor ţărei (aplauze). | | 

Dela 1888 până la 1895 el dă spectacolul celei mai uimi- 
toare activităţi reformatoare şi 'se retrage debunăvoe, când 
socoteşte ca ajuns la apogeul gloriei sale. | IE 

De astădată_ vroiţi: ea, guvernul: conservator să se retragă 
în faţa greutăților, însă neînvinse deplin, ca o armată care 
fuge fără a fi dat lupta şi-care face apel la alţii ca să dea. 
piept cu vrăjmaşul? - = [i - 
___De unde se credeă că în acest partid. se “poate găsi, în 
„momente grele pentru ţară, rezerve de oameni superiori, 
cari să scape ţara, ne cereţi să spunem că am plecat înainte 
de a ne fi făcut datoria şi că a trebuit să facem apel laad- 
Versarii noştri ca să ne via-în ajutor! (aplauze). 5 i. Din impopularitatea impozitelor: dela 1874 a răsărit mă- reaţă figura lui Mavrogheni. Pe acea impopularitate s'a în- 
temeiat gloria noastră de astăzi. a 

- Din mica popularitate, câştigată cu 200.000 de lei pe cari nu „i-ar plăti câteva bazaruri străine şi din cari: vreţi să tra- 
geți ceva alişveriş la alâgeri, răsare azi figura epigonului, care crede că isprava lui -l-a acoperit de glorie (aplauze).. 

A, domnilor, nu ne” faceţi să cădem atâţ de jos. Avem deja o răspundere prea grea.. , 
Destul. De o lună de zile dovedim cam pierdut din ve- dere toate acele interese, ce nu e îngăduit unui partid să ne- Socotiască. - -.
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Se pare că pentru noi, dincolo de aceste coridoare unde. 
se ţese în fiecare zi câte o intrigă, nu mai este ţara; că, 
mai presus de micile noastre ambiţiuni, nu stă un ideal mai 
mare; că mai presus de cestiunile personale nu este altă 
preocupare. Da, numai preocuparea personală, numai acea: 
hipertrofie a lui «eu»! Incât mereu auzim acest cântec: 
«Vreau să rămân întreg». Da, să rămâi întreg, peste un par- 
tid stărâmat; (aplauze). | 

Se poate ca unii să vadă cu nepăsare consecinţele acestei 
politici. 
“Pe noi ne înspăimântă osânda pe care ne-o va da istoria . 
'şi suntem foarte. nepăsători de, aprobarea câtorva contribuabili, 

Temerile noastre de sigur nu le împărtăşesc acei cari au 
obiceiul de a trece dintr'un partid într'altul, acei cari fac zel 
întrun partid câtă vreme pot trage folos din prosperitatea 
lii, acei cari au drept deviză: «ul bene, îbi patria». . — 

Acei însă. cari cred că o singură convingere este : sufi- 
cientă. pentru O singură existenţă, aceia; cari sunt legaţi prin: 
credinţe de un partid în care rămân orice sar întâmpla, 
aceia dintre noi cari au luptat în „partidul nostru în vremuri 
când nu aveau nici perspectivă, nici zile de mărire, aceia cari 
ştiu ce este fidelitatea la cauzele “pierduțe şi statornicia în 
adveisitate, aceia, înainte de a pune bila în urnă, vor cugeta 
de două ori la urmările actului lor (aplauze). 

Ei se vor gândi că dărâmă un guvern de uniune conser- 
vatoare şi fac aci apel la bătrânii partidului, cari-poate nu .. 
vor mai vedea un guvern de uniune conservatoare, “ 

Ei se vor mai. gândi că poate partidul conservator” va eşi 
slâşiat din criza ce se deschide. Si 

„Fi se vor mai gândi la ceva mult mai grav: la răspun- , 
derea ce o iau faţă de istorie, iscălind o pagină care până 

“azi n'a existat în istoria” partidului conservator . şi pe care 
vroiţi să scriţi :- că acest partida părăsit puterea, neputând 

îndeplini misiuriea pentru care fusese chemat. 
Cât pentru „noi, cari nu ne: împăcăm cu această mărturi- 

sire de neputinţă, încrezători în putinţa: de-a îndeplini che-
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marea noastră, ţinem să âfirmăm că avem o politică și că 
suntem gata a o îndeplini: spre cinstea acestui partid. 

De aceea ne -vom„duce doborâţi de greutăţi, dar nu vom 

dezerta din îndoeală în puterile noastre ori din mişelie 
(aplauze prelungite). - E 

În urma d-lui N. Filipescu mai vorbesc în aceeaşi chestiune Gh. 
* Panu, Gh. Cantacuzino şi Barbu Delavrancea. Cel dintâi, deşi nu 
susţinea guvernul, arată că procedarea actualei Camere nu e câtoşi 
de puţin leală. | _ EI _ a 
„După d-l B. Delavrancea moţiunea Hiotu se pune la vot, care 
se face cu apel nominal şi cu bile, urna fiind-—după cererea Câ- 
merei — cu desăvârşire liberă, Rezultatul scrutinului este următorul: 

Votanţi . . î 149 
Abţinuţi e. 8 

. Majoritate absolută . ,„ .. 75 
Bile albe pentri moţiune . . 74 
Bile negre contra . .. .. .: 75 

- Cele 8 abţineri erau ale bincei . ministeriale, care, încă înainte 
de-a se începe votarea, declarase, prin glasul d-lui P. P. Carp, că nu 
ia parte la vot.. . i E e ! 

Moţiunea fusese dar respinsă. A doua -zi, 13 februarie, d-lP.P. 
Carp anunţă: Camerei că guvernul şi-a depus demisiunea, iar MU. 

| Sa Regelo a însărcinat pe d-l D. Sturdza cu formarea noului ca- 
inet,. . 

9. 
*
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(Paginile, « ce urmează, sunt o serie de articole publicate în «Epoca» 
. în anul 1898 de d-l Filipescu şi apărute apoi într'o broşură aparte, cn 

titlul Opinii de răspândit. Am socotit trebuitor să reproducem din 
această broşură aceste câteva, articole, în cari se vorbeşte mai pe larg . 
de unele chestiuni importante, deja atinse în discursuri, şi întru do- 
vedirea cărora se aduc documentele proprii, ca, bunăoară, tratativele 
diplomatice în chestiunea perderei Basarabiei şi scrisoarea părintelui 
Voina în chestia » subvenţiei şeoalelor din Braşov). 

I „ 

Cea de a treia cârmuire a partidului liberal, dela 1866 în- 
încoace, se rezumă, din punctul de vedere al politicei externe, - 

Scuzele dela Iaşi. Nota austro-rusă, Decorarea hii Leszensky. 

Pentru bunul renume al acestei ţări este de nădăjduit că” 

guvernul Sturdza va plăti cu căderea această politică umilită. 

Dar atâtea, -înjosiri sunt, sperăm, menite, a avea urmări. | 

mai grele decât.simplul incident al schimbării unui guvern. 
Ele vor fi o povară, care va apăsa ani îndelungaţi asupra | 
întregului partid liberal. . ” 

Când, pentru a treia „arii, aceeaşi politică nefastă a libe- 
" ralilor produce identic aceleași roade, nu mai poate fi îndo-, 

eală că apucăturilor. acestui partid datorim știrbirea terito- 
riului, jertfirea, intereselor. noastre. şi umilirea ţării. 

Intoemind aluatul de politiciani, ce prin politică se râdică 
la avere, liberalii sunt capabili de orice faptă pigubitoare 
ţării, spre a pune mâna pe buget şi a-şi potoli nesaţiul. 

Fiind dată lipsa lor de scrupul, în alegerea mijloacelor de 
a parveni, ei au o aplecare deosebită spre exploatarea ces- 

tiunilor externe. . « 

| In adevăr, de unde politica internă Je oferă numai o, cale 

de a veni la putere, politica, externă le oferă două căi.
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Dacă nu se pot impune prin zmintirea maselor populare, 

aniăgite de declainaţiunile lor pătriotice, atunci ei se Lizue 
-că vor fi aduşi prin altă cale, din care nu e exclusă chiar 

presiunea externă, acreditând acest axiom : e mai bine pentru 

“Rege, în vremurile turburi, să aibă pe liberali lu guvern 
decât în opoziţie. | 

„Acesta a fost veşnic cugetul partidului liberal şi veşnice 

el a servit această politică prin inijloacele cele mai violente. 
"Nu e-cestiune externă, care să nu fi devenit temă de pro- 
pagandă demagocică, de agitaţiune de. stradă şi de scandal 

pentru elementele catilinare ce alcătuesc partidul liberal. Şi 
„mu este cestiune pe care, apoi, să.nu o fi jertfit în schim- 
bul puterii. Roadele acestei politici voim să le arătăm ari. 

Liberalii înaugurează domnia Regelui Carol prin organi- 
zarea pe teritoriul nostru a bandelor bulgare şi prin scan= 
dalurile ce au însoţit așa zisa luare a Transilvaniei. 

Apoi liberalii vin, pentru prima oară, la cârmă şi se men- 
ţin la putere prin concesiunea Strusberp. - 

„Niciun "partid nu consimţia să dea acea concesiune ont- 
roasă, prin care chilometrul de drum de fier era plătit. cu 

"210 de mii de lei, unui aventurier ca Strusberg, care îşi isprăvi 
cariera în închisoarea dela Moscova. - | 

Brătianu însă se învoeşte cu Strusberg, pe care îl pune 
sub tutela jidanului Ambron, numit comisar al guvernului 

- român. Sfârşitul acestei scandaloase.afaceri e cunoscut : când. 
„Strusberg declară: într'o bună, zi că nu mai poate continua 
lucrările, se constată că Ambron vânduse toate efectele sta- 
talui vomân ce-i fusese “încredințate spre păstrare. 

lată prima operă, căreia se devotează Ion Brătianu şi par- 
tidul liberal. - ICE | 

| Iată acum şi mijloacele demagogice, ! cu cari ei sprijină po- 
_litica lor. E ! E : 

| In ţară, împotrivirea în contra concesiunei Strusberg era 
„Mare. Pe atunci ţara avea încă voinţă şi corpul electoral, 
care nu era încă anihilat: prin revizuirea de Constituţie dir 
1883, știa să reziste. | | i
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La 30 maiu 1868 Senatul dete un vot : „de bla guyer- 
„nului Brătianu. : 

Atunci intră în scenă bandele. | , 
In capul unor .cete de bătăuşi, Brătianu se duce la Ca- 

meră, unde “i se fac ovaţiuni ; vice-preşedintele Camerii, 
Costa-Foru, e maltratat de ciomăgaşi şi «națiunea indignată» 
din tribune face inanifestaţii în favoarea dizolvărei Senatului, / 

Prin asemenea mijloace dobândeşte Brătianu dizolvarea 
Senatului şi concesiunea Strusberg. 

Cu toate, acestea, el nu se poate 1nenţine multă vreme la . 
putere. “Trecând în opoziţie, autorul . acestor scandaluri. are 
îndrăzneala, -să-şi- facă 0 armă de luptă din afacerea Strus- 
verg. El se pune iar în capul “bandelor și, într'o întrunire 
publică, acuză pe Domnitor pentru concesiunea drumurilor 
de fier. | | , 

Noua campanie de agitaţie, dusă făţig. în contra,- şefului x 

Statului, . trebuia, pentru a fi mai primejdioasă, să se alto-. 
iască iarăşi pe o cestiune exterioară. 

“ Starea Europei era din cele mai turburi; Franţa era în 
ajun de a „declara, războiu Prusiei, din cauza candidaturei la 
tronul Spaniei a fratelui Domnitorului nostru ; sentimentul 
'de ostilitate al guvernului francez, faţă de prinţul Carol, era 
aşa de dârj, încât ministrul de externe al Franţei, : ducele 
de Gramont, propuse tronul României lui Vodă Cuza, care 

- “refuză zicând : -«Nu voiu consimţi niciodată a mă întoarce 
în România cu sprijinul unei intervenţiuni străine» 

Politica de răsturnare a Dinastiei este iarăşi pusă în lu- 
„crare prin inijloacele obişnaite ale partidului liberal. “ 

Pe la sfârşitul lui iulie 1870, Franţa declară războiu Pru- 
siei şi la 8 august se proclamă “republica la Ploești. 

Succesele armatelor prusiene opresc, puţin avântul revolu- . 
ţionar din România. "Totuși Roşii împing Zininteala până acolo 
încât să-şi reînceapă tentativele criminale chiar după victo- 
ria dela Sedan. 

In seara de 10 martie 1871, banăele organizate de Roşii 
„ năvălese, sub' protecţiunea prefectului de poliţie Simion. Mi-



si 2 1 NICOLAE FILIPESCU 

_hăluscu, asupra “sălii Slătineanu, unde colonia germană săr- 

băturia ziua de naştere a Impăratului Wilhelm și dau cu 

picture în reprezentantul Germaniei. în. Bucureşti. 

Principele Carol -e: îndemnat la. abdicare şi existenţa sta- 

“talui: român €- pusă în primejdie. . 

“ Energia: şi' devotamentul lui Lascar Catar giu scapă de pieire 

“ţara Şi “tronul. - | Sa 

Dar dacă acţiunea partidului conservator a putut înlătura 

o primejdie momentană, impunitatea şi chiar răsplata, de cari 

Sau folosit: faptele: nepatrioticeale capilor demagogiei, au în- 

temeiat o școală: ale cărei roade le culegem azi. 

Guvernul Lascar. Catargi, din 11 martie 1871, venia la 
putere cu un progrăm de politică externă precis: dobândi- 

“rea independenţii: pe cale diplomatică, . 
"Această idee era expusă de ziarul „«Presa»-încă pe la în- 

zeputul : anului 1871. : Da ” 

- lată “ce scria, pe atunci, ziarul conservator: — 
"Noi înţelegera a: dobândi independenţa - României pe cale 
diplomatică. -“ Ea - 

“Noi. invelegeza ca inăbpendenţa. României să se pună sub 
scutul unei perfecte neutralităţi. *. 

Să aibă garanţia: colectivă, a- puterilor mari. 
_ Această” ţintă: o: > rmiăreşte "guvernul: nostru în modul cel 

mai: stăruitor:; -:-: 
La 1875: el: izbutește să încheie cu Austro- Ungoria un trac- 

tat de comerţ; care constitue o recunoaștere ă suveranităţii 

noastre. Un alt: trâctat era negociat cu Germania şi aproape 

- dobândit, când cade guvernul conservator. 

Îşi poate oricine închipui. ce foloase am îi căpătat, dacă 

, 

“complicaţiunile orientale ne-ar fi „găsit - în „18 deja inde- . 
„pendenti, s 

“Paţă de această politică a a guvernului „conservator, care e 
atitudinea partidului liberal? *
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“Bl e în contra independenţii, în contra regatului ; el se 

pronunţă pentru. o politică tarco-filă.: -- 

"Tată ce seria «Românul» la 13 iunie '1873,. cu privire la 

sprijinul ce ne dădeau Germania! şi Austria ca să ajungem 

la independenţă: - 
< Austro-Germania, neputând  dobânăi aservirea noastră 

desfiinţându-ne autonomia, speră astăzi a ajunge la acelaşi 

rezultat sustrăgându-ne de sub garanţia marilor puteri eu- 

„ropene şi mai cu seamă de sub apărarea obligatorie a Turciei. 

Iată ce însemnează astăzi independenţa». 
“lată însă ce mai scria «Românul» : _ 

” «Autonomia. noastră e garantată prin tractatul dela Paris 

şi bine face Turcia de nu voieşte să ne declare independenţi 

şi să ne conserve asttel autonomia noastră». Ă 

„Cât pentru ideia 'regatului care, încă pe atunci, era pusă 

pe tapet, ea era luată în 'baţjocură de Orăşanu într'o piesă 

: satirică întitulată Regat cu apă rece. «Românul» taxa aceste . 

veleităţi de a proclama regalitatea: gărgăuni de egat, - 

Această e politica mizerabilă, pe care cutează s'o susţie” 

partidul liberal trei ani abia după: isprăvile dela 1871, cari — 

dac' ar fi reuşit — ar fi şters până şi numele de România 

de pe harta Europei. : ” 

Acum, prin ce mijloace susţine el politica 3 sa, nepatriotică ? 

In -afară, prin sprijinul dat Turciei ; în lăuntru, prin ve- 

" chiul sistem de agitaţie şi de scandal. - 

La orice incident ce se năştea cu guvernul otoman Tarera 

căpăta “sprijinul Roșilor. E 

“Raporturile dintre” opoziţia liberălă şi Poartă erau cons- 

tanţe. Mazar Paşa era trimes mereu în misiune la Constan- - 

tinopol. | i 

Ia 1814 se. naște un conflict între România şi 'Turcia.. - 

- Autorităţile turceşti arestase nişte supuşi români. Pe lângă 

aceasta, guvernul otomân pretindea că hotărârile tribunale- 

lor noastre, întru cât suntem vasâli, pot fi revizuite de cur- 

țile turceşti. „ , | N
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„Guvernul român adresează Porții un protest din cele mai 
„energice. De Se 

lată, în aceste împrejurări,. ce atitudine ia ziarul «Românul» 
în numărul dela 25 octombrie 1874: e NE 

«Turcia nu mai cugetă la litera şi la spiritul tractatelor 
noastre cu dânsa, ci caută numai a întrebuința cele mai ex- 
treme represalii, spre a-şi răzbuna de nesocotita şi. nesănă- 

„ toasa larmă, ce se . face cu independenţa absolută, adică cu 
maperea legăturilor noastre actuale cu 'Purcia». 

Această incalificabilă atitudine în afară: era spriiinită în 
“lăuntra prin tradiționalul sistem- al bătăușilor, al demonstta- 
ţiilor populare şi-al scandalurilor de stradă. | 

Panglicarul, ce poartă numele de Ion Brătianu, declama în 
întruniri publice gălăgioase. în contra Austriei pe tema con- 
venţiunei comerciale: IE a 

Guvernul conservator era acuzat de liberalii turcofili că 
aruncă «România sângerândă la picioarele contelui Andrassy». 

Bine înţeles că —acum ca şi întotdeauna — în sehim- 
"bul puterii şi a decoraţiunei Coroana de fier, care-i conferia 
titlul de baron, Brătianu a ratificat apoi cu iscălitura sa 
acea convenţiune.. |. - i | | 

" Prin urmare; veşnice aceeaşi politică. mlădioasă. la putere, 
dezminţind aceeaşi politică  apelpisită din opoziţie, veşnic 
„aceeași lipsă de patriotism, acelaşi scandaluri, ăceleaşi umilinţe. 

Scandalurile din cestiunea naţională nu sunt ceva nou. 
Ele sunt urmarea aceluiaşi sistem, care s'a dezvelit în afa- 
cerea Strusberg, în afacerea dela sala, Slătineanu, în- cestiu- 
nea independenţei şi în celelalte, de cari avem să ne ocupăm. 

Li 

III. 

Veniţi la: putere în martie 1876, liberalii rămân statornici 
aspra unui singur punct, 
tureo-file, a 

Orice idee de emancipaţiune era calificată atunci -în Ro- 
mânul de «pieirea României», «suprema trădare», «violare a integrităţei imperiului otoman». Ă 

anume : urmărirea politicei lor
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Sălbatici î în 1876, ca şi în 1895, şi călăuziţi numai ae gândul 

de a distruge tot ce au făcut adversarii lor, ei dau năvală chiar 

şi în ministerul de războiu. 

In ajunul războiului, ei: suspendă reexutarea “anului 1876, 

ei reduc bugetul ministerului- de războiu cu un. milion, ei 

desfiinţează şcoala de cavalerie şi şcoala cadrelor de doro- 
banţi, ei depun un proiect de lege pentru: desfiinţarea a 
matei permanente, - ei- votează o lege pentru, vânzarea la 

mezat a efectelor militare cumpărate de generalul Florescu. 
D-l Sturza declară, în Senat, că tunurile cumpărate de 

conservatori: vor rugini fără folos.. : a. 
Cu toate acestea, când, câţiva ani în urmă, amintirea aces- 

tor fapte începu a se slăbi, liberalii scoaseră, la iveală le- 

genda marilor lor prevederi cu privire | la participarea noastră 
la războiu. 

Dar nu numai atunci, ci chiar. când războiul între Rusia 

„şi Turcia era declarat, liberalii protestau cu cea mai mare 

energie cum că le-ar trece măcar prin “minte de a participa 
„la războiu. - 

In aprilie 1877, în cursul discuţiei convenţiunei -Laso- 

române, d. ministru de externe, răspunzând d-lui * Carp, de- 
clară în Senat: - Ă 

«Dar -onorabilul q-l Carp zice Că vrem să trecem peăte. 
Dunăre. Dacă întradevăr s'ar vedea un. singur cuvânt, prin. 

care” s'ar, împinge ţara de a nu rămânea în hotarele ei şi de 

a se încerca să primejduiască ceeace are, atunci onorabilul 

_4-l Carp ar avea dreptate să vie să -ne acuze, că am aruncat 
ţara în eventualităţi primejdioase». - a 

Deodată, însă, se întâmplă o subită schimbare de “front. 

Surprinşi de evenimente, Roşii se-aruncă în braţele Rusiei. 

Din turcofili fără măsură, ei devin rusofili la exces. - 

"Adevăraţi aventurieri politici, capabili de a juca soarta ţării 

pe o singură cartă, ei se azârlă în aventuri fără nicio garanţie. . 

Până, într'o- vreme, pe când făceau politică turcofilă, libe. 

ralii găsiau singura garanţie a existenţii noastre. în suzera- 

nitatea Turciei şi batjocoriau aspiraţiunile cătră indepen: “
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_denţă ; şi i cătră regat. Prin organul lor, «Românul», ei iceau 

următoarea, declaraţie : : . - 

In Europa nu mai e un: secret pentru nimeni, că .princi- 

„pele Carol are 'veleităţi de glorie militară, de mărire politică 

şi. că în aceste veleităţi Basarabia ar fi sacrificată în schim- 

bul altor pretioase” avantagii.... Se înţelege; ce sorginte de 
reardicare ni s'a redat prin Basarabia, ce bine imens este 
pentru: noi această PDasarabie. Basarabia este cheia propăşirii 

şi puterii României. Ce este aspiraţiunea. de a ne emancipa 

de darul anual: ce facem Turciei; ce sunt vanitoasele preo- 

cupări ca 'şetul statului. să, se întituleze prin imitaţiune 
străină Majestatea Sa Regele, în loc de a-l numi pe româneşte 

Măria Sa Vodă; ce sunt acestea !- Deşertăciune, pe lângă 
măreaţa, aspirăţie de a păstra Basarabia i” 

- Ei bine, aceiaşi oameni se aruncă în braţele Rusiei şi, din 
prima zi, sacrifică Basarabia. ie E 

Ajuns la putere, Brătianu, deîndatăce ai ochi cu princi- 
pele Gorcialoft la Livadia, se învoieşte cu ideia retroce- 
dării Basarabiei. - . . 

“ Bste un lucra: care, azi, nu se: mai Doate tăgădui, că îna- 
inte chiar 'de convenţia dela 4 aprilie 1877 şi înainte de 
trecerea armatelor ruseşti, prin: România, Briătianu ştia că 
“Basarabia va fi luată. e 

Inainte de trecerea armatelor noastre peste Dunăre, cabi- . 
„ netele europene erau. informate că Rusia voeşte a , relua Ba- 

sarabia. . 
Aceasta era-cuprins în mod formal în actele citate de lor-. 

dul Derby,i în şedinţa parlamentului englez dela 18 iunie 1877. 
La 23 iunie (5- iulie) d-l Iancu. Bălăceanu, agentul nostra | 

la Viena, telegrafiază : « Austria sfătuieşte: pe Români să nu 
treacă Runărea, căci Rusia plănuieşte a da României v parte . 
din Dobrogea şi în schimb a- Şi anexa o parte din Basarabia». 

Cu câteva ' zile înainte, prinţul : Gorciakotf declarase, la 
Ploeşti, lui Mihail Kogălniceanu, pe atunci ministru de. ex- 
terne,-cum că e înţeles cu Brătianu” asupra, cestiunei retro- 

"cedării Basarabiei.
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Când, pe urmă, Brătianu se' prefăci că nu ştie despre re- . 
trocedarea Basarabiei, guvernul rusesc îi dădu un comunicat, 

prin organul său «le Nord», care, în” numărul: dela 27 fe- 
„bruarie 1818, cuprindea următoarele : 

«Cererea retrocedărei Basarabiei era cunoscută miniştrilor 

români, înainte chiar de trecerea armatei române peste 
Dunăre». - 

Vom sfârşi aceste citațiuni printrun extras dintr'un foarte - 

însemnat” discurs al lui. M. Kogălniceanu, discurs foarte puţin 

„cunoscut, dar pe care l-am găsit reprodus în extenso, după 
notele stenografice corectate de Kogălniceanu, în -colecţia 

ziarului «Națiunea», organul lui Dim. Brătianu, şi Kogălni- 

ceanu.- Acest document are o deosebită însemnătate; pentru 

că cuvântul lui Kogălniceanu nu poate fi pus la îndoială de 

liberali” şi fiindcă, în vremea despre. care Kogălniceanu vor- 

beşte, el eră ministrul de externe al liberalilor. 

Tată ce zicea Kogălniceanu, în întrunirea ţinută la 8 noem- 
bre 1885 (discursul e reprodus, în «Națiunea» dela 14 1 no- 

embre) : - - 
«Am fost ministru în timpul 'războiului şi vă miărturisese i 

că numai Dumnezeul părinţilor noştri, că numai sângele sol- 

daţilor noştri au putut să ne scape din încurcăturile şi pră- - 

pastia, în. care ne aruncase politica nechibzuită a lui Jon. Bră- 

tianu. E | | 

„ «Domnilor, până şi copiii ştiu astăzi că Basarabia, cu mult 

înaintea declarării războiului turco-rusesc, era. hotărât să fie 

luată, aceasta încă dela înțelegerea dela Reichstadt. Aceasta 

d. Ion Brătianu a trebuit s'o ştie dela ducerea sa la Livadia. 

Apoi principele Bismarck, şi direct în timpul războiului şi îna=--- 

inte, prin reprezentantul său Alvensleberi, nu i-a spus. „că 

Basarabia era dată ?.,. 5 

«Ion Brătianu a ascuns toate acestea naţiunei sale. Ba - 

încă mai mult, când, în şedinţă secretă, l-a întrebat un deputat: 
ce ştie despre Basarabia, când eu spuneam, ca bine informat; 
că Basarabia .era dată încă dela Reichstadt, d-sa a răspuns: 
«Nu împărtăşesc părerile pesimiste ale colegului meu» şi
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„continuă : «când aşi şti că -Basarabia se pierde, eu un mo- 
- ment n'aşi mai sta p6 aceste bănci». Se ” 

Toate aceste fapte, pe cari nu ştim cum le-am putea ca- 
„ lifica altfel decât cu cuvântul de trădare, nu sunt însă nimic 

alături de cele ce le-au urmat. at 
/ 

, | IV 

Inainte de aprilie 1877, 1. Brătianu ştia despre hotărârea 
guvernului rusesc de a ne lua Basarabia.  . 

Câtă erijă, câtă turburare trebuia să cuprindă inima ori- 
cărui om. câtuşi de puţin iubitor de țară, în asemenea îm- 
prejurări ! - e | 
„Câtă uşurinţă,. dinpotrivă, câtă 1 eprevedere, câtă lipsă de 

patriotism, câtă făţărnicie a arătat acest om.  - 
Hotărârea Ruşilor de a lua Basarabia era cunoscută și. 

totuşi guvernul iscăleşte convenţia dela 4 aprilie, pentru . 
trecerea armatelor ruseşti, convenţie în care se întroduce un 
articol echivoc, care a fost interpretat în "aşa mod; încât 
s'a legitimat luarea Basarabiei. | | 

: Dar, în fine, trecem peste, această. împrejurare. 
Dupiăce armatele ruseşti trec în România, dupăce ele 

„tree Dunărea, dupăce ele. sunt înfrânte îneintea Plevnei, o 
situaţie nouă se creează. | 

_ Ruşii, «zdrobiţi» de Turci— 

A 

aceasta e chiar expresia ma- - 
„relui duce Nicolăe—ne cer să trecem Dunărea și să coope- 
răm cu dânşii 'la războiu.. Aa 

Chiar de nu sar fi ştiut de pierderea Basarabiei, era cu putinţă ca să intrăm în războiu alături de Ruşi, fără să spe- 'cificăm condiţiunile participării. noastre, fără să prevedem avantagiile izbândei viitoare ? -: 
Dar se cunoaşte 

şi totuşi participăm. la: războiu, scă 
ţumindu-ne, drept orice. foloase, cu -stipulaţiunile cuprinse în 
convenţia dela 4 aprilie, care era privitoare la libera trecere a armatelor ruseşti prin România, A . 

y IN 

gâtdul Ţarului cu „privire la. Basarabia. 
Păm armata, rusească, mul- :
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Regele, în memoriile sale (vol. III p. 212 din ediţia ger- 
mană) scrie în această privinţă la 19 iulie: 
«Brătianu, care se află pe 'lângă prinţ, este de părere că 
e momentul de a veni cu francheţă în ajutorul Ruşilor, ori- 
unde şi oricât e cu putinţă; căci altfel ei pot fi-respinşi- 
peste Dunăre şi România să devină. teatrul războiului. 

«Prințul Carol ezită însă de a fi astfel atras în acţiune 
împreună cu întreaga sa armată, fără nicio garanţie obţi- 

“mută prin convenţiune şi, de aceea, nu poate împărtăşi în 
totul părerea ministrului său. a i 

«Acesta susţine, pe de altă'parte, că printi'6 nouă conven= 
ţiune ce S'ar încheia acum cu Rusia, s'ar anula necesarmen- 

_te-convenţiunea anterioară dela 4 (16) aprilie şi, împreună 
cu aceasta, garanţiile şi avantagiile politice obţinute prin- 
trinsa», 7 | a De 
“Pe atunci C.A. Rosetti răspundea celor ce sfătuiau să se 

“stipuleze, prin tractat, avantajele cooperaţiunei noastre la 
războiu,.că nu e nevoe să cerem garanţie, zapis ori amant 
şi că trebue să ne încredem în mărinimia Împăratului. 
“Din partea unor oameni, caii n'ar fi cunoscut hotărirea 
Rusiei de.u lua Basarabia, o atare politică n'ar putea fi pri- 
vită decât ca o neghiobie fără pereche. Din partea însă a 
acelora ce ştiau că Basarabia ni' se va lua, asemenea, atitu- 
dine constitue. o adevărată trădare a intereselor ţării. 
“Am expus până aci 'faptele privitoare la pierderea Basa- 
rabiei ; să arătăm acum atitudinea, demagogilor noştri în 
aceste triste împrejurări. | | - 

Se va vedea că, întocmai ca în afacerea Strusberg, în 
afacerea convenției cu Austro-Ungaria, în chestiunea naţio- 
nală de azi, se utilizează aceleaşi procedeuri demagogice, cari. 

trag după ele aceleaşi roude funeste pentru ţară. 
Când se află că Basarabia e pierdută, Brătianu, pentru a 

se pune la adăpostul curentului de 'exasperaţie din ţară. şi 
„să păstreze puterea, are cutezanţa să afirme că nu ştia 'ni- 
mic despre intenţiunile Rusiei şi porneşte :o campanie ne-: 

- bună în contra imperiului vecin. |
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Fiind dat că nu putea scăpa Basarabia, nu-i rămânea de- 
cât să obţie în schimb foloase cât mai întinse. Rusia oferia; 

- pe preţul tăcerii noastre, Dobrogea până la Varna şi Silistra 

şi ne făgăduia şi Vidinul. Dar pierderea: Basarabiei ar fi 

atras căderea cabinetului Brătianu. . 

Pierderea puterii era, singura temere a Roşilor şi deaceea 
i-am văzut atunci prefăcându-se că luptă pentru păstrarea 

„celor trei judeţe cerute de Rusia, prin : pantahuze acoperite 
cu iscălituri, cu declamaţiuni de stradă, cn insulte în presă 

la adresa Rusiei. Cu: bătăuşii şi masalagiii lor pretindeau li- 

beralii că vor recuceri Basarabia. O: -. 

„Acestea se petreceau în ţară. Să vedem ofectele sistemu- 

lui demagogie în străinătate. . 
Pentru apărarea intereselor ţării pleacă “la Berlin Bră--. 

„tianu şi Kogălniceanu şi, în timpul acesta, C, “A. Rosetti i ia 
- înterimul preşidenţiei consiliului. ” 

Faptul că se desemnase Brătianu ca plenipotenţiar al Ro- 

mâniei şi. mai ales că C; A. Rosetti fusese însărcinat, în 

acele împrejurări, cu: preşidenţia consiliului, produse în Eu- 
ropa o impresie dezastroasă. . o 
„ «N'am găsit un amic, care să ne sprijiniască “Ja congresul 

dela Berlin ; toată Europa ne-a părăsit !» exclama Brătianu, . 
întorcându-se în ţară. - 

„ Această păţanie să ne serviască miicar pe. viitor pentru 
a nu mai îngădui acea politică demagogică de provocaţiune, 
atunci când nu e târâtoare. 

La Berlin ani găsit negreşit pe. Ruşi nu numai protiv- 
nici, dar încă exasperaţi în contra noastră. 

“Austria era, reprezintată la congres prin contele Andrasăy, 
care fusese insultat de Brătianu în timpul. manifestaţiunilor 
de stradă din 1876. - | 

Cât pentru principele Bismar cl, el arăta plenipotenţiarilor 
noştri o ostilitate vădită, care se manifesta chiar în mod pub- 
lic în. presa, oficioasă germană, 
_ Faptul că Brătianu fusese desoranaţ ca pi enipotenţiar ai 
României şi că C. A. Rosetti fusese. însărcinat cu preșiden-.
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ţia consiliului, zece zile abia după atentatul socialistului No- 

biling în contra împăratului Wilhelm, exasperase , spiritele 

din Germania în contra noastră. : 

La 7 iulie 1878, Norddentsche Aligemeine „Zeitong, or- 

ganul prinţului Bismarehk, seria : 

«După cum s6 vede, radicalismul politie din Bucruieşti 

joacă .un joc periculos, cu atât mai periculos, cu cât politica 

&xternă a României, condusă de dânsul, nu i-a câştigat ni- - 

-căieri amici». " - , 

Ziarul englez Daily Telegraph publică: ur mătoarea depesă 

din Berlin cu data de 9 iunie 1818: 

«Ştirea, «că. O. A. Rosetti a fost numit preşedinte al con- 

'siliului de miniştri în România, a deşteptat aci sentimente 

“cu totul defavorabile României şi prinţulii Carol. D-l Ro- 

setti e un democrat-socialist şi urcarea sa la cele mai înalte 

funcțiuni ale statului de cătră un membru al casei Hohen- 

zollern, atunci când capul acelei case zace rănit de mâna 

unui asasin democrat-socialist, aţâţă în toţi Germanii- leali 

indignare şi dezgust. Această numire e de rău augur pentru 

reaiizarea nădejdilor ce. „ România întemeiază pe viitorul 

congres». a — a 

Atitudinea ostilă a Germaniei în contra plenipotenţiarilor 

noştri nu S'a dezminţit un moment până la stârşitul congre- 

sului.. Ca dovadă, -mai reproduceni uimătoarele extrase din 

“oficioasa Norddeutsche Allgemeine Zeitung din. 13 iulie 1878: 

Schimbarea, mare ce s'a produs în spiritul cercurilor gu- 

vernamentale din România, de când cu întoarcerea domnilor 

- Brătianu şi Kogălniceanu dela Bexlin,' dovedeşte încă o dată” 

că marafeturile artificiale, bazate numai pe dorinţele şi inte- 

vesele unui singur partid, nu au nici trăinicie nici durată şi, 

că indignarea guvernului actual asupra stipulaţiunilor dela 

San-Stefano nu a. fost decât artificială». . -: 

Şi articolul se încheie cu următoarea, observaţie : 

„ «Radicalii din România sunt tot aceia cari. „ameninţă: or- 

dinea. şi siguranţa | în celelalte state din Europa».
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Precum .se vede, în aceste tragice evenimente s'au. dat 
încă odatii pe faţă toate însuşirile demagogilor noştri : “pe 
de oparte învoirea la toate pretenţiunile străinilor, cari de 
astă dată au mers până la trădare, pe de altă parte dezlăn- 
ţuirea patimilor demagogice, cu cari se înșală ţara şi ni se 
înstrăinează simpatiile Europei. - 

Ă v i 

„După înstrăinarea Basarabiei de cătră liberali, în 1876, 
guvernul lui Ion Brătianu a mai fost pus la încercare, în 
timpul cârmuirei sale ce se sfârşeşte la 1888, asupra trei 
cestiuni externe de căpetenie : “drepturile Evreilor, cestiu- 
mea Dunării şi convenţia consulară cu Germania. 

In câteşi trele cestiunile, guvernul român acordase dela 
început tot ce i se ceruse şi ţara n'a fost ferită-de o sumă 
de nenorociri, decât mulţumită împotrivirei opoziţiei con- - 
-servatoare. DS Sa - 

Intrucât “priveşte cestiunea izraelită, trebue să amintim 
- mai întâi că liberalii, pentru a-şi Justitica titulatura de na- 
ționali pe lângă aceea de liberali, au făcut veşnice paradă 
de antisemitism. | 

Pe câtă vreme declamaţiunile lor patriotice nu-i expuneau. 
să piarză puterea, liberalii, mai ales în opoziţie, erau ncîn- 
trecuţi în manifestaţiuni antievreieşti. Ă - Când însă, graţie nedibiciei diplomaţiei lor, victoriile noa- 
stre pe câmpul de războiu fură ră plătite. cu pierderea DBasa- 
rabiei şi cu cererea de. împimântenire a "Evreilor, liberalii 
dela început se învoiră la concedarea” drepturilor Evreilor. 

Spre amintire, reproducem aci proiectul primitiv al gu- “vernului liberal: o 
Prin aplicarea art, 7, sunt primiţi a “se bucura îndată de drepturile civile şi politice Iz 

crescuţi în România; - 
au îndeplinit obligaţiile legei 

” drapel; | 

zaeliţii cari: sunt născuţi și 

militare şi au slujit sub 

,
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- au obţinut în România diploma de bacâlaureat sau cinci 
clase gimnaziale; 

au făcut donaţiuni Statului sau stabilimentelor publice; 
___aa publicat opere în limba românească; posedă : stabili- 
mente importante de-comerţ şi industrie. 

Dacă, acest proiect de lege, prin care se împinânteniau 
toţi cei ce întruniau fie numai una din -aceste condiţiuni,. 
ar fi trecut, aproape nici un Izraelit n'ar fi rămas neîmpă-: 
mântenit. . - 

„ Trebue să amintim-că, pentru a obţine votarea acestui 
. proiect de lege, Brăţianu a“mers până a ameninţa în şedinţă 
secretă, pe deputaţi. şi pe senatori, cu ocupaţiunea străină. 
"Mulțumită însă energiei partidului. conservator, care nu: 
wa lăsat a fi intimidat de aceste ameninţări şi graţie dis- | 
poziţiunei Constituţiei noastre, care cere ca orice modifi- 

care a ei să întruniască cel puţin !/, a Camerii și a Senatului, 
guvernul liberal n'a putut zmulge votul de care avea nevoe. 

Țara a scăpat de încetăţenirea Evreilor în masă, grație 
| luptei susţinută în ţară de! conservatori şi: graţie acţiunei î în. 

„afară a lui Vasile Boerescu.. a - 

„Pentru a scăpa, din îneurcătura în care intrase, Ion Bră- 

tianu făcu apel la fostul ministru conservator Boerescu, 'a- 

cela care fusese acuzat de acelaşi Brătianu de trădare, cu 

„prilejul încheierii convenţiunei comerciale 'cu Austro-Ungaria. 

Boerescu întreprinde o călătorie- pe la toate cabinetele cu: 

ropene, spre a obţine ca ele să renunţe la angajamentele 

luate faţă de ele de cătră Ion Brătianu prin ministrul său 

de externe d. Sturdza. ! | 

Pretutindeni: Boerescu întâmpina greutăţi, nu atât din: 

cauza chestiunei in sine, cât din cauza angajamentelor luate. 

de guvernul român. . 

Din Paris, V. Boerescu serie lui: Ion Brătianu, cu data de 
29 august 1879,. spre a-i raporta o convorbire” ce avusese 

cu d. Waddington : 

«Ne-am înţeles, zice d. W addington, cu d. Sturdza asupra 
categoriilor.
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„-«Bste greu acum de a părăsi sistemul». . | | 
„__“Intr'o altă scrisoare V. Boerescu relatează următoarea con- 
vorbire avută cu contele Andrassy: - 

«Toate bune, îmi replică “contele, dar - categoriile au fost 
primite de d-l Sturdza. Iată ce mi se scrie din Berlin, Paris 
şi Londra. Dece nu .vă ţineţi de angajament ?» 

Ceeace sa petrecut cu chestiunea izraelită, se reproduce 
identic, peste un an, în chestiunea. Dunării. A 

__ Când ţara află despre afacerea Dunării, chestiunea era 
deja compromisă: guvernul Brătianu cedase tot ce i se 

-ceruse. -: e , N 
| Intradevăr, se declarase, în scris, contelui Haymerle, mi- 

nistrul de externe al Austriei, că România primeşte a se 
trata chestiunea Dunării pe trei baze:: înfiinţarea comisiei 
mixte, participarea Austriei în comisiune, preşidenţia per-- 

„Detuă a Austriei. ' 
-, Partidul conservator, sprijinit şi de M. IKogălniceanu, dă 
iarăşi alarma. Existenţa ţării era de astădată în joc. Cum zi- 

„cea :Kogălniceanu: «Fără Basarabia, România, încă poate să 
trăiască. Nu poate însă fără. Dunăre». | | 
„Curentul se râdică atât 'de uriaş în contra guvernului, în- 

cât acesta e nevoit încă odată să dea înapoi. Si 
Rezistenţa, noastră triumfă. Guvernul făcu încă odată apel 

la un conservator, la d-] Carp, ca să-l scape. _ 
Şi de astă dată, dificultăţile pe cari 'le întâmpinăm răsar 

mai puţin din chestiunea în sine, cât din angajamentele 
luate de guvern. . a i 

Intro cuvântare rostită la 25 martie 1883, M. Kogălni- . ceanu ne destăinui împotrivirile ce pretutindeni întâmpina, 
pe când era ministru la Paris, de câte ori cerea sprijin în 
chestiunea Dunării : - Me 

«Ori unde mă duceam, ori la ce uşă băteam, mi se răs- 
pundea : aceasta este opiniunea d-tale personală; concedăm Chiar că aşa ar trebui să fie; dar noi tratăm cn guvernul 
d-tale şi guvernul d-tale a consimţit la cererile Austriei».
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In 1886, ţara sa găseşte iarăşi înaintea unui fapt înde- 
plinit,. prin iscălirea convenţiunei “consulare cu Germania. 

Prin această convenţiune, se sustrag cetăţenii români dela. 
instanţele judecătoreşti ale ţărei, spre a-i face justiţiabili ai” 
tribunalelor, consulilor. şi chiar" funcţionarilor consulatelor! 
străine ; se hotărăşte că, în privinţa imobilelor ce -se. vor 
găsi în succesiunea unui supus german, 'se aplică legile ger- 
mane :şi se înlătură astfel dispoziţiunile art. 7 din Constituţie. 
„Din norocire şi această primejdie a putut fi. înlăturată : 

convenţia consulară a fost retrasă, graţie energicei împotri- 
viri a ţării, | 

Dacă dar, înainte de a ne ocupa de “ultima fază a politicii 
liberale, : care privește” chestiunea naţională, recapitulăm 
faptele liberalilor de 30 de ani încoace, suntem îndreptăţiţi. 
a spune că, de nu întâmpinau împotrivire, lhberalii ar fi 
adus ţara în această situaţie: . 

O- Românie, cu teritorul ştirbit prin dezlipirea Basarabiei ; 
fără viitor şi” fără însemnătate europeană prin pierderea. 
Dunării; lipsită, în aceste hotare restrânse, de suveranitatea, 

ei,. prin convenţiuri consulare. ca cea cu Germania; trans- 

formată înti'o adevărată. Palestină prin încetăţenirea Evrei- . 

lor şi prin imigraţiunea evreiască, pe care ar fi determinat: -o 
împământenirea în masă a Izraeliţilor. 

Acum putem aborda chestiunea naţională, care ni se în- 

făţişează ca urmarea unei politici oarecum ţradiţională la, 

liberali. . - - Di 
„Aci, ca şi în toate chestiunile ce au fost chemaţi liberalii - 

să rezolve, constatăm aceleaşi umilinţe la putere, suecedând- 

aceloraşi scandaluri şi provocaţiuni în opoziţie. _ | 

" Această politică, menită a asigura numai perpetuarea de-_- 
magogiei colectiviste la cârmă, se traduce pentru ţară. prin 
concesiuni, umilinţe şi înstreinarea simpatiilor Buropei. . .
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VI. 
7 

Procesul de înaltă trădare, intentat în 1893 de guvernul 

regal ungar comitetului partidului naţional român din Tran- 

"“silvaniă şi Ungaria, pentru ducerea Memorandului la Viena, - 
şi condamnarea la temniţă a membrilor comitetului, ascuţise 
până la ultimul grad conflictul româno-maghiar.. 

Valurile amărăciunii şi iritării, ce cuprinseseră pe Românii 
„de peste munţi, trecuseră Carpaţii şi mişeau adânc pe Ro- 
mânii din regatul României. 

Situaţiunea, ce rezulta din aceasta era foarte grea şi foarte 
delicată, căci trebuiau împăcate supreme interese, naţionale ” 

şi de stat cu îndatoririle internaţionale şi cu mari interese 
europene. |. 

Guvernul conservator, prezidat de d-l Lascar Catargiu şi 
având pe neuitatul' Lahovari la departamentul afacerilor 
străine, a ştiut si domineze aceste împr ejurări extrem de. 
gingaşe. România a eşit cu cinste din greana situaţiune ce 
i se. înfăţişa. Intre altele, dobândirăm ca membrii comitetului 

"naţional de peste munţi să fie graţi aţi de M. S. Impăratul 
* Rege. - . - 

In ce priveşte soarta Românilor din Transilvania şi Un- 
garia, se pusese în perspectivă oarecari îmbunătăţiri, pentru 
cari avem probe ce la un moment dat. vor fi scoase la 
lumină. 

Ce făcea partidul liberal-naţional în: această vreme de grea 
" cumpănă ? 5 

'Poemai fiindcă erau 'în joc interese mari, tocmai pentrucă 
cestiunea naţională” forma punctul cel mai gingaş al unei 
situaţiuni periculoase, partidul liberal, credincios politicei - 
sale, se aruncă lacom asupra acestei: chestiuni şi o exploată . - 
în chipul cel mai demagogie. . 

După o campanie din cele mai înflăcărat în presă, a 
Sturdza, șeful partidului liberal, luând. cuvântul în şedinţa 
Senatului de la 27 noembrie 1893 cu prilejul discuţiunei 
răspunsului la mesajul Tronului, ceru guvernului să inter-.
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vie în “conflictul româno-maghiar spre a obţine realizarea. 
programului naţional român, afară de un singur punct. autu- 
nomia "Transilvaniei, asupra “căruia a făcut oarecari rezerve. 
„Nici obiecţiunea ministrului de externe Lahovari, că o a- 

semenea intervenţie e imposibilă, căci ar echivala: cu o de- 
clarare de războiu, nici .proorocia — împlinită astăzi! — a. 
aceluiaşi: ministru, că d. Sturdza va fi silit la putere să ceară 
umilite scuze "pentru purtarea sa în opoziţe, n'au putut . 
opri .partidul liberal pe calea pe care pornise. 

_ Agitaţia a fost dusă pe stradă: s'au făcut nanifesta- 
iunile cele mai zgomotoase: s'a călcat, în maiu 1894, un 
steag unguresc la Tei ; s'a împins mulţimea. să atace ospelul 
legaţiunii austro-ungare, încât “pentru ocrotirea lui a fost 
nevoe de trupe; (am văzut noi înşine pe contele Goluchow- 
sky, atunci ministru la Bucureşti şi acum ministru de 6x- 
terne al Austro-Ungariei, făcându-şi loc printre jandarmi, ca” ” 
să poată intra acasă); sau ademenit studenţii români din 
Austro-Ungaria, veniţi în 1894 la congresul studenţesc de 

“la Constanţă, să manifesteze contra Ungariei înaintea sta- 
tuei lui Mihaiu-Viteazul, act nebunesc, care_ar fi dat loc la 
grave complicaţiuni dacă n'ar fi fost împiedicat la timp. 

După toate acestea, partidul liberal convocă la 25 septem- 
brie: 1894 o mare întrunire publică la Orfeu şi şetul par-.: 
tidului, domnul Dimitrie Sturdza, rosti un fulgerător dis- 
curs, în care susţinea că un pericol mai mare de cât dinspre 
Rusia şi mai iminent ameninţă regatul român dinspre Austro- 
Ungaria, că nu mai e posibil guvern în lomânia, care să 
nu  intervie pentru realizarea programului Românilor de peste 
Carpaţi şi că partidul naţional-liberal nu râvneşte putereași 
nu va veni la cârmă decât cu această condiţiune.” 

În acelaș timp, d-l Sturdza făcea odioasă înaintea pu- 
cului nostru tripla alianţă, denunţână că la umbra ei Ungurii 
apasă pe Români spre a-i maghiariza. Iar două luni mai târziu, 
în şedinţa Senatului dela 9 decembrie. 1894,. d-l Sturdza 
cerea din nou guvernului conservator să intervie în Ungaria
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pentru realizarea programului naţional „român şi-l acuza vio- 
lent pentrucă.nu face aceasta. | Si 
-În ultima-i perioadă de opoziţiune deci, partidul liberal s'a 

aruncat cu toată furia asupra politicei externe a României, 
exploatând-o ca şi în trecut. Fiind chestiunea naţională pe 
tapet, partidul a pus mâna pe dânsa, şi a făcut cele mai de- 
„magogice făgăduieli și anume: că va înlătură pericolul mare 
şi iminent ce ne ameninţa dinspre Austro-Ungaria, interve- 

- mind în' favoarea: Românilor de peste munţi şi obţinând rea- 
lizarea programului lor, afară de punctul autonomiei Transil- 
vaniei. a : | 

Imprejurările au făcut ca partidul liberal să nu mai stea 
mult în opoziţie; un'an dupăce făcuse solemn aceste de- 
claraţii, el a fost chemat la guvern. ” 

“Ce s'a întâmplat de atunci? Ce a făcut partidul liberal, în 
politica externă, de câiid e la putere? .  - 

Acum, ca şi altă dată, partidul liberal a renegat ideile sale 
din opoziţiune, a.cerut scuze, s'a umilit pe sine umilind şi 
țara şi a distrus munca de treizeci de ani a fraţilor noştri 

s 

i VII. 
3 

Indoită fusese acţiunea partidului liberal în opoziţiune: 
„pe de o parte el aprinsese speranţe Românilor depeste munţi, 
făcându-i să creadă într'o intervenţiune a statului român ; 
pe de altă parte iritase pe Austro-Ungaria, ameninţând-o cu 
această intervenţiune. Ia Ă | 
"Venind la putere, partidul a săvârşit un îndoit șir de fapte 

ca să, amnistieze atitudinea sa nesocotită din opoziţie. | 
În ce privește pe Româri, guvernul liberal, a. dezbinat 

partidul naţional depeste munţi, prin intrigi pe cari le-a dez-. 
„văluit d-l Aurel Popovici, membru al comitetului naţional, 
în «Tribuna», organ oficial al partidului român depeste -: 
munţi (lunile februarie și martie 1896), iar în ţară a încer- 
cat să omoaze Liga, făcând-o să serviaseăi la distrugerea ches-
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"tiunei naţionale, cum au dovedit-o dezbaterile congresuiui 

dela 12 şi 13 main 1896, dezbateri ce s'au terminat prin- 

trun vot de blam, dat de membrii Ligei din toată ţara 

comitetului executiv, care atunci se compunea numai din li- 

berali, şi printre cari era şi d-l Gogu Cantacuzino; şi dacă, 

- ma putut-o omori, cel puţin a dezbinat-o șia dezgustat opi- 

niunea publică de orice acţiune naţională. 

Nici până astăzi nu. s'au vindecat încă urmările apostaziei 

partidului liberal. Dacă aci în ţară sentimentul. naţional, bi- 

ciuit de ultimele evenimente, a început să se redeştepte, 

peste Carpaţi pirtidul naţional român.e tot dezbinat şi pâ- 

ralizat. 

In ce priveşte pe Austro-Ungaria, pe care o- ameninţase 

cu o intervenţiune în afacerile ei interne, şeful! partidului 

liberal s'a dus" la Iaşi şi acolo, în întrunirea publică dela 13 - 

octombrie (zece . zile abia după venirea la putere) spunea: 

în special în chestiunea naţională - situaţiunea noastră este 

clară şi netedă. Avem să ne abţinem cu toţii dela orice act; 

de agitaţie în afacerile. interioare ale statelor vecine şi în 

special ale monarhiei austro-ungare. 

Şi, drept culme, întreg pasagiul din discursul primului. mi- 

aistr u, privitor la politica externă, i-a fost dictat de ministrul 

de atunci al Austro-Ungariei în Bucureşti, contele W elsers- 

heimb. Atât acesta cât şi secretarul legaţiunii, d- l C. Dumba, 

au destăinuit acest lucru, inzistând chiar asupra faptului, 

pentrucă să se ştie bine, de toată lumea, că partidul liberal 

şi 4-l Sturdză 'au fost umiliţi. Şi niciodată nu s'a cutezat a : 

se dezminţi această destăinuire. . 

Vrea să zică, nu numai că a făcut scuze d-l Sturdza, cum 

atât de bine i-o proorocise Alexandru Lahovari,' dar încă a ! 

“trebuit să sufere injuria de a i se dicta până şi forma scu- 

zelor; niciun punct, nicio virgulă n'a avut voie să adâuge 

acela,-care cu un -an înainte se răţoia. cu intervenţia î în afa- 
N DR - 

cerile Ungariei. 

Demagogi au fost liberalii intotdeauna, în afacerea căilor 

ferate, în afacerea Slătineanu, îi chestiunea războiului şi a -
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Basarabiei, în chestiunea evreiască. Dar niciodată demagogia 
„lor n'a fost mai bine demascată ca' acum, în chestiunea na- 
„țională. Dela fantaronada, că partidul. liberal nu va veni la 
putere decât spre a interveni pentru realizarea programului 
Românilor depeste munţi, şi până la dezbinarea: comitetului 
naţional, paralizarea Ligei şi scuzele dela Iaşi dictate de ini- 
nistrul austro-ungar la Bucureşti,. trecerea a fost aşa de 
bruscă, încât ticăloşia partidului liberal nu s'a putut ascunde. 

Şi lucrurile nu s'au oprit la „umilirea publică dela 13 oc- 
tombrie. . i 

" E'ştiut de toată lumea că în ultimele complicaţiuni orien- 
“tale atitudinea României a fost din cele nai corecte, așa cum 
„se cuvine unei ţări care vrea să fie un element de ordine. 
„Nu tot acelaşi Ineru se poate spune de alte state din Bal- 
cani, cari au profitat de împrejurări spre-a îngreuia situaţia. 
Stabilindu-se ui acord între Austria” şi Rusia asupra ches- 
tiunilor orientale pe baza statului: quo, era legitim până la 
un punct ca guvernele din Viena şi Petersburg să dea un 
avertisment acelor state balcanice, „notificându- le ferma. lor 
voinţă de a nu se turbura pacca ; “pentru noi însă un ase- 
menea avertisment era cel puţin de prisos. 'Lotuşi, a primit 
şi guvernul nostru o notă identică cu cea- trimeasă cabine- 

„telor. din Sofia şi Belgrad. Ei bine, -pe când guvernul unui 
Stut vasal ca Bulgaria, deşi 'meritase avertismentul fiindcă - 
dăduse loc la suspiciuni legitime, a găsit totuşi mijloc să dea 
un” răspuns demn, pe când guvernul micului regat al Ser- 
biei sa mărginit să ia verbal uct de nota austro-rusă, gu- 
Vernul nostru liberal s'a aruncat în pulbere la picioarele celor 
două cabinete, făcând zel de “slugărnicie. 

Guvernul principatului vasal al Bulgariei a răspuns căbi- 
netului din. Viena şi celui din Petersburg, că se va conforma 
nevoilor celor două mari puteri întrucâv o vor permite în- 
teresele ţărei sale. 

| Guvernul Serbiei a luat verbal, pur şi simplu, act de co- 
municare oa notei. a



- "TREIZECI DE ASI DE POLITICĂ LIBERALĂ 503 

"Guvernul liberal, prin d-l D. Sturdza, sa declarat «satis- 

făcut». şi «fericit» de. bobârnacul ce pe nedrept s'a dat Ro- 

- mâniei: Despre interesele țării, nicio pomeneală în răspunsul 
“d-lui Sturdza. - 

A venit apoi vremea ca Regele nostru să întoarcă Impă- 

ratului-Rege al Austro-Ungariei -vizita de anu) trecut. In Joc 

să se facă la Ischl ori la Viena, vizita s'a făcut la Pesta. 

Dar pe când Suveranul nostru, prin înţelepciunea şi “tactul 
său, a izbutit să evite tot ce putea fi supărător pentru sen- 

timentul naţional, guvernul partidului liberal a dat acestei 
"vizite un caracter adânc umilitor pentru România și Români 

" decorând pe Ieszenszky, procurorul maghiar din procesul . 

„Replicei, conducătorul acţiunii maghiare în contra Românilor 
" de peste munţi. i - 

Spre a reintra însă în unele graţii ale guvernului ungu: 

resc/ d. Sturdza nu sa mărginit aci. | 

EI s'a făcut instrumental givernului unguresc spre a dis: 
„truge aşezămintele de cultură din 'Transilvania. 

Aşa, liceul din Braşov primia, do zecimi de ai, o rentă 

dela guvernul român. - | 

Sturdza, agitatorul cestiunei naţionile, spre a complace gu- 

vernului unguresc taie, el pentru prima oară, subvenţia aceasta. 

“ Opinia publică din România şi de peste munţi rămase 
însă încremenită, când află că odată cu. refuzul de a mai 

- plăti subvenţiă, Sturdza comunicase guvernului unguresc do-. 

vezi cum că unele şcoli din Transilvania primiseră subvenţii 

din timpul guvernului conservator şi că aceste comunicări 
au servit de temeiu guvernului unguresc pentru a ameninţa, 

printr'un reseript, şcolile de peste munţi cu închiderea. 
Intro bună zi, întradevăr, Mitropolitul Miron fu violent 

apostrofat, la Pesta, de: primul ministru Bânfiy, care îi puse 

sub ochi chitanţe de sume date unor şcoli din Transilvania, 

chitanţe emanând dela ministerul nostru de instrucţiune pu- 
blică. Di | 

“In acelaşi timp, în 28 aprilie 1898, d-l 'Tache Ionescu pro- 
duse, în. cursul unei interpelări făcută în Cameră, două res-.
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cripte, emanând una dela ministrul instrucţiunei publice din 
Pesta d-l Wlassies şi alta din cabinetul primului ministru 
ungar şi adresate Mitropolitului din Sibiu. 
„ “Prin aceste rescripte se ameninţa Mitropolitul. cu închi- 
derea şcoalelor, sub cuvânt că acele şcoli primesc subvenţiuni 
dela guvernul român şi se afirma existenţa subvenţiunilor 

- pe temeiul comunicărilor făcute de' guvernul Sturdza. | 
Demascat ca delator şi ca spion, d-l Sturdza se apără zi- 

când că unul din cele două rescripte nu există şi împinse 
îndrăzneala până a afirma că el a fost fabricat de d-l Tache 
lonescu. | - 

Insă la 5 septembrie Tribuna din. Sibiu publică urmă- 
_toarea scrisoare a părintelui Voina, preşedintele Eforiei şeoa- - 
lelor din Braşov, scrisoare; care, apărută "duminică 6 sep- 

| tembrie -în. Epoca cu data de 7 septembrie, produse o ade- 
vărată consternaţie în spirite. 

lată, pe larg, acea memorabilă serisoare: . 
i Braşov, 3 (15) septembrie, 189. 

Domnule. Redactor, - 
<Timpul» în no. 192 cu data â (15) curent publică o notiţă de lă- 

murire prin care spune că cu am dat d-lui Tache lonescu actele mult 
„> discutate în chestia școalelor noastre din Braşov. «Gazeta Transilva- 

nici» apărută chiar acum reproduce în întregime notiţa «Timpului» şi .. 
prevăd că şi alte ziare de ale noastre vor reproduce-o pentru desco- 
porirea ce coprinde. ” 
Astfel — fără voia mea — chestiunea mult discutată a pretinsului act falş s'a reluat într'o formă care mă pune pe mine în primul plan, . 

şi îmi impune astfel, ca să mă declar şi eu, care până acum am tăcut, 
Trebue să o fac cu atât mai Vârtos, că un ziar de aici dela noi («Tri- 
„buna Poporului» în no. 92) ma numit pur şi simplu «fabricant de 
acte falşe», a " a . i 

Reputaţiunea mea deci nu-mi - permite să mai tac şi do aceea vă 
rog să binevoiţi 2 da loc în coloanele «Tribuneis expunerii întregii 
chostiuni. - Aa , 

- Mărturisese sincer, că nu bucuros fac aceste destăinuri, căci o să cauzez multă supărare Mitropolitului meu — carele şi aşa are destule necazuri po. capul său — dar mă mângâiu ci aceea, că Excelenţa Sa, 
singur va vedea, că eu am trebuit să vorbesc, dacă vreau să nu tree
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de: un om mişel, ceeace cred, că nici însuşi Ex. Sa nu ar dori,caun 

subaltern al “său st treacă de un mişel. pe nedrept, - : 

- Jată starea, faptică a lucrului: 
In mwarţea săptămânii patimilor, 3L martie. a. c. d-nul “Partenie 

Cosma din Sibian mi-a adus la Braşov actul pretins falş din partea Exc. 

Sale Mitropolitul din Sibiu, cu îndrumarea, ca, să. caut în arhiva bise- 
ricii Sf. Nicolae din Braşov. acele documente, ce se cuprind în acel 

3 

act, căci după Paşti va veni domnul Ieszenszky Sândor la Sibiu în 

"această chestiune şi ar vrea să le aibă pe atunci. 

Acest act mi s'a predat şi sa citit în prezenţa d-nilor Valeriu - Bo- 

loga, dirigentul filialei Albina, Simion Damian advocat şi Petru “Ne- 

meş notar public. regeşe. Actul mi l-a dat mic spre scopul arătat mai . 
-sus şi îl posed şi acum scris în limba maghiară. Necunoscând eu 

însă limba maghiară decât foarte puţin, l-am rugat pe d-nul director 

gimnazial Virgil Oniţiu să mi-l traducă, ca să pot căuta în arhivă do- 

cumentele referitoare la despăgubirea, (rău botezată subvenţiune) ce 

"avea, şi are biserica dreptul să primiască, dela statul român. 
D-nul Jeszenszky Sândor însă a sosit la, Sibiu la 1 aprilie st. v.; 

documegtele deci nu le-am putut trimite, căci nu le pregătisem, dac 

am trimes telegrafice „unele desluşiri, ce mi se cereau din partea Ex. 
Sale tot pe cale telegrafică. 

In 10 'aprilie am primit. ordinaţiunea D-lui ministru Wlassics, trimisă 
'din partea venerabilului consistoriu Eforiei şcolare din Braşov. 

Fiind -membru al Sinodului archidiecesan, co se ţine în Duminica 

“Tomii, am luat ambele acte cu mine la Sibiu, unde le-am consultat, 

„cu cei mai marcanţi membri ai Sinodului. 

Din această: consultare a urmat, ca cu să consult întreaga afacere 

cu un. advocat distins din România, ca biserica Sf. Nicolae din Braşov 

să intenteze proces statului român spre a-şi revendica drepturile, ce 

le-a avut în secolii trecuţi, căci de prescrierea acestor drepturi acum 

“numai poate .fi vorba, îndatăce ele au fost recunoscute în anul 1859, - 

când s'a continuat cu plătirea unei despăgubiri anuale. 

Având biserica Sf. Nicola în 18 aprilie a. e: un proces" cu: Eforia 

Spitalelor civile din Bucureşti în afacerea pădurii muntelui St. Ilie, 

am reprezentat cu biserica înaintea tribunalului din Ploeşti. 

"De aci m'am dus la Bucureşti, să-l qonsult pe d-nul Tache Ionescu, 

în afacerea procesului ce voiam să începem cu statul român. 

In 14 aprilie am vizitat pe d. nul 'Tache Ionescu la Bucureşti. L-am 

aflat "bolnav şi culcat în'pat. l-am expus întreaga situaţiune, I-am 

cetit actul. pretins falş; i-am citat toate documentele (nu numai cele 

cuprinse în acel act); i-am desfăşurat întreg. istoricul aşa rău numitei 

"subvenţiuni şi, fiindcă d-sa era bolnav, i-am scris eu cu mâna mea 

toate notițele, precum şi două copii, scrise tot de mâna mea, de pe
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ambele acte ministeriale, ca să le studieze şi apoi, când va putea, să-mi 
spună părerea d-sale. - - - 

Nu i-am dat d-lui Tache Ionescu copii de acte, ca să le folosiască 
în Camera “României, dar nici nu i-am zis, ca să nu le folosiască spre 
alt scop, ca un lucru dela sine înţeles. Dar, ca să fiu sincer, trebue să 
mărturisesc, că nu i le-am. dat nici sub vreo disereţiune, căci zică 
cine ce va zice, nici cu nu le-am primit sub discreţie — deşi se susține 
aceasta. | | - - 
„Acum sunt sigur, că Ex. Sa Mitropolitul mi-a trimis actul în ces- 
tiune sub discreţiune, dar cel ce mi l-a dat mie a uitat să mi-o spună 

„aceasta şi, dovada cea-mai bună că este aşa, cum susţin eu, este îm- 
“prejurarea, că actul în cestiune mi s'a, predat în faţa a trei bărbaţi, 
„ceeace nu se face când e vorba, de discreţiune. 

Eu nu pot să-i reproşez d-lui Tache Ionescu absolut nimic, căci nu 
i-am zis, că spre alt scop să nu folosiască actul, dar trebue să constat 

_Şi aceea, că nici nu i-am dat eu vreo însemnătate deosebită acelui 
act, M'a surprins, ba pot zice, că m'a şi îngrozit, când am văzut -ce 
însemnătate se dă acelui act, dar nu în ceeace mă priveşte pe mine, 

"ci în ceeace priveşte pe alţii. | . | Acum, fiindcă am început să vorbesc, voiu vorbi până la capăt. 
Vreau să se facă lumină deplină, ca să nu mai aibă nimeni curajul, 
să încerce cu: sofisme'a încurca proveniența actului în cestiune.: 

Ştiu, că o să atrag asupră-mi supărări şi admoniţiuni mai înalte, 
dar cinstea mea preţueşte mai mult ca supărarea ori şi cui. 

Actul în cestiune emanează din gremiul (cabinetul) prim-ninistru- 
lui ungaric şi, ca să nu mai încapă nicio îndoială despre aceasta — . - deşi cu regret, dar n'am ce să fac — public următoarea hârtie a Ex. 

- Sale Mitropolitul Miron Romanul adresată mie. Iato: 

- Parohului bisericei Sf. Nicolau din Braşov-Şcheiu, 
P. O. D. protopresbiter onorariu Vasiliu Voina 

No. 30 Pres. .- 

Prea onorate d-le Protopresbitere! 
Domnul "Tache Ionescu deputat in Camera, României a cetit într'una 

„din şedinţele din urmă ale acelei Camere două acte oficiale, unul din, 
Sremiul prim-ministerului reg. ungaric, iar altul dela ministrul reg. 
ungarie de culte şi instrucţiune publică, emise ambele la adresa mea, 
dintre cari cel dintâi „ţi sa comunicat P. O. d-tale prin omul meu 
do încredere, d-l Partenie Cosma, sub discreţiune, cu puncte de 
mânecare la adunarea datelor şi documentelor privitoare la două moşii»
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ce le-a avut oarecând biserica din Braşov-Scheiu, dăruite de principi 
ai României, iar altul s%, trimes dela consistoriul de aici sub 9 aprilie 
a..€..no. 32170 scol. la adresa Eforiei şcolare din Braşov în afacerea, 
cu. subvenţiunile şcoalelor centrale de acolo, primite ani de ani dela 
guvernul -României. ” . ă 

Abia mai poate încăpea îndoeală, că ambele aceste acte numai prin: 
o mare indiscereţiune din partea P. O. d-tale a putut să: ajungă în" 
mâni incompetente, spre marea compromitere a organelor noastre bi- 
sericeşti în ceeace priveşte secretele oficiului şi mai ales discreţiunea 
obligată între orice împrejurări ; drept aceea cu :mare neplăcere mă 
aflu silit a te provoca în modul: cel. mai serios, ca cel mult- până 
luni în 11 (23) a curentei să-mi faci în soris mărturisire sinceră: în. 
ce chip a venit dela P. O. d-ta ambele acte în cestiune în mâni 
incompetehte şi anume în ale numitului domn deputat din Camera Ro- . 
mâniei şi care a fost motivul dea se comite o astfel de indisereţiune_" 
compromiţătoare pentru administraţia noastră bisericească. 

Sibiu, 7 (19) maiu 189$.. 

- _ - MIRON ROMANUL m. p. 
Col. Dr. E.C. - | - ... Archiepiscop. 

. » - a ” | _ - 

La acestea am să mai adaug numai puţine. ! =. 
„Nu-mi. convine, că în cestiunea, aceasta, joc un. rol însemnat, dar, 

vorba Românului, am intrat în dans, trebue să joc până la fine şi 
asigur pe oricine, că în cestiunea aceasta ştiu încă multe — de care - 
nu se teme nimeni — şi la, necesitâte voiu face uz de ele fără cea mai . 
mică sfieală. Ie 

, Cu stimă, 

VAsILE Vorxa 
_ ” - , preot. oa. şi paroh 

. 

Toate aceste fapte dovedesc în deajuns că de 30 de ani, 

de când avem regim de partide, partidul “liberal a urmat 
aceiași tactică nenorocită: în opoziţiune, exploatarea dema- . 
gogică a politicei exterioare, spre a creea încurcături și a face - 

presiune în ţară ca și în străinătate ; la putere, răscumpă- - | 

„rărea acestei mizerabile purtări prin pagube de milioane, prin 
| pierderi de teritorii, prin ruşini şi umilinţe sângeroase. 

1
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VIII, 

. Incheind aceste consideraţiuni asupra politicei noastre ex- 
terne, ne permitem să înfăţişăm respectuos câteva dorinţe 

Aceluia, care în primul rând are-şi trebuie să aibă, într "un 

stat monarhic, grijă de interesele țărei, - 

Cu toată sinceritatea vom recunvaşte că Regele Carol şi- a. 
jertfit toată viaţa întru propăşirea acestei ţări. 

Nu credem să fie. un Suveran în luropa, care să-şi facă, 

Gin împlinirea datoriei, o mai aspră regulă de purtare. 

In timpul. domniei uctuale, am îndeplinit progrese uriaşe 

în mai toate ramurile de. activitate : lucrări publice, armată, 
"învăţământ, ete. | . - 

Trebue însă să recunoaştem, totodată, că în privința pa- 

triotismului am dat înapoi; de când demagogia roşie s'a pre- 

făcut în partid de guvernământ, de când astfel interesele 
neamului nostru au încăput pe mâna speculanţilor şi, trebue 

să adăogăm, de când nu numai “greşelile dar 'chiar şi unele 

acte păgubitoare ţării s'au văzut a-fi nu numai amnistiate, 

dar şi răsplătite. 
Negreşit, suntem . destul de nepărtinitori spre a recunoaște 

că situaţia Europei, nu ne e,“dela o vreme încoace, toemai 

„.. priincioasă. Nu se pot asămui vremurile de azi cu acelea când, 
„în sfaturile Ruropei, dicta un suveran generos până la jert- 

firea intereselor ţării sale, un visător himerie dar inimos ca 

„Împăratul Napoleon III, care proclamase că Franţi trebuie . 
să lupte numai pentru idei şi, una din aceste idei, acca care 

era mai scumpă inimii sale, era principiul naționalităților. 
Pentru apărarea acestui principiu în favoarea noastră, Na-' 
poleon a mers până a-şi înstrăina, prietenia: Angliei, aliata sa 

din războiul Crimeei, şi a perde recunoştinţa, 'Pareiei, pentru 
care înurise 30.000 de Francezi. Su a 

„Dar tocmai fiindcă: vremurile de azi i sunt grele, nicio gre- 
şală nu inai-poate îi. astăzi îertată şi numai cu un patriotism 

- mult mai încordat putem nădăjdui să biruim greutăţile ce 
ne. năpădese, .
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: Până acum câţiva ani, acest sentiment patriotic n'a putut, 

fi, o clipă măcar, pus la îndoială; Lui datorim faptul că, de 

pe la începutul secolului până acum v:eo 20 de ani, am 

mers din succes în succes. - E 

Pe atunci, toţi Românii se înfăţişau uniţi, îndatăce era la 

mijloc un interes superior al ţării. Pe atunci, Adunarea na- 

ţională era un focar de patriotisih fierbinte; pe atunci, mer- 

cantilismul politic şi apucăturile demagogice erau necunoscute. 

Despărţiţi în două principate vasale, fără vază în Europa, 

aproape fără 'oştire, am îndeplinit totuşi minuni. ai 

Aproap& nu-ţi vine a crede, văzând halul de slugăinicie al 

Camerilor de azi, că în prima jumătate a, veacului s'au putut 

găsi Adunări, cari opt ani să se împotriviască voinţei -Dom- 

nitorului şi presiunei Rusiei, când fu vorba de modificarea 

Reglementului. 

Şi, totuşi, aşa este: opt ani de zile, nici înrâurirea şefului . 

statului, nici amenințările din afară n'au a putut sfărâma ma- 

joritatea Adunărei. 

De asemenea în afacerea 'Prandafivof şi în “ atâtea altele, 

s'au găsit; majorităţi hotărâte a nu lăsa să se ştirbiască drep- 

turile ţării de nicio învâurire străină. 

„Şi nu fără primejdie luptau atunci acei vrednici bărbaţi, 

în. sfatul ţării. Cu viaţa, cu sur ghiunul, cu. Siberia, plătiau 

ei dragostea. lor pentru moşia strămoşească. 

Mulțumită acestor jertfe, am moştenit o patrie. Şi graţie 

patriotismului cârmuitoriloi noştri, ţara s'a râdicat şi mereu . 

s'a întărit. Timp de. 50 de ani, n'am avut de înregistrat de 

cât biruinţe, începând cu acţiunea lui, Tudor, dobânâirea 

domniilor pământene, reînfiinţarea divaniurilor, desfiinţarea 

jurisdicţiunei consulare, până : la Unire; apoi, secularizarea 

“averilor închinate, neatârnarea .de fapt cu armată, ministru de 

externe şi toate atributele independenţei, căreia nu-i lipsia 

„decât firma şi sfârșind cu proclamarea domniei ereditare, 

străine. 

Astăzi, pe diurne, pe samsarlâcuri i, pe clientelă advocăţească.. 

se primejduese de nişte 'speculanţi . politici interesele ţării
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prin scandaluri de stradă, în opoziţie, şi prin umilinţe la 
putere. -. : ” | e | 

Urmările acestei politici sunt de toţi cunoscute şi mărtu- 
risite, în pagini adesea întristate, de M. S. Regele, în Me- 
moriile Sale. i | | 
„. Seuza lor era până aci că partidul căruia se datorese aceste 
pagube a fost iîntr'o vreme. popular şi primejdios. . _ 
„Astăzi neajunsurile ce -le-ar îndura ţara nu mai pot avea 

nicio. scuză, întrucât partidul liberal, pe lângă că e netrebnic, 
a ajuns şi partidul cel mai impopular din ţară. 

De aci înainte nu mai este îngăduit ca oamenii cari ne-au 
atras atâtea pagube şi scăderi de demnitate să mai joace, în 
politica externă, rolul precumpănitor ce l-au avut până aci.
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