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de

toate

zilele. Reforma morală

o îndeplinim în fiece moment, astăzi, aci,
în acest minut, la această tribună, când,
întoe' să venim să scormonim patimile rele,

venim să le înăbuşim,

i
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“CUVÂNT INAINTE.
Acest al doilea; volum. din Discursurile Politice
"ale d-lui Nicolae Filipeșcu vede lumina zilei. în”
nişte împrejurări din cel6 mai critice. Cel mai mâre *
cataclism,

din

câte

a. văzut: omenir6a—
cur

s'a.

rostit un' miniștru englez —s!a abătut asupra bă"trâne Europe: şaşe: din cele mai mari puteri depe
«continent sunt

încloştate

întrun -războiu

din: celo-. -

mai sângeroase şi mai crude; a şaptea, Italia, a
păşit şi ea cu hotărâre spre cumplitul vifor, 'spre |
„a-şi - cuceri cu:sângele preţios al . copiilor ei li-:
bertat6a, pământului strămoşesc. Alături de dânsa
„alte ţăăi,. printre cari şi-a noastră, se pregătesc
la rându-le să puie pieptul înainte şi: să arunce în
cumpăna, sorții spada lor, mică dar grea, spre a
răzbuna nedreptăţi şi împilări de: veacuri, a.în- .
„scăuna dreptatea şi libertatea pe încântătoarele _
- plaiuri,-unde sute do ani s'a răsfățat tirania, şi robia,
'şi a contribui astfel la făurirea, unei epoci de drep-.
tate şi de înfrățire pe. acest * pământ aşa de învrăjbit + din mijlocul şi răsăritul Furopei. .
.
7 Imprejurările, «cumplitele vremi de acum — cum
„zicea cronicarul

— când nu. stăm

de scrisoare, ci.

“de griji şi suspinuri», nu par “deci prielnice “unor _ “atari “apariţii. Luumea se îngrijește. de fapte; “nu de
| vorbe. ŞI totuşi.... Vorbele, rostite sau scrise, „pre-
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merg faptelor. Un iăzboiu este o groaznică, realitate. Spre a-l putea purta cu vârtute şi a-l duce
-pânăla capăt. cu-tot eroismul - trebuitor izbânzii

finale, este nevoie”
nu numai de-o vastă, pregitire. :

materială,

„că

ci şi de una sufletească, tot atât de vastă.

şi cealaltă

şi cu

mult mai

spinoasă:-ca

cere:

„un timp îndelungat, un apostolat; de fiecare clipă,

o desăvârşită dreptate şi o dragoste frăţească întinsă pânăla, cele mai adânci şi mai de jos stra=turi ale poporului.” Deaceea, pregătirea materială,
o poţi, la nevoie, improviza. Pregătirea, morală însă,

„spre

deosebire:de cealaltă, nu se poate improviza.

- Aceasta -e ca. stratul

încetul

cu

încetul pe

fin de .nisip,

fuidul

ce se

depune

mării;. s'a coborit

. acolo, s'a aşezat, nicio furtună nu-l mai poate clinti:

valurile, pântuie, numai. la suprafaţă. Aşa şi cu su„fletul nostru; s'a coborât şi s'a aşezat acolo, în:
fund — în adâncimi necunoscute adesea chiar. nouă.

înşine, cari le purtăm în noi — simţimântele acestea, grave — şi grele —de dragoste pentru pământul *
„Dostru, pentru fraţii do aceiaşi. limbă, de îndepli„_nirea datoriei, de jertfă, atunci niciun cutremur
de: tunuri,. niciun

vifor

tiitoare ar îi, nu pot să
potrivă, dacă stratul nu
deloc... O vedem doară
înfrângeri
pe câmpul de

timp

prin

de

mitralii,

oricât de pus-

le zdruncine,
Dar, dims'a, depus încă, sau nu este
subt ochii. noştri: culeg
luptă acele “ţări, cari în

de pace n'au sădit în suflete, prin iubire şi :

drepta
acele simţimâ
te,
nte,

cari alcătuiesc te-.

melia stratului.
i
o
. Tată dece socotim că, şi în «cumplitele vremi de

acum» un volum de discursuri de d-l Nicolae Filipescu este de actualitate. Şi este astfel, fiindcă
„retorica e. arta, care, înlocde frumoase
ficțiuni,
_Plăsmuieşte. vânjoase realităţi. Şi niciodaţă n'am
avut, să dăm piept

cu realităţi mai crâncene ca "n

„ CUVÂNT, ÎNAINTE

anul roşu,

1915...

In al doilea

.

rând,

|

YU

discursurile

anumitor personalităţi politice sunt o operă de educaţie şi tocmai de acel soiu, de. care are nevoie
tineretul țării noastre, spre, a. se oţeli sufloteşte
pentru grelele sarcini, ce-l aşteaptă astăzi şi-l vor
aştepta,

gi

mâine,

căci toate greutăţile

„Îi isprăvit odatăcu războiul. O operă
politică,

prin

urmare

de educaţie

nu se

vor

de educaţie
_

naţională.

Această operă a fost mult timp lăsată, în părăsire. Partidele noastre politice, cărora, le- revenia,
această, datorie, aveau cutotul alte preocupări.
Pânăla, criza, din 1900 şi 1901 “problema, educaţiei
politice, în adevăratul ci înţeles, abia dacă se pu-sese la noi. Numai în acest an, înfaţa spectrului
ameninţător al falimentului de stat, oamenii noştai .
„politici — din nen6rocire, chiar şi atunci nu toţi —
îşi vor fi făcut: “pentru întâiaşi dată, un

amănunţit

examen de 'conştiinţă, care .a; provocato adâncă, .
schimbare în purtarea şi obicciurile lor politice.
Astfel vedem deodată o primă originalitate: partidul liberal, care lucrase atât de stturuitor ani dearândul în vederea popularității, porneşte acum cu
hotărâre îndâr jită la o operă de îndreptare radicală
a finanţelor ţării prin economii, operă, care: tr ebuea
să stârniască adânci suferinţe şi nemulțumiri şi să-i. -

creieze, - ca, partid, o impopularitate momentană,
din cele .mai pronunţate.. Cuvântările rostite. cu
acest prilej atât în Corpurile. Legiuitoare, cât şi în
întrunirile publice, de fruntaşii partidului, expunerea, situaţiei ţării, cerința absolută de a lecui groaz-.
nica, criză financiară prin mijloace radicale, oricât
de dureroase, apelurile călduroase îndreptate cătră
naţiune, de-a ajuta guvernul în anevoioasa lui
chiemare,

acestea, au fost : admirapile

toate

lecţii

de educaţie politică, cari. n'au rămas neascultăte.
Printre acestea se cade să se. amintiască,. discursu!
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„rile, rostite de” primul ministru depe atunci, Dimi-

trie Sturza, atât în Cameră, cât şi 'n Senat, cum şi

“raportul asupra proiectului de. buget din. 1901, ra-

port alcătuit de d-l-Emil Costinescu, cari ar trebui
„să fie în -memoria tuturor, ca pilde de matuă ju„decată, politică, de serioase cunoştinţi a, treburilor
“de stat şi de simţul răspunderii. ..
n».
La această operă. sănătoasă, a, . contribuit şi o

parte din partidul conservator, Venit; la, guvern la
„9 aprilie! 1899, este peste doi ani răsturnat dela,
cârmă de votul
de -blam dela 12 februarie, 1901,

„provocat, de ambițiile şi supărările “personale
„unor
unit,

ale

fruntaşi. În urma, acestui vot, partidul, deabia.
se fărâmă; din nou: o.parte, în frunte cu Gh.

+ Cantacuzino, alcătuieşte partidul conservator legitimist, cealaltă, în frunte 'cu-d-l P..P. Carp, formează

partidul

conservator

dizident,

judecat

ca

atare şi de Suveran"cu prilejul schimbării de re:
gim din 20 .decembre: 1904..La pantidul conser-

vator. dizident,

alcătuit în marea-i

majoritate de

membrii fostei. grupări junimiste;se alătură şi o
sumă, de fruntaşi din. vechea gardă, a lui Lascar

Catargiu, printre cari d-niiM. Deşliu, C. Hiotu, C.

Olănescu

"odată

şi. Nicolae

constituită

Filipescu.

Această

grupare,

ca, paatid aparte, -porneşte, cum

era, firesc, -o propagandă, spre a-şi răspândi ideile
ŞI programul “său politic. Şi aici. începe a doua orioinalitate. Inloesă caute să, exploateze nemulţunirile, foarte adânci şi foarte numeroase, pe: cari:

fatal le stârnise
vernul

a

economiile puse în aplicare de gu-

liberal, acest

partid

de

opoziţie. sprijineşte

opera întreprinsă de guvern ; înlocsă cautej ca partid care năzuia, să ia pe viitor guvernul, să-şi câştig
cât mai mulţi partizani, spre a, câştiga, astfel iz-e

hânzi

caută,
.

A

electorale,

dimpotrivă,
”

-

9

înlocde-a

făgădui

să-şi ceară,
-

„2

şi de-a atrage,

prin sită şi parti-.
.
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cari îi avea, stăruie

asupra

II

Ă

trebuinţei

"de aduce mai departe jertfele începute pentru: interesul superior al statului, apasă asupra nevoiei |
_poruncitoare de a ne purifica şi înobila sufletul,
spre a deveni mai buni cetăţeni. Până, acum ambele partide politice făcuseră, apel mai mult la pasiunile populare şi deaceea luptele politice fuseseră
atât de înver şunate şi — urmare firească a dezlănţuirii patimilor
atât. -d6 nedrepte. Acium,! pentru
întâia, oară, se făcea apel, -atât din partea guver“nului cât şi din a, acestei părţi din opoziţie,“la ju„- decată, şi la rațiune, se trezia simţul— cam adormit. — de datorie... Şi înlocul patimilor supraaţâţate,
cari. ani :de zile întunecaseră judecata, nepăstini” toare, simţul. de: „dreptate. şi: de răspundere, ţara,
„aceasta a putut să se bucure de priveliştea armonioasă şi odihnitoare ce-i oferiau două partide politice,
cari se întreceau în: cuminţenie, în

muncă

cinstită şi

“, dezinteresată în folosul ţării şi această, admirabilă
conduită, făcea să intre în umbră,

măcar în parte,

activitatea desfigurat de al treilea, paatid, activitate care purta în sine multe din greselile şi din pă„. catele trecutului.
Această, înaltă operă de educaţie: politică nua şi-a,
dat toate 'roadele chiar dela început şi nici nu le.
putea da: menireă educaţiei este de a lucra mai
mult pentru viitor.. Ea n'a trecut însă, fără, să, lase în suflete urme âdânci, germenii pentru. o bogată
|
recoltă viitoare.
“Publicând dar, în aceste vremuri de cumpăină,
“volumul al II-lea diri discursurile politice ale d-lui”
„Nicolae (Filipescu, ţinem din capul locului să atraînafară, de. iriteresul lor. curat

em. luarea-aminte,

istorie — întru câre scop "notițele întroductive sunt;
alcătuite, se "'nţelege delz, sine, cu o exactitate şi.

o “nepărtinire , ibsolută — şi “asupra caracterului
Pe

”

-

*
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“adânc. cducativ;, pe! caxe-l înfăţişează, opera de astăzi. In alte timpuri, în anii dinainte de 1901 bunăoară. oratorul

de

fâţă a: avut

adesea

o

activitate

oratorică de alt gen: omul de partid bivuia din
când în când pe omul. politic şi, atunci, putea îi —
şi era uncori —pătimaş şi violent, câte odată ne-.
drept chiar. In această admirabilă epocă însă, care
se întinde dela 12 februarie 1901 până în primăvara, anului. de. durere 1907, omul de partid parcă
murise... Inlocu-i nu numai că rămăsese, senin şi
măreț, omul politic — omul politic de-o speţă, superioară, cum numai puţine exemplare. a avut ţara,
noastră
, alături, răsărise. şi un adevărat edu-

cator public, un apostol.
.
Pentru tineretul . de azi, dar „mai “ales pentru
tineretul: de mâine, când ţăra aceasta, va tuebui
să-şi prefacă, din, temelie nu numai aşezămintele,
„ci şi apucăturile şi “sufletul
— şi maicuseamă şuletal
— socotim. că opera de faţă va, îi, alături de
alto câteva, concepute în acelaşi spirit de dreptate
şi nepărtinire, o pârgghie neîndoită, un îndreptar lu„Minos şi curat întru făurirea, acelei Românii visată
eu suspine de părinţii noştri, o Românie însă nu
numai mai mare şi; mai puternică, dar şi mai
- dreaptă, mai
m
solidară, mai înfrățită,
î
7
ae

e
Buicureșii,
10

main,

1915.

Da
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j
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- Alexandru Lahovari-a fost unul dintre cei mai de seamă frun.
- taşi 'ai. partidului conservator şi stâlpul-lui cel mai neclintit.
Născut în Bucureşti în 1841, se cobora dintr'o veche familie, do

e

Ol-. obârşie din Râmnicu-Vâlcea. Stribunul său fusese caimacan al ea
tenioi, iar bunicul lui reprezentântal judeţului Râmnicu-Vâlc în
_Brimul parlament român din -1831, Obşteasca Adunare. Tatăl său
“luase parte la divanul Ad-hoc şi ocupase, după aceea, însemnata
“ sarcină de subsecretar.do stat la ministerul afacerilor străine. Astfel,
ei era

se adăpă

copilărie

încă din

. familie, în care
cea

dintâi

la

izvorul, unei

grija pentru interesele
şi cea

mai neştirbită

tradiţii

sănătoase

de

ţării şi apărarea drepturilor

datorie.

"In tinereţe primise.o înviţătură aleasă : studiile secundare” şi le
ficuse la liceul Louis le Grand din Paris; în urmă se înscrise la
de drept, pe care o termină în 1865 cu titlul de doctor,
“facultatea
Intors în țarii, intră în magistratură, căreia îi închină pentru un
timp activitatea şi talentele sale. Cum însă ţara trecea atunci prin

“marileşi totdeauna, dureroasele frământări ale începutului organizării

„sale, Organizare la care. nu -putea să priviască nepăsător un om cu...
o minte lumihată.şi un suflet învăpăiat de dragostea de patrie, Al,

Lahovari. părăsi magistratura şi intră în politică: Esta ales deputat
împreună

Atunci întemeiază,
în prirha Cameră “după Constituantă.

cu Loan: Ghica, G. Manu, P..P. Carp, Gh. Cantacuzino şi. C. Gră-

„. dişteanu,

partidul numit «Juna Dreaptă»,

care. şi vine la guvern în...

“ziua de:20 aprilio:1870, subt prezidenţia lui Manolache Kostake.
“Ta acest guvern Al. Lahovari intră pentru întâia oară, ca ministru .
de justiţie. România

-

trece, în acest an, prin momente

grele: răz-

boiul între Franţa şi Germania zbucnise ; Franţa, ocrotitoarea noastră,
era “pretutindeni bătută, iar în ţară se porneşte un crâncen curent

înpâtriva Germaniei şi, îndeosebi,
: pronunţată

mişcare

antidinastică

înpotriva suveranului.

Această

i, -proporţiuni mai ales sub

u, Politice, vol. IL.
— Discursari
i * Nicolae Filipesc

minis-

a
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acesta
_terul Ioan Ghica, format la 18 dacembre 180. In tot timpul
de vreo 40
Al. Lahovari lucrează necontenit; alături de: un .număr
sănăde 'deputaţi conservatori, Ja închiegarca unei opinii publice
energice
Aceste
i.:
realităţe
a
.
toasă, întemeiată pe vederea limpede
lui:
manifestații de lealitate cătră tron împiedică abdicarea Suveranu
la
chemat
când,
u,
“Catargi
Lascar
bizuit
s'a
“pe ele în' primul rând
n.
Palat în noaptea istorici! de 10 spre 11 martie 1871 de Suvera
spre

u-i înmâna, ' ca

fost locotenent

izbuteşte să convingă

pe Suveran

domnesc,

să rămâie

abdicarea,

bătrânul

departe pe tron,

mai

.
_ legătuindu-se să întroducă ordinea şi Jegalitatea. In ministerul, for-.
cu.
mat de Lascar Catargiu a doua zi, se fac curând schimbări şi,
doua prilejul uneia dintre acestea, Al. Lahovari intră— pentru a

— în minister, luând” portofoliul justiţiei, pe care-l şi păstrează
oară

o intreagă operă

vreo 4 ani do zile; în acest răstimp săvârşeşte

de

la ministerul

organizare

printre

său,

În opoziţie,

penale.

“codalui şi a procedurei

este adesea ales

ani al lui Ioan Brătianu,

însemnata

care

a

relormă

guvernul de 12

subt

în parlament şi aduce

“ mari servicii ţării în chestiunea Dunării. După căderea guvernului
Brătianu intră în ministerul, format de d-l T. Rosetti cu prilejul
remanierii

întâmplată

cabinetului,

la 12

noembre

1888,

luând

por-

tofoliul domeniilor, pe care-l schimbă după. aceea cu al lucrărilor:

publice şi, la urmă, cu al externelor, calitate în tare a rămas mai
“ mult-timp şi a lucrat cu mai mult talent, fiind unul dintre cei mai
buni miniştri de externe, pe cari i-a avut ţara noastră. .
* Munca încordată, co depusese însă acest mare bărbat de stat,

oboseala pricinuită în anii din urmă de marile frământări în chestia
naţională şi mai cu,seamă de zgomotoasa agitaţie, pornită de par-

tidul liberal pe tema subvenţiei şcoalelor din Braşov, agitaţie care
lovia în primul rând în ministrul de externe, zAruncinaseră sănătatea şi constituţia de fior a omului, care- de 30 de ani lucra no-

întrerupt,pe toate căile,
țării. După

demisiunea

la guvera ca şi'n opoziţie, la propiăşirea

guvernului

conservator,

întâmplată

la 3 oc-

tombre 1895, simțindu-se bolnav, plecă în străinătate. In trecerea
sa prin Viena, consultă

care 'suferia, ora
suferă de nervi
doi ani în sudul
la Paris, în ziua.

doctori

eminenţi,

cari

stabiliră că boala, de .

ui:
i se spuse-că . .
însă
osificarea arterelor. Bolnavul
şi i se prescrise repaos absolut şi o vilegiatură de
Franţei. După doi ani însă îşi dă obştescul sfârşit
de 4 martie 1897, dupice. abiaso întorsese dela”

Nisa. La 14 martie rămăşiţele pământeşti sunt aduse în ţară, iar

pesto două zile sunt încredințate lăcaşului de veci la Belu.
*
„Alexandru Lahovari a avut; două mari însuşiri: 'în primul rând
tăria .coavingerilor, în al doilea talentul oratoric. -In co priveşte
convingerile, acestea
pricină, el servia în

au fost la el întradevăr de bronz. Din această
partidul conservator drept exemplu al stator-

niciei neelintite, ceeace îi dădea o autoritate 'neţărmurită. Nu numai
că nu şi-a părăsit niciodată partidul, dar a fost cel mai înverşunat
protivnic al împărecherilor cu elemente străine d6 partid şi S'a.

.
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DISCURSURI

despărțit chiar de Lascar Catargiu,
anui guvern liberal-conservator.

POLITICE

când

:
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Ă
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acesta a susţinut formarea

'Cat priveşte talentul lui oratoric, acesta

era

extraordinar,

Nu era -.

însă o oratorie clasică, academică, cu începuturi bine şi meşteşugit
pregătite, cu dezvoltări căutate, cu peroraţii artificiale. La el totul
pornia din inimă şi de aceea oratoria lui era, ade:ea, dezordonată,
dar' plină de pasiune. Ca la toţi oamenii cu cultură solidă, în cari
to'odată

colcăie

viaţa

cu toate

pornirile

ei

nestăvilite,

la

Al,

Tiahovari era o îmbulzeală. de idei şi imagini şi un prăvalnic puhoiu de simţimânte. De aceea începuturile discursurilor lui erau”
mai totdeauna. oarecum stingherite, Simţiai că din potopul de simţiri, ce-l năpădeşte, oratorul cautii'să dea haină celor mai năvalnice
- dintre ele, că alege, cerne... Bra — cum spunea Caragiale — ca zborul

unui vultur, care se destipeşte aşa de stângaciu şi de neputincios
do pământ, pentruca, peste câteva momente, să plutiască aşa de:
mândru şi de maiestos pe subt bolta albastră, departe sus, deasupra piscurilor.
|
Spre a veşnici amintirea unui om, atât de bogat înzestrat, a unui
caracter de bronz şi a unui neclintit stâlp de ţară, prietenii politici iau, la câtva timp riumai după moartea lui, îndemnul râdicărei
unui monument; se formează un comitet subt preşidenţia lui Gh.
- Cantacuzino
şi, dapă 4 ani, în ziua de duminică 17 iunie 1901,la
„ora 10 dimineaţa, are loc, în faţa a numeroase delegaţii din provincie,

dezvelir6a

statuiei aşezată în faţa locuinţei lui

“pe piaţa Dorobanţilor,

cure de atunci încoace

poartă

Al. Lahovari,

numele

său...

La această pioasă solemnitate iau cuvântul Gh, Cantacuzino, apoi.

d-nii Tache

Ionescu şi Nicolae Filipescu.
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LA DEZVELIREA
AL, LAHOVARI.

STATUEI LUI

Domnilor,

Când

Dante a zis că nu e mizerie mai cumplită decât o

duioasă' amintire în. zilele de- durere, el, debunăseamă, a
blasfemat.
:
In vremurile de restriște, singurul balsam al inimilor rănite e refugiul în “amintire.
.

La ceasul covârşitoarelor amărăciuni, ingenunchind. înaintea i
acestei

falnice

imagini,

vom

regăsi

adevărata

mângâiere,

trăind încă odată, prin gândire, acele momente de credinţă şi de jertfire, când convingerile erau tari, când datoria era

.

m.

4
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singurul îmbold al acţiunii politic, cână talentul ses robia chiar

|
Viaţa sa, care ne:

po
cauzelor ce păreau pierdute.
Aceste însușiri le întrupa Al. Lahovari.

„destăinueşte o unitate de credinţă impecabilă, nu-e decât desşi mândvia

de

ţară, demnitatea caracterului, nobleţa: de inimă; credinţa
cauza ce serveşte Şi statornicia în credinţă. _

în

dragostea

făşurarea: câtorva 'însușiri: morale:

"> Puterea morală e izvorul inspiraţiunilor' sale. 'Tot într'însa
află el alinarea nedreptăţilor, ce nu i-au fost eruţate în prima .

parte a vieţii sale publice.. Al. Lahovari intră în zbuciumările politice la năreţul asfinţit al :generaţiunei eroice a celor cari, în "veacul nostru,
au redeşteptat gloria străbună. |
Suflete gener oase, încărcate de iubiri ea neamului, ei înalță atât
de falnic edificiul măririi naţionale, încât o umbră se întinde
peste urmaşii lor, mai iscusiţi: dar mai puţini ajutaţi de, noroc..

«0 eroi ! cari în trecutul de măriri
- fost mari,

aţi fost

Inir'o. singură

viaţă

vă adumbriseţi Daţi

fericiţi, căci toate dorurile vi Sau izbândit.
de

om

aţi scuturat

jugul. a două

asupriri

streine şi, din două trupuri de ţară, aţi dospit o singură ţară.
Rămâneţi neturburaţi în nimbul vostru. de glorie, căci niciodată din sufldtele noastre nu va scăpa o 'vorbă de cârtire.
Ertaţi-mi însă ainărăciunea,
"cu cei ce vau: “urmat.

-

căci,
'

tărădevoe,

aţi fost

vitregi
-

Aţi cuprins toată: gloria. Uimaşilor; osândiţi la -greul fără
* măreție a rânduielii noastre interne, le-aţi lăsat moştenire o
“utopie de realizat: fericirea: României prin simpla promulgare a constituţiei belgiene.
..
.*
|
De

aci,o luptă” duşmănoasă - în numele

unor cuvinte, ce-„şi

schimbaseră înţelesul dar nu-și pierduseră tot farmecul.
Cuvântul” de liber tate, ce:răpia toate. inimile, pe vremea
- când însemna „«stare de sineşi faţă de străini», se preface în
liberalism, adăpost al unei. şcoale ce, altădată, avea o utopie!

drept ţintă şi invidia drept îmbold.
In lupta cu această utopie şi cu această: scoală s'u chinuit,
donăzegi de ani, generaţia cca mai vrednică, în fruntea căreia ;
pr
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*

străluceşte un Carp, omul de concepţiune ; Maiorescu, teore-:
ticianul ; Eminescu,

deasupra

tuturor

„eroismul

ser iitorul ; Lahovari, neîntrecutul orator ;

planând Lascar

trecutului

cu

Catargiu, în care se îmbină,

cumpătare a necesară” prezentului. *

Mai bine pregătit decât protivnicii săi, Al. Lahovari pătrunde în inima sofismelor lor. EL vrea să zidiască pe realităţi, nu pe aparenţe: și formule sterile. „El au pricepe. întemeierea

Statului

pe

nega iunea

trecutului,

ci caută să înă-

diască firul tradiţiunii naţionale. Neputând â-şi închipui aşezămintele politice ca niște abstracţiuni, le propteşte pe bazele
sociale : monarhia -şi proprietatea. El vede deşertăciunea for- |
melor politice; când nu răsar din for ţele moiale ale unui neam
“și caută a le însutleţi prin patriotism și credinţă. Drept aceea,
„el dă toată atenţia influențelor directoare ale spiritului public,

ca Biserica şi Şcoala, şi face apel la: opinia publică luminată,
dând elitei o legitimă preponderență.

Cinsteă
““aceste

cea

idei

mare a lui Al. : Lahovari vă fi, ca

într'o

vreme

când „mărturisirea

lor

e

aprins
hulită

și

izbânda lui că, în mai puţin de doniizeci de ani, 3 hotărit .0
altă îndrumare a spiritului public.
De a biruit, e că inima lui nu era cutreerată de .ispitele
popularităţei

şi .că era. din

acele făpturi

de

oameni, ce

cu-

prind viitorul cu mintea lor.
Neînrâurit: de nedreptăţile prezentului, încrezător în preschimbarea spiritului public, el stătu nemlădiat în aceleaşi cere- „dinte, pecând opinia publică, pornind dela polul'opus al po' liticei lui, dupăce descrie o imensă parabolă, ajunge a se
„ întâlni, după treizeci de ani, cu dânsul, spre a-l râdica pe
„acest: piedestal, în fata căruia ea ne apare, turnată în bronz,
şi grăind cătră noi:_Manibus date lilia pleniă.. Alexandra Lahovari intră, pentru “prima oară, în guvern
“

în 1870,

la

vârsta de douăzeci: şi nouă

de

ani.

Ca

m jnistr u,

de justiţie, în cabinetul + Epureanu, el: înăbuşă mişcarea, care :
râdicase. drapelul. răzvrătirii la Ploeşti.
Lascar Catargiu “îl făcu părtaş la cel de al doilea guvern
al său, cel mai mare minister al erei noastre constituţionale.

-6
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Alcătait întrun „moment de rătăcire a opiniei publice şi
când Europa era în îoc,gguvernul Catargiu restabileşte ordinea
monârhică şi îşi. propune, din prima zi, ca punct cardinal al
politicei sale, dobândirea independenţei pe cale diplomatică. “In cei cinci ani ai guvernului Catargiu, se desăvârşeşte orga-:

gizatea armatei sub

generalul

Florescu şi se

aşterne

baza

sistemului nostru financiar cu reformele lui Mavrogheni. Re„forma morală se urmărește în Şcoală de Maiorescu, în Biserică
prin organizarea sinodală, în Justiţie prin revizuirea codului
penal de cătră Al. Lahovari.
_

In martie 1816, ministerul Catargiu cade, copleșit d6 im”
popularitate.
|
.
Indoita glorie a guvernului Catargiu stă în măreţia operii
"săvârşită de dânsul, dar, inai cu osebire, în. tăria cu care a
“impus opera sa peste voia unei opiniuni publice întărâtate.

Niciunul
fără luptă.
Niciunul,

din actele guvernului Catargiu. nu se împlineşte
Niciunul, mai apoi, nu întâmpină împotrivire.
azi, nu .mai e contestat.

E drept că, în " descărearea, opiniunei rătăcite, vine. împrejurarea că marele minister al lui Lascar Catargiu a fost primul
guvern tiainic, după. promulgarea Constitaţiunei
Astfel, menirea lui a fost de a răpi, el, primele iluziuni
acelor ce trăiau în utopie:
Şi o sehimbâre în „spirite nu se va ivi decat numai cândo.
lungă cârmuire liberală va ajunge la aceleaşi fireşti deziluzii.
Această: schimbare. nu se face, însă, deodată, căci grijile
ţării sunt, mai întâi, abătute spre . întâmplările din afară și
risipite, vremelnic, de gloria dobândită prin vitejia armatelor

_române
«Zorile

pe câmpiile dela Plevna.
dimineţii,

decât. primul

zâmbet

"ţiuni întinerite.
«După două secole

zice

Aj.

-.

Lahovari,

nu

sunt

mai „plăcute

al gloriei: înveselind pământul unei nade

!
amorţeală,

era

primul

nostru

fapt

militar şi drapelul ciurnit de gloanţe al armatei române a acoperit un moment slăbiciunile: guvernului... |
a
«Dar fumiurile gloriei : se risipese mai iute decât fumurile
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| -vinului, și, dupăce ne-am trezit din acest: vis. plăcut, ne:ram
|
Sa
E găsit în faţa:tristei realităţi».
- Alexandru

denunța “soiderea . isbâazilor

Lahovari

-

noastre

militare pricinuiţă de acţiunea diplomaţiei noastre.
Dar acum întrângerilor, din, afară urmează dezamăgirile
dinăuntru.
Liberalismul zvăpliat s'a: prefăcut în dietatură, «dictatura
fără glorie: şi despotismul fără ordine», cum zice Al. Lahovari.

"Atunci. oră: triumfului sună pentru Al. Lahovari,

""râdică “asemenea

zeu

unui

liţiei.eterae,

”

răzbunător.

ai divinităţilor antice,

Ca acei reprezentanţi

trimişi spre a pedepsi

care se

|
miniştri

înfrângerea

ai

po-

legilor mo-

rale- şi a regulelor. fundamentale ale lucrurilor, el apare înarmat cu biciu

de foc, trăsnind pe cei răi

cu

plesnetul -ver-

| - bului său sfâşietor.. Parcă forţele cosmice s'au dezlănțuit pe
pământ, aşa de: fioros vâjaie- elocinţa - sa, scăpărând fulgere
„atât de dese, . încât nu mai lasă. întuneric. între ele. - :

“Al. Lahovari plimbă, dela un capăt la celălalt al ţării, elo. - -

| cinţa sa îmbelşugată.
“. ziastă,. pentru

EL târăşte în -urmă- i o tinerime. entu- -

care el:întrupă vitejia conservatoare şi care so-

-. cotia căa- sunat ora casă iasă din defensivă. şi să -zgudue
> din temelii -0 'şooală, a: "cărei: victimă a fost marele loa Bră-.
" tianu, dar căreia acesta, în deosebire de Costache Rosetti,
“ supravieţueşte, prin

A]. Lahovari

partea

chiamă

naţională; a operei! “sale.

la "luptă

norodul întreg,

|

i

socotind

nevoie
E drept neapărată această înfrățire, întrucât deastădată era

ca însăși. suflarea: populară să spulbere o eroare, ce nu mai

trăia decât cu legenda presupusei. sale popularităţi.

v

Dar furtuna s'a potolit. Valurile iritate au reintrat în matcă.
Lascar Catargiu reia cârma, subt un cer înseninat. Inăisprimei
timpurilor dela 1876 a urmat o. atmosferă blândă şi. învie- .
“toare, priitoare unei rodnice cârmuiri. Vegetaţia e atât de zo- rită, încât pare că seva “e prea puternică, numai. pentru Todirea “noastră, și 'cată să se întindă şi peste alte ţinuturi. Parcă . :
graniţele sunt prea strâmte pentru o atât „de „cutropitoare ac-.
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E

Ss.

tivitate şi o iluzie de optică târăşte pe. unii peste |hotarele.
dreptei judecăţi.

-

Aa

In acele momente de: înălțare, deşi - având a. „potoli: nişte
necugetate porniri, Aj. Lahovari, ca: ministru .de externe,
rămâne

ministrul

mândriei

naţionale;.

Sc

o

+ Coborând treptele guvernului, pe care l-a cinsţit cu 'ta-.:
„Jentul. său, e întâmpinat de aclamaţiile a-tot ce-.e suflare
românească.
ă
i. Dar... nu mai aude. decât răsânetul. iudepărtat al preamărirei sale.
:
„O boală: neirhblâozită- l-a zmuls din. frământările politice şi
l-a silit să caute odihna. pe. acel pământ al Franţei atât de
anult iubit, de dânsul, ande, : cum. zice«chiar exilul-ee mai: dulce». a
.

cu

adâncă
-

duioşie,.
Ea

El nu caută insă alinare la nedreptăţile ostracismalui. Renumele său a crescut; ţara şi-a puş nădejdea într “însul; amicii .

îl. chiamă; noi datorii şi alte triumfuri îl ispitesc.
.
Şi la atâtea chiemări răspunde cu acel. Țristia, ' cântecul

“ăeia inspirat din altă. lume al ebedii murinde.
Peste

de

puţine

năvala

zile adormi

E

veşnicie, “cu inima

pasiunilor generoase.

* Imaginea „lui va trăi

- inimile
» Fie,
ale lui;
preună

de

mistuită.

:

în inimile . celor ce

l-au

canoseut, în

esri poartă. într” însele religia amintirei.
|
ca acest monument să însufleţiască . cu “nobilele- pilde
AL, Lahovari . și pe 'tinerile generaţii, cărora, Îm- cu poetul Cieţeanu, să le spunem:
O june: generaţii ! / Dormântu-i

“De patrie şi-onoure

salutaţi!:

aci-vă înspiraţi/.

UL.
PUTEREA MORALĂ. .
“LA
DE

Partidul

conservator

părţi : vechea

so afla,

ÎNTRUNIREA DELA Q. OLĂNESCU.
fusese,

până:

frânt. în

în iulie 1900),

două

tulpină conservatoare, organizată de Lascar Catargiu,

dela- moartea

acestuia, întâmplată la 30 martie 1899, sub

şefia lui Gh. Cantacuzino; apoi grupul junimist, sub conducerea.
„d-lui “P. P. Carp. "Vechea ramură se atla la: guvern din ziu a de 9

aprilie 1899. In faţa. greutăților neobişnuite însă, stârnite de groaz-

pica: criză financiară din acest an, dar mai ales din anul următor,
guvernul face: apella gruparea janimistă şi astiel ambele fracțiuni
dând naştere „guvernului de. fuziune
- conservatoare se -contopese,

dela 8 iulie 1900, sub prezidenţia. d-lui P. P. Carp.

ui
"+ Da alcătuirea:acestui guvern se ceruse. prezidentului consiliul
în Ca- să renunţe”la dizolvarea Corpurilor Legiuitoare. Deşi n'avea
„_mmeră

vreo 8 partizani

decât

declaraţi 'ai fostului

grup,

său

-

juni-

te i.,se dăduse, că toţi
de onoare,
mist, totuşi, faţă cu legământul
tul
membrii partidului conservator vor. susţine” guvernul, . preziden
se.
cum
astfel
are
Legiuito
e
Corpuril
culucreze
să
consiliului primi
ată
găsiau.. Totuşi, nu trecu. multă vreme şi o - puternice pronunț
în contra-i, din. partea mai mulduşmănie începu să se manifeste
cap: cu.Gh. Cantacuzino, "Tache .
în
ramure,
tor membri.ai vechii

Ionescu, . Al.: Bădărăuşi alţii. Acest lucru : se vădi
prilejul noilor legi, propuse de guvern spre.a mări.
nisterului

de

finanţe

şi a.scăpa,

cu

acest

mijloc,

îndeosebi

cu

încasările mi-

ţara de cumplita. .

fu. întâmcriză. financiară, -Printre aceste legi, : aceea a .patentelor.

pinată cu:mai multă vrăjmăşie, deşi amândoi miniştrii
înaintaşi, generalul Gh. Manu şi d-l Tache Ionescu,

de finanţe
alcătuiserii

or.: Inafarăde aceasta, lucrările
ea
- patentel
proiecte pentru sporir
ascunsă,
n
Camerei erau paralizate printr'u șistem de obstrucţinne
"de sfârşit
iindu-se
care so prelungia mereu. Anul. financiar „aprop
7
„>

.

”

W.
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şi bugetul neputând
tură cu dânsul, cari
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fi. votat, din pricina legilor fiscale, în legăstăteau însă pe.loc, guvernul se hotări să...

facă apel la Cameră, spre a limpezi

situaţia. Aceasta cuatât mai

"mult, cucât, în toiul acestui conflict parlamentar,
unul dintre:deputaţii. obstrucţionişti, d-l Al. Bădărău dela, Iaşi, acorda unui ziarist un interview,în care spunea: ..
o
..Da
«Situaţia de azi” nu mai poate. dura. Partidul conservator va

"trebui să se. retragă dela putere».

i

Şi, mai departe: .
SI
„
«Partidul conservator se va despărţiîn “două. Partidul conservator pur se va reconstitui cu d-l Tache Ionescu, fără d-l Carp

şi membrii cabinetului său».

..

.

.

a.

-Următor deci hotărârei luate, d-l deputat O.
Hiotu depune,în
„şedinţa Camerei dela -12. februarie 1901, o moţiune de încredere. în guvera, moţiune care, pusă la votul'cu bile, întruneşte 71 de
voturi pentru şi '75: de voturi contra, miniştrii, cari erau deputaţi |
(6 la număr) abţinându-se dela tot. Dintre cele 75 de voturi, 19 erau :
” ale liberalilor, A doua zi guvernul Carp demisiona, fiind înlocuit

la cârma

statului

cu. un. guvern

„Sturza, "
„Nu trecuseră,. prin urmare,
conservator şi acesta: era din
Această despărţire, care la
să sa alirme cu hotărâre şi

liberal, prezidat

de Dimitrio- Ă

ro
,
e
decât 7 luni dela întregirea partidului
nou sfărâmat în două.
|
început nu -era formală, nu întârziă
în mod definitiv. Primul semnalîl

dădură Iaşii şi tot acolo 'se proclamăşi ruperea definitivă, -

„: Da

”.

24 februarie

1901

comitetul

clubului

conservator

din laşi sc

-

întruneşte, spre a hotări dacă trebuie să mai continue conlucrarea

cu fracțiunea februaristă (grupul d-lui Al. _Bădărău),. Punându-se
la vot, propunerea întruneşte. 11 voturi contra şi 8 pentru, fiind

.-

1 abţinere. Conlucrarea
era deci respinsă.
a
E
Peste câteva luni, Gh. Cantacuzino, şeful vechii ramure conservatoare,

convoacă la

Iaşi

o consfătuiro

Consfătuirea are loc la otel Binder,

a membrilor partidului său.

în 'ziua de

duminică 30 sep-.

tembrie 1901, ia ora -10 dimineaţa. “După aceasta urmează, la ora
11.30a. -m., un banchet, la care iau: parte. 232 de persoane; -

la acest banchet

se proclamă

desfacerea fuziunei.

„Cel dintâi, „care ia” cuvântul, este Gr.

. -

e

Cogălniceanu, preşedintele

clubului din Iaşi. Vorbitorul spune; între altele,.
că votul Camerei
„dela 12 februarie n'a fost dat“numai în chestiunea bugetară, ci-a

fostşi răspunsul partidului

conservator” la, mutismul d-lui: Carp,
Sturza a. batjocorit guvernul conbo
o
a
1). .
- servator
„AL doilea vorbitor, Gh. Cantacuzirio, spune că fuziunea fusese un:
atunci

„când, în Senat,

„Vis frumos, dar
deoarece

Dim.

nerealizat;

condiţiunea

Daalismul

nu : dispăruse

esenţială
— a recunioaşteroi

1) Dinainte: de fuziune.
i

|

din

partid,

şi respectăroi di-

:

.

.

Ț

-

_
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recţiunei unice

parte,

arată. că

a partidului

înţelegerea,

UI

— cra nesocatită

ce s'a

fără scrupul.

încercat,
n'a

Mai de- .

dat rezultate,

având aface cu un şef do guvern nervos şi intransigent, aşaincât
era natural să se ajungăla un desnodământ fatal.
.
Mai iau cuvântul după aceea şi alţi vorbitori: d-nii Tache Ionescu,

Al.

Bădărău,

generalul

Iacob

Lahovari,
Ion Lahovari, C.Di-

sescu şi C. Istrati, arătând cu toţii că se despart
mat de d-l P.P. Carp şi amicii lui politici,

de

grupul
”

for-

- Această manifestaţie nu rămâno fără răspuns din partea celei.
„ lalte grupări conservatoare. Peste o săptămână, din îndemnul d-lui
N. Filipescu — care la început făcuse parte din vechea ramură
conservatoare desubt conducerea lui Lascar Catargiu şi apoi alui
Gh. Cantacuzino, iar acum rămâne sub steagul fostului şef al &uvernului dat de fuziune — d-l O. Olinescu trimite prietenilor po.
ie
,
.
- litici următoarea învitaţie:
Domnul

meu,

In numele" colegilor mei din ministerul

conservator,

DE

,

prezidul de

1901, vă rog să binecare ta avea loc la
7 octombre 1901,: orele
.
.
considerațiuni.

di P.'P. Carp şi demisionat la 12 februnrie,
voiţi a lua parte la o 'consfăluire politică.
mine acusă, struda Corabia No. 6, duminică
:
8 jum. seara...
Primiţi; vă rog, asigurarea distinsei mele

|

C. GLAxESCU.

La 'aceasti coastătaire, ţinută sub preşidenţia d-lui Teodor Ro“setti, dl.C. Olăneseu citeşte următoarea declaraţie, prin care Lă- mureşte rostul şi acţiunea grupărei politice do sub cârma .d-lui,
iz
E
p. P. Carp: .
«Criza, prin: care trece țara, fiind în mare parte cauzată de administraţia liberală dela 1895—99, impune partidului conservator.
datoria: de a-şi afirma. din nou opoziţia în contra regimului actual
ce le crede nimerite pentru îndreptare.
şi de-a-propune măsurile,
<Dupăce guvernul liberal în formaţia sa precedenti dezechilibrase
bugetul printr'6 nejustificată 'sporire de lefuri şi prin degrevări
inoportune, compromiţând totodată situaţia tezaurului prin cea mai
nechibzuită emitere de bonuri, acelaşi guvern, în formaţia sa actuală,
cade în exagerarea contrară şi crede să ajungă la o stare economică şi financiară normală numai prin reducerea cheltuielilor,
«Deja însă s'a dovedit zădărnicia unei asemenea oscilări dela un
extrem la altul şi incurând se va învedera pentru toţi că adevărata îndreptare nu poate rezulta decât din utilizarea raţională a
bogățiilor naturale ale ţării, din romanierea impozitelor şi dintr'o
reformă organică ă administraţiilor publice, în scop de a le face -.._- mai economice. şi mai. potrivite cu trebuinţele poporului.
«Acesta a şi. fost programul. political guvernului prezidat de. d.
7
r

*

.

Ni

”

12 .

-
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P.-P. Carp. Şi, deoarece în şedinţa Camerei dela. 12 februarie a. c.,
prin atitudinea “ostilă a.câtorra persoane marcante din partidul
“conservator s'a distrus forma, deabia înaugurată, a fuziunii, subserişii, foşti membri: ai ultimului guvern conservator, rămânând,

strâns uniţi în. gândul, caroa predominat la formarea ministerului
dela 7 iulie 1900, credâm de a noastră datorie de a solicita din
nou tot sprijinul elementelor conservatoare, peritru a lucra cu puteri
împreunate la îmbunătăţirea, situaţiei ţărei în înţelesul arătat. ,
«Constituind, cu adeziunea d-voastră, un club la Bucureşti, organizând cluburi prin judeţe şi stăruind în. Parlament, prin întruniri
publice şi prin ziare întru răspândirea ideilor de reformă, în a căror

înfăptuire vedem

singura scăpare,

unei necesităţi actuale

şi

reluim

avem

buna

credinţa

-servatoare dela 1871 şi dela -1888.
“

* .

__P. P. Can,

a

Semnaţi:

”

|

fost preşedinte de consiliu şi ministru: de finanţe,

- 0. OLĂNESCU,

fost:+ministru» de interne.

N.

fost ministru

,

* , MAIoRESCU, fost ministru de; justiţie.

AL.

că răspundem

tradiţiea guvernelor con-

FILIPESCU,

MARGHILOMAN,

de domenii...

fost-ministru de estorne.

I. O. GaăDIȘTEANU,. fost ministru

de.lucrări

70. C. Anroxy, fost_ministrude culte..

.*

i

.

.

a

.

publice.

După această declaraţie ia cuvântul. d-l N. Filipescu.
In urmă, mai. vorbeşte d-l P. P. Carp, Gare rosteşte cu acest
prilei o cuvântare clasică; e vrednici de citat din acest discurs
partea finală, care este o pagini de maiesiru, unde se oglindeşte
în toată simplitatea. şi sinceritatea - stri luinţele grupului junimist,

de-a întroduceîn politică nişte moravuri mai curate şi mai sănătoase: ”
4

«Dar este

vremea,

“domnilor,

-

să contenim “cu acest ideal al polte-

lor satisfăcute, este vremea să spunem că nu-l mai voim
constituie şi o parte a activităţii noastre; coste vremea
“că .nu vrem să ajungem la putere făgăduind, pentrucă,
putere, nu' voim să. dăm totul: acelora, cari n'au adus
decât

adeziuni

munca lor,
tiunea

zgomotoase,

fără să fi probat

nici

nici râvna lor pentru binele ţării.

impozitelor,

pelângă . chestiunea

tiunea' de organizare

a acestei ţări,

meritele Jor,

nici

Noi, pelângă ches-

financiară, - pelângă

ches-

moderne.:Gândiţi

că n'ar fi uşor şi pentru noi a zico:

„pentru ai noştri! Ce este mai uşor?

-

ale. diferitelor. ramuri de ad-

ministraţie, cari să permită a aduce economii mari în ţară, noi dorim
a înţroduce în viaţa noastră politici nişte moravuri mai sănătoase,

“mai

-

şi aceasta
să spunem
venind.la
în schimb -

Gândiţi

Totul

ci n'ar fi lesne, să

„mergem şi noi să alergăm după adeziuni, 'să le promitem că avem
să venim la „putere, si no înfuricmla ideia, că sar putea întâmpla

ca Regele să nu no cheme la putere, atunci când noi avem atâţi de-ai

"noştri în jurul nostru ? Gândiţi, domnilor, că nu e .uşor aceasta?

-
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Dar pentru. aceasta trebuie oaro ştiinţă?” Pentru aceasta trebuie
oare muncă ? Pentru aceasta trebuie oare sacrificii? Nu trebue

-

”

nimic ; nu trebue decât o doză oarecare 'de îndrăzneală,

«Şi, dacă credeţi cum că numai cu aceasta se poate face politică, *
atunci vă 'rog nu ne urmaţi pe noi. Dar ştiu că-nu “credeţi. Mă
uit în inima d-voastră şi-mi închipuiosc ce simţimântde milă trebue
„să aveţi pentru acele naturi de condotieri, cari cred ci politica nu .
este decât buget, că bugetul este o cetate ce trebue asaltată şi,

'odatiee suntem într'insa, să ne apărăm cu toate mijloacele până
|
iN
si
la ultima, limită.
«Ri, domnilor, aceasta nu. Pontrucă dacă acest sistem s6 între- rând de liberali şi de conservatori, atunci se
'rând .pe- ă
buinţeaz
naşte convingerea politică în ţară, că ocârmuirea ţării nu aparţine
gândeşte,
ce
celui
aparţine
nu
ţării
conducerea
merită,
acelui caro
ci aparţine flimândului, care capătă din însăşi flămânzia lui îndrăz-

_neala, fiarei sălbatice ca să atace pe alţii.

-

a

Ştiu, domnilor, că nu 6 uşor. de îndreptat năravul. Ştiu că, dacă
se hotărăşte cineva să facă ceeace voim noi 'să facem şi ceeacoam:
tăcut, credem, până acum, se expune şi la multe atacuri şi la multe
sau
: întrângeri trecătoare. Dar am adânca convingere că, mai târziu
r
mai devreme, această ideio sănătoasă, a însănătoşirii moravurilo
au.
ce
cei
pe
numai
afacerilor
capul
în
'aducerei
noastre polita ice,
muncit şi au gândit, va fi biruitoare, şi aceasta îmi dă speranța,
că vom

merge,

cu

toate

greutăţile,

înainte

şi pot să vă

zic:

în

Luaţi
semnul acesta avenisă învingem ;_lăsaţi pe morţi cu morţii.
a
E
mine».
după
veniţi
şi
_erucea

PUTEREA

MORALĂ

DISCURS ROSTIT ÎN ÎNTRUNIREA DELA C, OLĂNESCU,

„7

n

NOEMBRE 1001.

Pi

- Domnilor,

Ei

n'are nevoe
Cred că chemarea, ce am avut onoarea a vă.adresa,
im, că nu
novăţ
dezvi
ne
să
de justificare. Mai culând:ar. trebui

e drept,
Yam adresat mai'din vreme apelul nostru. Până astăzi,
pripit o acam rezistat la toate îndemnurile, de-a începe: mai'

am suferit o
“ţiune mai activă. Prin. această şovăială poate că

scrupule
“pagubă. Să n'o regrefâri, însă, căci ea izvorăşte din
"de

conştiinţă,

pe

25

cari

orice. om

de: inimă

le .pricepe.

„14
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După ultimele evenimente orice şovăire e inutilă, $Şi situaţiunea. e cu totul limpezită.
„In ce priveşte situaţiunea internă a partidului conservator,
o putem lămuri printr'o simplă constatare de fapt. Şi vă măr- |

să avem sarcina de a constata, decât

. turisese, că

preferim

: răspunderea

de a fi creat această situaiune.

>“

Această constatare este următoarea : opera, săvârşită în inlie 1900 — dată pe care continuăm a o revendica pentru noi,
ca 0 zi fericită pentru partidul conser vator — s'a desfiinţat

acum în urmă și încă din ziua de.12 februarie, 190], zi care
preferim să fie o dată glorioasă pentru alţii, iar nu pentru noi.
S'a desfăcut atunci alcătuirea, prin care se contopise diferitele nuanţe ale partidului conservator, şi s'a. desfăcut tot-.
odată organizarea şi ierarhia, pe care o stabilisem.
In “urma acestei desfaceri, în ce situaţiune ne aflăm noi “aceştia

-

?

Uniţi sub - şefia

în ziua de 12

alui Carp ne

afl

laolaltă aceia

cari

februarie, am întrunit majoritatea partidului

conservator, legalinente reprezentat-în Parlament. Şi aceasta
„me autoriză să vorbim în: numele acelei majorităţi. Ne aflăm'uniţi în acelaş gând aceia, cari au avut onoarea
a fi desemnaţi de unanimitatea partidului conservatur pentru
a reprezenta, la: guvern, nu o fracțiune a partidului conservator,. ci partidul, conservator întregii: Şi aceasta ne autoriză

să

năzuim

acest

înţeles

a reprezenta,
larg

în viitor,. partidul

conservator în

şi -înalt (aplauze).

:

Vedeţi, dormnilor, cât de clară apare situaţiunea noastiă. 'Tot
atât de lămurit vă vom arăta îndrumarea, pe care trebue să
o dăm partidului nostru în viitor.
4
Partid conservator şi partid de opoziţie, linia noastră de
purtare este trasă dela sine. Orice. partid de opoziţie se
înalţă

pe. greşelile

adversarilor şi

pe

meritele

sale

proprii.

In ceeace priveşte greșelile “adversarilor, ne vom îndeplini:
datoria, de-a exercita un control ager asupra tutulor actelor
guvernului. Cenzura noastră va fi totdeauna potrivită cu

greutatea "greşelilor gavernului şi cu sentimentul, pe care-l

|

0
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”

..

avem, că putem substitui acţiunei guvernamentale
g
«o inai bună

soluţiune.

7

Aceasta este singura opoziţie

“tele grele,

:

folositoare țărei ; ȘI, în momen-

prin cari trecem, nu mai

este interes al ţărei, care să

se poată sacrifica intereselor de partid (aplauze ; strigăte : foarte .
bine !) şi e “singura opoziţie. înţeleaptă și inteligentă, căci e
singura

care,

putând

avea 'ecou,.. poate

da

şi

rezultate.

Şi

cred că .nu greşese când afirm credinţa, că guvernul liberal
va cădea sub. loviturile noastre (aplauze). :
„Această opoziţie o vom. face,: “domnilor, fără şovăire şi. nici
„nu poate fi alttel. : Nicio speranţă a noastră nu se” poate realiza
"fără înfrângerea guvernului Și, nu ne „putem râdica decât pe
ruinele guvernului actual. *
SE
a
Fac această declaraţie” solemnă, pentruca.- să se ia -act de
dânsa, ca să ni se poată aminţi chiar de ar trece ani la
mijloc. -Pe stricta păzire a acestei solemne făgădueli angajăm”
întreaga noastră cinste politică. * Această declaraţie . e chezăşuită de' oameni, cari au dreptul să fie crezuţi pe cuvânt»
de oameni cari s'au jerttit pentru ideea conservatoare (aplauze).
Ideea conservatoare nu este o vorbă, nu este o împrovi-

zaţie, ideea

4

cum ni se înfăţişează azi, e re-

conser vatoare,

zultatul. unei lungi elaboraţiuni,

în mintea

câţiva: oa-

acelor

meni de elită, ce au "chemarea. de'a cugeta în numele unui
“partid. politie. Ei bine,. aci în rândurile noastre. vedeţi oa-

ineni cari, de 35 de ani au. plămădit: în mintea lor ideea con-:
servatoare şi i-au întipărit pecetia mentalităţii lor. Şi .vreau
să ştiu, dacă este 'o singură persoană, înafară de statul nostru

major, care poate să revendice pentru
muncă intelectuală ? (aplauze).
Asemenea, vedeţi aci oameni,
conservatoars

;

vedeţi

aci

colegi

dânsa o -asemenea:
.

|
cari s'au “orttit pentru ideea
şi de

şi .

ministerială

bancă

de bancă de acuzaţie ai "lui Lascar Catargiu. Vedeţi aci
de pildă pe "Teodor Rosetti, care ne prezidează, care la 1816 ..:
revendica . onoareă' de a fi dat în judecată alături de Lascar

Catargiu (aplauze). “Şi dacă tree la cei mai tineri,găsim -oa-

meni—şi permiteţi- mi

să mă, preenumăr şi eu printre aceştia —
i
7

!

n.

DE

i

4
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“carr au fost

muhai

* NIGOLAB FILIPESCU.

conservatori

într un „timp, când

pentrucă "aşa, - credeau,

erau

conservatori

şi „credeau! fă nicio

spe-

ranțăi ! (aplauze).
-*.A
a
Vă închipauiţi dar, domnilor, ce sontizient, trebue. să ne iîn-

spire unii oameni. cari, deveniți în aceeași zi conservatori şi
midiştri, au cutezanţa

cinste şi-să ne acuze

de.conştiinţă!

să se îndoiască de cuvântul

nostru de

pă noi, că stintem capabili de! un târg

. .

|

Nici nu le fac onoarea

Si

să 165: răspund:

îi las. judecății opi-

niunii publice cinstite din această ţară ! (Vii aprobări, aplauze).
“Vam arătat, “domnilor, ce va fi opoziţia. noastră.- Vă ziceam însă toțdeodată, că un' “partid trăeşte nu .numai din
greşelile adversarilof, dar se râdică şi pe. propriile sale-merite.
Inadevăr,! vine. un muiment, când un partid e chemat la cârmă şi

când e dat6r-să-şi justifice pretențiunile prin altceva decât prin greşelile advărsarilor. Pentru noi expresiunea «a ua puterea»
are drept corelativ de. -a da ceva ţării, de a-i da satisfacerea . .
acelor

aspiraţiuni ce, în mod legitir, poate .cere: unui” partid

- politie. i
e
ti
,
Ne vom sili să - corespundea, şi în această privinţă, aştep-: :
tărilor. partidului. conservator.
„i
Vom căuta: să, râdicăm şi “mai sug şi. să purificăm şi: mai
“mult, dacă se poate, idealul nostru. Ne vom sili să întinerim
doctrina conservatoare, potrivit nevoilor timpului; vom căuta

„să rezolvăm „problemele,

cari vor solicita o dezlegare

când

vor fi la cârmă; ne vom da silinţă să grupăm. în jurul acestor
idei elen:ente de elită, cari să fie o "“chezăşie că idealul nostru
va: fi: realizat. (aplauze). Astfel înțelegem să . pregăţian, * încă.
de

astăzi,!.viitorul

guvern

conservator,

pentruca

el

să co-.

respundă aspiraţiunilor ţării și trecutului. glorios, al partidului

conservator (aplauze)... . |
In jurul acestei idei vonă întreprinde. propagahda . noastră:
Propaganda e şi ea un element
- dat

propaganda” cată

să rămâe

un

indispensabil” unui partid,
element

secundar,

întru-.

cât e numai vulgarizarea ideilor primordiale, cari constituiesc
avutul sufletesc, al unui „partid politic.
n
,

E

-

.
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când

fără, să ştii pentruce,

te agiti

cine să. realizezi

pentruce şi-nu ai'cu

ştii
"când
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nu

ceeace vroeşti,

a fi un mijloc, “devine

un scop, atunci

„această propagandă înjurul neantului, în folosul nefiinţei,e
izbită de sterilitate (aplauze).
Noi, domriilor, vom întreprinde propaganda în folosul ideilor
cari vă vorbiam şi pe cari le vom expune în toate col- de

ţurile ţării. Vom întreprinde. un apostolat în folosul ideilor

„noastre. Cred că acest cuvânt de apostolat e just, căci vom
căuta să -propovăduim credinta noastră fără ură şi fără paevangelică a iertării

povaţa

călăuzit de

"timă,

greşelilor,

ier-

„tând pe acei cari, "dupăce ne-au înşelat, se cred acum datori
să ne defăimeze (aplauze). .
Sunt convins că această operă de bine, această operă de
pace,

va atrage

în cele

din

urmă

toate

acele elemente -cari,-

mai presus de orice altă consideraţie, păstrează cultul ideii .
i
conservatoare (aplauze). “ideea de
sfat:
un
dau
vă
să
Sfârşind, permiteţi-mi, domnilor,
-“
; ea coelemente
de
„partid se alcătueşte dintr'un complex
“prinde - pelângă

şi nişte

o doctrină

nişte norme

tradiţii, şi

”
de. purtare.
conservator,
partidului
ale
purtare
de.
Una din normele
„în toate împrejurările, fie faţă de adversari, fie mai ales în.
discuţiile lXuntrice ale partidului conservator, a 'fost demnitatea. Demnitatea să fie caracteristica campaniei noastre.
Să păstrăm, această demnitate, oricât am îi ispitiţi. de a ne
pierde sângele rece şi oricâte pagube am putea, suferi - prin
„rezerva

noastră.

vor fi corapensate prin alte

Fiţi 'siguri că aceste, pagube
câştiguri

morale,

forţa morală,
7

căci să

nu

că, în ţara

îndoim

ne

iar nu fonta materială biruieşte

-

Ei
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aceasta,

(aplauze).

!

.

ag

m.

|

ANTITEZA CONSERVATISMULUI
La

Intrunirea” dela

nu putea

să Tămâie

ţării să fie

pus

ÎNTRUNTREA

d-l

C.

DIN

Olinoscu,

însă singura:

Cnarova,

ţinută

într un

modiu

restrâns,

trebuea ca şi publicul 'din restul

în cunoştinţă de imprejurările, cari

stârniseră noua

ruptură în sânul partidului conservator. Pentru limurirea opiniei
publice: deci şi pentru a intra în atingere cu păturile adânci -ale
„etăţenilor, gruparea conservatoare desub. conducerea d-lui P. P.

. Carp ia îndemnul unei serii de întraniri în ţară, întruniri. cari se
țin pe rând, în' oraşele cele mai: însemnate.

Intâia din acoste adunări are.loc la Briila, la o săptămâni! după

întrunirea dela d-l 0. Olănescu, în ziua de duminică, Lt octombre
1901. La această întrunire, ţinută” sub preşidenţia d-lui P..P. Carp,
„vorbeşte d-l T. Maiorescu şi I. O. Grădişteanu.
E vrednică de citat, din cuvântarea d-lui T. Maiorescu, critica.
teoriilor emise la Iaşi de cealaltă grupare, conservatoare, teorii pri"vitoare la mijloacele, întrebuințate pentru : propaganda electorală:
«Aici să mă ierte oratorul dela Iaşi, vorbele sale " nu seamănă
cu buna tradiţie conservatoare, pe care so „vede că n'o cunoaşte.
Să foriască dumnezeu partidul conservator, de-a urma un asemenea sfat. Ce sfat ne dă tacticianul conservator dela Iaşi?
|
«Ai noştri pentru ai noştri! Funcţionarii dintr'alt partid, când
vom veni noi, afară! Loc 'la buget numai pentru ai noştri. Pentru

cari ai noştri ? Pentru cei ce ni se înscriu în club cu 1 franc sau
2? Dar dacă se înscriu Şi mulţi incapabili?' Dar dacă

se

înscriu *

mişei ? Dacă se vor înscrie lepădăturile din toate celelalte partide ?

„Cu mirare şi cu părere de rău am auzit acea vorbă,
îi semnalul unei demagogii, dar niciodată vorba unui
cuminte.

-. «Bugetul

statului şi al comunelor,
7.

zi

care poate
conservator

toate funcțiunile publico sunt
-

.20
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ale interesului general şi niciodată nu trebue preconizată o formulă politică, în sensul de a face din viaţa publică o exploatare
în interesul privat al partizanilor. .
«O asemenea formulă ar duce partidul la ruşine şi statul la pieire».
La o săptămână după aceasta are loc, în ziua de duminică 21
octombre 1901, a doua intrunire publică, Ja Oraiova, în sala Barbu
Ionescu. La această mare adunare iau parte numeroase delegaţii
din mai toată Olteniv şi anume din judeţele Mehedinţi, Gorj, Ro“manaţi şi Olt.
Cel dintâi, care deschide adunarea,. este prinţul Ştirbei, care
proclamă 'ca preşedinte al întrunirei pe d-l P. P. Carp. După preşedinte ia cuvântul d-l Nicolae Filipescu. In urmă,-mai vorbeşte
d-l P. Misir, apoi DB. Delavrancea:şi la sfârşit însuşi preşedintele
întrunirei,. d-l P,

P. Carp.

„Tată cuvântarea

rostită cu acest prilej de di Nicolae Filipescu.

" ANTITEZA CONSERVATISMULUI.
'

DISCURS ROSTIT
„IN ZIUA

LA INTRUNIREA DIN CRAIOVA,
DE 21 OCTOMBRE 1901.

* Domnilor,

Tau: cu

sfieală cuvântul

înaintea . d--voastiă,. căci

aşi vrea

mai întâi să fac'o constatare, care constitue o laudă pentru d. voastră, Şi n'aşi vrea ca această: laudă șă treacă drept linguşire.

Cred

îusă

că vorbind în capitala Olteniei

pot spune,

fără a fi bănuit de nesinceritate, că vorbese înaintea reprezentanţilor unei populaţiuni, la care vârtoşia, rasei noastre se afirmă mai cu: putere decât aiurea (aplauze).

“Spun aceasta, pentrucă vroese a face apel la această energie

a d-voastră. Dar până atunci voiu face apel la sentimentele
d-voastră patriotice, ca împreună, în cuget curat, să cercetăm
situaţiunea ţării, perspectivele sale de mărire saa „de slăbire,

“faţă de celelalte : state. învecinate.
!
|
- Domnilor, dintre ţările balcanice sau dunțirene, toate; afară
de: România, au perspectiva — aşi putea zice siguranţa
—

unei măriri teritoriale,

pe care o vor dobândi

prin forţa, lu-

| crurilor şi lăsând ca timpul singur :să lucreze pentru “dân-

|
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sele.

Numai

România

nu are,

pentru

21
un

timp oarecare, o

“asemenea: perspectivă. De aici necesitatea. pentru noi, ca toate
elementele mărirei noastre viitoare Să le căutăm în. însăşi politica noastră. internă,
-:
o.
si
“

“

Darinu numai. că nu avem 0 asemenea perspectivă de,
mărire, dar încă ne vedem împrestiraţi de primejdii de tot felul.
"Destinul a vrut ca să fim aruncaţi în “acest colţ al orientalui, în aceastii, strâintoare - dintre Carpaţi: şi Dunăre, pe,
drumul tutulor migraţiunilor, ce s'au scurs dinspre nord spre .
„mările alde dela miazăzi. Astfel, dacă, ne facea avantgarda.
acelor ce ar vrea să-şi deschiză drum pe la: noi, ne atragem
vrăjimăşia acelor ce mu pot vedea fără priniejdie o zdruncinare.a echilibrului balcanic... Dacă, dinpotrivă, opunem curentului o barieră, ne atragem o vrăjmăşie cu atât mai înăs“prită,

cu: cât e mai supărătoare

suntem,

tocmai

pe

drumul

de

împotrivirea

noastră,

întrucât

trecere, ultimul inel. al lan-

-ţului ce leagă Marea Nordului de Marea Neagră- Astfel, dom- „- nilor, o ţară mică ca a noastră are 'de dus povara unui mare rol.
'uropean

rol

pe care

« preţul «celor
nu- -l. poate: susţine decât cu

.
ae
mai mări jertie.
nostra
trecutul.
tot
duptice
ca,.
voit”
a
"nemiloasă
ursită
-: O
n'a fost: decât o. luptă fără răgaz, dusă de un. pumn. de oa-.
meni aruncaţi, pe o stâncă bătută de toate furtunile, _ să fim
- şi azi amestecați în' conflictele marilor puteri şi, ameninţaţi

.
A
-de. toate primejdiile.-: E
:
cum
căutăm,
să
trebue
că
adevărat
e
„Ei bine, domnilor, dacă
însăși
în
viitoare
noastre
„ziceam, toate elementele măririi
“politica. noastră internă, regimul nostru intern trebue să fie

f determinat de acele foart6 grele condițiuni, pe cari ni le impun
- situaţiunea

noastră geogratică

şi menirea

noastră

istorică. :

Sunt; domnilor, ţări, cari nu au. „aceleaşi grele îndatoriri, .
7
i
față de ele înșile.
mici,
cele!
de
„= (Se poate ea unele ţări — și să vorbim numai
existenţa naţională fără
a
"cumeste Belgia, de pildă — să-și apere
1
ci
-“moari sacrificii - pentru, întreţineri de armate - numeroâse,
PI

,

”

4

.

4

-

s
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La

„2

numai prin echilibrul intereselor inarilor
neutralitate, care nu e numai o vorbă.

puteri şi printr'o
.

In aşa condițiuni, se poate ca Belgia să: şi întrebuinţeze..
toate mijloacele numai pentru sporirea bunului traiu material

al locuitorilor
.

ei!

Se poate

ca,

pelângă

aceasta,

ea să-şi

perthită şi luxul a tot felul. de 'experienţe şi, dupăce-a experimentat cu atâta succes, pe continent, regimul parlamentar,
să. facă

ȘI încercări

de

socialism, deocamdată

numai în sfera
4

municipală.
Se poate ca 0 aţă ca Grecia, care n 'are niciun vrăjmaş
primejdios . ci numai prieteni, ca o ţară în folosul căreia mijlocese pelângă cei puternici toţi poeţii și artiștii îndrăgit
“de clasicismul elin,.- să-şi permită. luxul
cari pentru alţii” ar fi ucigătoare.

unor

lupte intestine,
E

Se poate. chiar ca ea. să se rişte în aventuri. războinice
fără nicio primejdie, căci, învingătoare sau învinsă, Europa
„nu

sancţionează decât câştigurile ei şi nu permite

încălcările

necredincioşilor, pe 'pimânt cre ştin.
„Acestea se pot “pentru alţii, nu însă pentru inoi.
Pentru noi soarta .a fost mai: nemiloasă ; şi numai

supu-.

nerea la o lege _mult mai grea şi mult mai aspră poate fi
scutul neatârnărei noastre (aplauze).
.
-.
Ei bine,

întorcână privirile

noastre

spre

politica

noastră

internă, constatăm “că dintre toate regimurile politice am ales
pe acela tocmai care sacrifică mai -mult interesele - generale
" interesului de „partid, sau unor interese străine de ţară.
Spre mijlocul secolului trecut; liberalismul economic. vine
“de! sacrifică -unor idei

umanitare clase întregi româneşti, spre

pildă negustorimea, și meseriaşii. Liberalismul politic . sacri- .
fică totodată-unei utopii atâtea forţe vii. ale acestei ţări... Nu. .
„mese

utopie

acea, iluzie, cu care s'au

hrănit liberalii,

se poate face fericirea, ţării împrumutând

cum că

numai formele ex-

terioare ale legiuirilor străine, fără grijă de: condiţiunile în
cari acele legiuiri, pot să vieze la noi (aplauze).
Care este, după atâţia ani, rezultatul acestei utopii?" Vedem
că întreagă acea clădire .de ficțiuni se reduce astăzi la un

-

.

|
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- simplu decor Şi, în faţa acestui decor, vedem destăşurându-se
drept” singură realitate, lupta învrăjvită dintre partidele politice,

cari

sunt: neapărat

una,

dar numai

una

din

conâiţiu-

nile regimului parlamentar. Şi | lupta . aceasta e 'aşa de învrăjbită, încât nu mai este raport între înăsprirea acestei vrăj“măşii Și.
$ intensitatea antagonismului de principii, care ar
trebui singur să ne despartă.
“In vălmășagul acestor lupte pare că nu mai:auzim niciun
glas mai senin decât zgomotul propriilor -noastre agitaţiuni
şi că nu zărim

un

ideal mai

înalt decât izbânzile

noastre

de partid. Şi aceste porniri 'nu sunt măcar cât de puţin înfrânte de-o opinie publică, de a cărei educare nu ne-am

ocupat îridestul.. Astfel, fără

un frâu

“să ne coborârm, fără un ideal: care

care să ne „împiedece
să ne

răpiască, pare că

prea adesea nu avem altă călăuză decât satisfacerea ambiţi-

unei şi prea adesea suntem ispitiţi a transforma raporturile
dintre cârmuitori şi cârmuiţi într'un târg: «Nouă, conducă-.
torilor, daţi-ne satisfacția ambiţiunei noastre “şi noi vă vom
da toate foloasele puterii» (bravo, aplauze). | Impingeţi, domnilor, acest sistem la exces şi veţi vedea că,
“atunci, guvernul ţărei n'ar mai fi decât exploatarea, ţărei,

„rând pe rând, când de unii când de alţii (aplauze).
A fost chemarea partidului conservator ca, dela început,
asociindu- -se dealtminteri la opera de prefacere a instituţii“lor noastre, “să destepte
sistem. . --

tara asupra primejdiilor unui
e:

atare

_«Da— amzis— vrem şinoi modernizarea instituţiilornoastre.
Insă succesul transtormărei stă în înţeleapta şi înceata evoluţie, care ne va permite să facem totodată educaţia ţărei.
„Da, vrem şi noi forme politice nouă..Ne trebue însă și forţe
"morale, cari să le-susţină. Da, vrem să dăm şi noi Arepturi,

dar ele trebue să aibă drept corelativ şi datorii».
Şi când apoi sa înfăptuit noul nostru regim politie, partidul conservator—a cărui menire este nu atât de a lua iniţiativa, reformelor - îndrăzneţe, ci 'de a face ca noile insti" tuţii să se potriviască cu realitatea” vieţei noastre de . toate
*

*

7
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. zilele — partidul conservator a exercitat un control salutar |
„asupra felului cum s6 puneau în practică noile instituţii şi
„asupra demagogicei lor aplicaţii de cătră partidul liberal.
Acesta a fost rolul de căpetenie pe care, dela începutul *
erei constituţionale, îl joacă partidul conservator. De treizeci
de ani! partidul conservator. a protestat necontenit în contra

acelei școale care, când partidul liberal 'era în opoziţie, arunca
spaima: în ţară, ca! în

timpurile * lui

CA,

Rosetti,

când

«naţia era organizată pe căprării», iar la putere dădea ţara

- «în exploatarea

dela 188,

partizanilor»,

ca în Vremurile

|

e

de „coruptie -

Acesta a fost rolul nostru, dela care o clipă nu ne-am abătut.
Astăzi,

eca şi acum 40

de

ani,

rămânem

credincioși

|

devizei

lui Barbu Catargiu : Totul pentru țară ! Nimic "pentru noi!
In această vorbă unii n'au văzut decât o frază de efect. Noi
am văzut adevărul esenţial, piatra unghiulară; pe care e rezemată . toată, doctrina conservatoare (aplauze).

O singură șovăire dela această: linie. de. purtare

să. constatăm,

pentru

acum,

noi, auzim

când,

ca un

am avut;

ecou al „cuvintelor :. nâmic

răsunând la: Iaşi

ai noştri I» (vii aprobări, aplauze).

lozinca : : „ «totul pentru

ae

|

=

a

Vă întreb, domnilor, dacă Barbu Oatargia ar apare azi în -

mijlocul nostru, necurioscând pe himâni din generaţia noastră,
şi ar fi întrebat cine, un liberal sau un conservator, a putut

rosti. acele cuvinte la Iași, oare ar recunoaşte! pe fiii lui su-.*
"fleteşti în acei ce pângărese mândra deviză, ce el ne-a lăsat
moştenire?
Şi aceştia

.
nu

.:.
numai

o
se

pretind

.
A
conservatori, ci - singurii -

conservatori. Ei. pretind .să--şi însuşiască
dului.

conservator,

al cărui

fost decât -un lung chin

trecut de

toată,

treizeci

gloria partide

ani mu

a

şi un şir nesfârșit de jertfe pentru .-

„binele ţărei, şi din. acest “chin unii vor astăzi să
facă un
instrument pentru. satisfacerea ambiţiunilor şi
pottelor lor!

(aplauze). . Lo
|
ps
Şi pentruce această. lepădare de- -tot ce: s.
mai glorios în
trecutul nostru politic ?
Se
N
*
„
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„Pentru antemergătorii noştri vremurile erau mai grele și,
totuşi, m'au lăsat: să se Ştirbiască - nimie din mândria parti„dului nostru. Ei nu puteau fi încă pricepuţi de toţi. Ei erau
„bârfiţi, atacați, izbiţi de ostracism. Bi. erau ţinuţi cât. 12 ani.
departe de putere. Ei au “gustat, şi amărăciunile dărilor în”
judecată

şi totaşi nu

s'au încovoiat. “Tar astăzi,

când „poţi să

împaci şi convingerile conservatoare. şi satisfacerea
unei tale,. astăzi tocmai să vii să faci asemenea

conştiinţă ! Această purtare e
e mai inutilă, căci însemnează
victorie | (aplauze),
a
Se: vede, însă, “că vietoria
„orice este prea mare şi orice
Victoria ideei conservatoar6 în
fost

strălucită,

căci

am

ambiţi-.

capitulări de

cu atât mai: culpabilă cu cât
să capitulezi a doua zi după
ia
i
noastră: a fost prea mare şi
este prea mult nu e bin
aceşti din urmă câţiva. ani a.

dobândit-o

nu „prin

concesiuni,

ci

“prin simpla strălucire a adevărului; care a risipit toate prejudecăţile 1 ce întunecau minţile multora.» “Când, domnilor, victoria
a

venit; ca

să

încunune

cu

o

aureolă

fruntea

mai

marilor

- i

noştri, acea lumină. a atras în
î orbita ei multe elemente, până
atunci

refractare.

Cat de răult ne-am bucurat

devictoria, pe:

pote

care.am repurtat-o ! Nu ne-am dat însă seamă că unii — foarte ..
| puţini, îmi place a o constată— au. venit la noi. numai pentru a zmulge una din razele acestei. glorii, iar
i
nu ca în tim-

„purile grele, pe când ne erau vrăjmaşi, spre .a ne da prineșul o
lor de -sacrificii pentru 'o muncă obscură” (aplauze).
“Era să se întâmple. domnilor, cu victoria. noastră, ceace adeseori istoria ne-a arătat. Adeseori s'a' întâmplat, că un popor.”
învingător

prin

arme

să fie, cu

toată - aparenta

lui vietorie,

cucerit în mod .„pașnice de ideile, de moravurile poporului
învins. "Pot "astfel cu o. fracțiune a - partidului + conservator.

Victoria la dânsa pare a fi a ideei: conservatoare
; dar aceasta22
.

nu-i decât o aparenţă.
Niciodată cuvântul de

o.
«codservator»> ' nu

-miltă gălăgie. “Niciodată cultul formelor
_trat cu o mai

strălucită pompă,

_,

s'a rostit

cu. mai,

|

exțerne nu s'a păs- 3

care în religie aminteşte &po-

cile de necredinţă. Niciodată „+un ritual mai bogat n'a fost păzit

|
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cu

a.

un mai

4

mare bigotism,

-

.

ÎN

care și 6l exclude

,

since-

adesea

ritatea. Potrivit acestui ritual, auzim mereu răsunând aceste

“cuvinte sacramentale: steag. matcă! Cu aceste vorbe se
caută a se-momi inteligenţele subalterne, în cari idea nu
poate * pătrunde (aplauze). Asttel: formele exterioare sunt
păzite

cu

sfinţenie.

Ceeace însă, a dispărut, este ideea,

care

" “singură justifică acele forme esterne;
„Un spirit nou 'pare a se înfiltra şi tinde a perverti ideea,

care a

făcut

spirit nou

gloria partidului

conservator. -Deaceea acest

se manifestă în toate zilele

prin declamaţiuni gă-

lăgioase de conservatism,. a căror. sinceritate, e zilnic dezmin-

ţită prin fapte.

+

Iată câteva
In Ziua

ae

“

dovezi:

.

-

:

de'12 februarie trebuea să se hotărască despre rolul

guvernamental a]

partidului

conservator

Şi despre

unitatea

partidului nostru.
Cunoaşteţi” atitudinea celor ce fac atâta paradă de devota-:
ment. Ei. ne:au spus că ațitudinea lor a fost dictătă mai
întâi de interesele financiare ale țării. "A poi, la banchetul dela
: Iaşi, am' avut altă versiune: interesele partidului i-au povă"vuit. In fine la banchetul din Craiova s'a spus, tot adevărul.
Un om, pentru care am toată stima, dar _pe care dela iu-

le 1900 nu-l mai.recunose— din. cauza
i „deskişoară. faţă

de

pasiunei, pe care o.

foştii! amici ai lui, pasiune

pe car6 nicio-

„dată n'a arătat-o faţă de adversari — ne-a zis: Ştiţi pentruce
am răsturnat' partidul conservator dela cârmă? Penh? ucă

ne-a sărit pârțagul!! Acesta e adevărul.
Nu mai

avem

nimic

de

adaos. Polemica lui 12

februarie e

„ “închisă cu acest cuvânt deciziv.
„Apoi, iar le sare pârţagul şi se duc la Iaşi sprea desface,
cu deplină mulţumire şi în numele intereselor conservatismului, . „ceeace în numele“ aceloraşi interese uniseră cu un an
„înainte,
a
"
"Subt înrîurirea aceloraşi înalte consideraţiuni, ei adună ele”

mente

de tot soiul şi subt înriurirea

"fac apel, ei ajung la proclamaţiuni

acelor elemente la cari

de

principii

ca acelea
.

N
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dela Iaşi cu cai noştri». Astfel, pe nesimţite, se ajunge la-o
politică,-care e antiteza'conservatismuli.”
Şi cât de mult ar îi folosit acum ţării păstrarea, intacţă a
ideei

conservatoare.

de cari am

UCât de

mult

i-ar fi folosit acele. virtuţi,

dat. în trecut probe, acel spirit. de sacrificiu, care

niciodată până azi nu dăduse greș şi la care jara acum făcuse
apel în 'momentele grele; ca niciodată, pe cari le străbatem.

Inadevăr,

de mult ma trecut

ţara prin

-

mai grele împre- |

„jurări. V'am vorbii de deziluziile noastre politice.
„No mai.rămăsese însă încă o iluzie: credinţa în bogăţiile
înbelşugate ale acestei ţări. Şi această iluzie. a dispărut
astăzi în parte.
.
- Dar această pagubă materială câte pagube morale nu aduce
după. sine. Creditul nostru în străinătate e atins. Vaza ţării în
afară mieşorată. Cultura roinâncască în Balcani slăbită. Armata
noastră asemenea, slăbită. Şi când zic aceasta, nu mă îndoese
că armata oricând va şti șă-şi facă pedeplin' datoria ; zic numai -

că noi nu ne putem face deplin datoria cătră armată.

D

Şi aceste slăbiciuni le constatăm, din nenorocire, tocmai
.
.
A
.
.
je.
când grave simptome externe ne dezvelese atâtea primejdii,
Peste

graniţă

. vedeţi

o stare

de

turburare,

pe care cu

greu

oamenii de stat înţelepţi o pot întrâna. Mai departe vedem
dezlănţuindu-se rivalități între puteri în jurul unor cestiuni: dinastice. „Aiurea, în Serbia Veche, incidentele de graniţă se
repetă pe fiecare zi. In fine, niciodată în Macedonia
măşiile dintre naţionalităţi n'au fost. mai vii.

ki bine,

că în așa condițiuni una din

cine poate să afirme

în timpul

va dezlănţui,

_aceste-cestiuni nu

vrăj-

cel: mai

apropiat;

o criză în care se va juca existenţa ţărei ? (aplauze).
In. aşa grele împrejurări nu trebue să avem cu toţii decât
o singură

grijă:

întrema

grija de-a

- nomică şi de a preface regimul
morală.

:

)

-

|

şi economică

Intrâmarea noastră financiară

gco-

o
N

s'a început cu

urmărită mai departe; prin

economii şi impozite. Ea trebue
punerea

noastră

situaţiunea

nostru politie printr'o.. reformă

în Valoare a bogățiilor ţării,
7
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părţii dintâi ne-am

nu - se

exploateze

“anume că noi n'am

am adus

|...

-

explicat; îndestul.

în-.socoteala

Vreau

noastră. o

eroare,

fi partizanii economiilor!. Noi, cei dintâi, -

cea mai însemnată :propunere de economii de rea-.

lizat, dintrodată,-şi anume 12 milioane. Mai, aveam încă pentru
2 milioane propuneri de economii, de cari în parte s'a fo-.
losit guvernul actual. În total face' 14: milioane.

Liberalii au. împins

econbmiile . pânăla :18: milioane. Deo--

sebirea între cele două bugetă

e de 4 milioane.

Mai departe

“ca 18'milioane nu mai sunt economii,'ei simple amânări de
„Plăţi,

cari : constituesc.

expediente

ce > disereditează

finanţele

unui stat.
"N'am

?

combătut

"economie.
mari,

dar economiile,

am

combătut

ceeace

nu e.

N'am. găsit dar că economiile adevărate, sunt prea

ci că

“strâmtă.

formula

financiară

numai

De

cu

economiile

'

e prea

-

In această formulă: trebue: să încapă toate. mijloacele de
îndreptare, a 'situaţiei” “noastre financiare

„primul rând

şi

economice

şi în

trebue să aşezăm, ca punct de program, punerea

„. în valoare a. bogățiilor ţării (aplauze).
Alături de aceasta, ne trebue o reformă a regimului nostru

politie, menită a curma acel desfrâu politic, care risipeşte banul
“public și sleieşte forţele cele mai

vii ale acestei ţări.

Aceasta, “domnilor, este. reforma, fundamentală.

„Poate să fie interesant: să deşteptăm

şiLalte controverse,

să ne deosebim mai: mult sau, mai puţiniîn -privinţa înter- i
venţiunei statului sau aneintervenţiunei lui, să fim mai mult
>

sau

mai

puţin pentru centralizare, sau pentru. descentralizare.

„Pot unii să se gândiască
“oară

comuna

să mai

Şi judeţul — şi am

reformeze.

pentru a zecea .

auzit, că. aceasta, ar fi inten-

ţiunea - guvernului — pot alţii. să “creadă, că este momentul
oportun pentru a face o reformă electorală. -De 30 de ani se
face fericirea ţării cu. reformarea comunei, a judeţului şi a”
„legii electorale, ;fie pentru Parlament, fie: pentru consiliile
- comunale, ori judeţene (aplauze).
|
LS
Retorma esenţială îînsă, este aceea, care va pune capăt acelui
e
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desfrân politie, care desparte România de lumea occidentală,
care ne-a. adus în starea în care ne aflăm astăzi şi care poate
să, compromită viitorul acestei ţări.
Ştiu, domnilor; că încontra acestei propuneri so râdică o cri-"
tică, care la unii ia chiar caracterul unei obiecţiuni constituţionale. Se zice că pentua săvârşirea unei atari opere trebue să

ajungi la putere ; casă ajungi la putere trebue să ai numărul;

casă ai numărul, trebue să uzezi tocmai de acele mijloace,
pe cari vrei să le distrugi.! Astfel ne-am întoarce întrun cere

viţios, fără speranţă de îndreptare (aplauze).

|

Ei bine, domnilor, protestez! Nu-i adevărat, că nu se ajunge
decât

prin

număr

la putere

; înțreaga

noastră

istorie

consti-

tuţională dovedeşte contrariul. Niciodată un partid politic n'a |
ajuns numai prin număr la putere!" Al doilea, i-o ofensă gratuită de a pretinde, că partizanii nu se pot dobândi decât prin

„mijloace -reprobabile. Infine, nu pot admite că preţul puterei
ar fi practicarea, unei politici, imorale (aplauze).
Noi, domnilor, lepădând orice alt mijloc de convingere, facem
“apel la concursul “d-voastră dezinteresat,. Ştiu, că vorbele
noastre nu pot avea deodată un succes deplin; ştiu că discursurile -noastre, ca toate discursurile, nu lasă decât o impresie fugarnică. Ce gretitate_ vreţi să aibă cuvântul vorbit,
când.e combătut de atâtea alte înrâuriri ? -El cântăreşte desigur mai putin în. cumpănă decât toată, acea moştenire,. pe
care o purtăm e umerii noştri, moştenire de prejudecăţi, de -interese, de legături personale, care ne înlănţuieşte de-o stare .
"de lucruri, pe care în adâncul i inimei noastre adeseori o con.
DI
damnăm.
Cred însă — și deaceea am zis că vreau să fac apel la
>nergia d-voastră —

cred că sunteţi în stare a face acea opin-

teală, de care sunt capabile popoarele: ce au vitalitate într'însele, chiar când sunt pe povârnişul ce duce la pieire. Ziceţi-vă,
„că interesele cele mai. mari ale ţării pot fi primejduite, dacă

urmăm

calea pe care am apucat-o. Şi dacă credeţi, că politica

noastră constitue o serioasă sforțare de-a iieși din făgaşul cel
rău, dacă sunteţi, în momentul de faţă, convinşi că drumul

30,

-ce
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vă arătăm
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e calea

mântuirei, . atuncă

„„ aplauze, să re daţi o: făgăduială,
Să ne făgăduiţi că,. întorcându-vă
coborându- vă înlăuntrul
-

vă, cerem

ca, inloede.

la d-voastră acasă şi

“conştiinţei d-voastră, să vă ziceţi ::

«Întrucât credem :că politica ce ni s'a expus este cuadevărat
„singura! -mântuitoare pentru tară, “vom . rămâne soldaţi cre_ dineioşi ai acelei politici». Şi, atunci, piară interesele personale,
"piară prieteniile, piară toate prejudecățile ! Fie. numai ceeace
e drept şi util ţării aplauze).
„Noi, domnilor, orice sar întâmpla, de vom fi învingători sau
"învinşi — cestiunea. puterii

importă,

puţin

unei asemenea

po-.-

litiei — nu vom șoviăi. Lepădăm toate mijloacele, obișnuite vdi-

nioară, pântriu dobândirea succeselor politice. Luiăm în mână
un stâag neprihănit

şi “păşim înainte cu ochii aţintiţi spre un

ideal. Dacă. povara. va fi prea grea şi ne
"privirile. noastre

„sunt

prea!

sus

aţintite,

va dobori,

încât

să nu

dacă
vedem

piedicile ce” ne vor sta în' cale, puţin importă! Chiar şi în-'
Frângerea noastră mar „putea fi decât glorioasă şi “roditoare!
" Increzători însă în vitalitatea; acestei ţări, avem convingerei .

că ceeace unii cred. iinposibil se va realiză. Credem că vic-

“toria

va fi a: noastră. şi, atunci, acea, victorie nu vă fi numai

„izbânda unui partia politic, ci izbânăă: noastră, ca partid, va
fi punctul de plecare al unei ere de inălţare pentru România!
„(aplauze

ov

ti).

-

-

e

.

.

.

.
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IA ÎNTRUSIREA DELA DACIA
După

Craiova

are

loc, -pesteo

săptămână, a treia

mare întrii-

mire la Iaşi, în ziua de duminică 28 octombre 1901, la ora L.dupii
amiazi, în sala Pastia, întrunire care fusese “precedată de o cânsfăituire

la club

la ora

Il

dimineaţa.

Adunarea,

la care iau

parte de-

legaţii din toate judeţele Moldovei, se deschide sub.preșidenţia lui
Dim. Rosetti, după care iau cuvântul -d-l Matei Cantacuzino, C. C.
Arion, Al. Marghiloman, B. Delavrancea, P. P. Carpşi T. Maiorescu.
_

Dintre. discursurile,

rostite

de

vorbitorii

„de

mai

sus,

merită

o

luare-aminte deosebită chestiunile atinso.de
d-l Matei Cantacuzino
IN
PR
i
ia
şi P. P. Carp.
Vorbind de rolul precumpănitor, ce Iaşii au jucat. totdeauna în
mişcarea politică şi cultarală a ţării, vorbitorul lămureşte astfel .

rolul acesta — şi caracteristica
poetică,

dar şi singura

dată aici nu. esto

adevărată

numai cea mai

şi, totodată, de-o adâncă intuiţie : ,

- «Iaşul este un centru. cultural. Dar mai este ceva.Mi se pare—
"- şi-mi

veţi

ierta. domnilor,

această

notă

de

lirism

ieşean —

mis:se

pare că vieaţa noastră, mai liniştită. decât aiurea, dându-ne mai
"mult timp de gândire şi de reculegere, gândurile noastre se însuflețosc şi se” înalţi sub inrâurirea binefăcătoare a farmecului deosebit
“ de pătrunzător al naturei ce ne înconjoară.-Care dintre
noi, stând “câteodată absorbit în privirea câmpurilor noastre frumoase, a.dealurilor înecate în lumina atât de 'desmierdătoare a cerului nostru,.
nu a simţit, oarecum, o legătură mai intimă, mai duioasă cu ţăra,
nu şi-a zis: «Frumoasă e ţara noastră, sărmana!..> şi nu şi-a luat
'cătră sino însuşi hotărârea de a-şi îndrepta vieaţa şi munca într'o

îndrumare mai prielnică binelui ţării».

-

|

a

Din discursul d-lui P. P, Carp e vrednic de notat — pentru istoria
politică a ţării noastre, pentru ' cunoaşterea sforţărilor, menite :șă
întroneze mai multă.dreptate şi mai multă cinste în moravurile politice
„dela noi — acea parte, unde, ca şi în cuvântarea d-lui T. "Maiorescu
dela- întrunirea

din Brăila, cu două săptămâni

mai

înainte,

se erltică

- sistemul de propagandă electorală, practicat de partidele protivnica:

.
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cari ne sprijinesc, ne ajutau, dar cu.
-le va fi răsplătit. Fi bine, ţinem-so]

suntem

încă în opoziţie

—

şi voim;

prin

aceasta.

sii .ne deosebim de „liberali
— că nu pricepem ca, venind la putere,
să turburăm, - pentru a răsplăti o clientelă politică, situaţiilo do„. bândite prin muncă şi merit de slujitorii. statului».
-

. »

Peste două săptămâni are loc o nouă întriinire în capitală. Adnnarea se ţine în ziua de duminică 1l noembre 1901 ora 2 după
amiazi, la Dacia, sub preşidenţia: d-lui: 0. Olinescu. Cel dintâi,
„care ja cuvântul, este profesorul D. Laurian. Oratorul se ocupă în
primul rând de aceeaşi gravă. chestiune, a recrutării partizanilor,
chestiune râdicată cu atâta hotărâre şi onestitate de d-l T. Maiorescu
la Brăila, cât-şi de di P.P. “Carp la” Iaşi şi face, în această
privinţă, declaraţii la fel.
După D. Laurian, mai “vorbeşte a-l “Nicolae -Filipeseu, apoi a- l
B. Delavrancea, 'T. Maiorescu şi la: urmă P. P.. Carp;
.
= Iată cuvântarea, rostită la: această întrunire de d-N. Filipescu.
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DISCURS TINUT LA ÎNTRUNIREA DELA DACIA ÎN ZIUA
DE 11 NOEMBRIE 1901.
s

Domnilor,

Ia

o

n

vaa aici multe . persoane, cari au fost faţă la prima în- trunire ce am ţinut la.d-l Olănescu. În acea consfătuire am.
pus bazele unei organizaţii.
ae
- “Astăzi vam' chiemat la o întrunire publică, unde puteţi
măsura drumul parcurs: şi să „preţuiţi rezultatele dobândite.

Into consfătuire” “intimă, ca acea de acum! douii luri, era
firesc -să -ne: ocupăm mai' ales de chestiuni de organizaţie
interioară ale partidului nostru.
Da
Intr'o întrunire publică. ca cea de azi, e firesc ca oliestiu-

nile de interes obştese să aibă. “preciidere „asnpra chestiu- .
nilor. lăuntrice ale. partidului conservator.
.
”
Dealtmintrelea “în cursul acestei săptămâni guvernul «a
vorbit. EI a expus politica sa. şira, atacat politica noastră fi-

nanciară. Îi

suntem datori | un răspuns

şi suntem

datori, tot

-
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deodată să arătăm. obiecţiunile noastre faţă de politica lui
|
financiară.
Domnilor, trebue să constat că, azi încă grija care stăpâ__meşte toate spiritele e aceea, care priveşte situaţiunea noastră
economică şi financiară. Din cele două probleme, cea .economică şi cea financiară, chestiunea, financiară e singura care
pare a exista pentru guvern. In ordinea financiară punctul de

vedere bugetar este singurul care preocupă pe guvernşi în
această privinţă singurul leac, pe care-l oferă guvernul, e reducerea,

cheltuielilor. -.

Această. politică ne pare nouă
domnilor,

prea

îngustă şi de

aceea -

permiteţi-mi să cercetez, înaintea “doraniilor voastre, ,

politica financiară care rezultă din bugetul guvernului actual.

Domnilor, singura caracteristică a acestui buget este o reducere de 25 milioane la cheltuieli, reducere pe care guvernul o prezintă totodată ca o economie de 25 milioane,
_“Ei.bine, aceasta nu e adevăraţ. A făcut guvernul 18 pânăla
''19 milioane economii, da. Dela 19 milioane înainte însă, cele
6 milioane, cari covârşese cifra de 19 milioane, nu sunt economii. Aceste 6 milioane reprezintă amânări de plată ; ele
reprezintă un gol în buget, care se acoperă cu rezervele de

material ale diferitelor
bele rezultând
dar nu putem
loc lăudabil

administrații ; ele reprezintă

pagu- .

din neîntreţinerea la timp a materialului. Noi
privi aceste expediente culpabile ca un mijînsănătoşire

de

a finanţelor

noastre.

Permiteţi-mi, domnilor, spre a vă exprima întreaga mea gândire, o digresiune. Situaţia noastră financiară. suferă de apăsarea unei datorii publice exagerate. Această. datorie publică
este exagerată

mai

ales prin aceea, că oO parte dintr'însa n'are

o contraparte: în lucrări existente. 450 milioane au fost întrebuinţate pentru acoperiri ae deficite, fie dificite făţişe, fie

oculte,
deficite oculte. Ca să vă arăt ce înţeleg prin deficite
în
belşug
atât
cu
găsesc
se
cari.
-vă voiu da câteva exemple,

care a izbucnit
c
bugetele celor 3 ani cari au precedat criza,
în 1899.
„In acel period

âm vizat

" Nicolae Filipescu. _ Discursuri

bugete

Politice,

echilibrate

vol. U.

cu tot! “felul
A

.

34.

Ia

NICOLAE

FILIPESCU

de expediente, care “îngreunează răspunderea faţă de criza:
actuală a autorilor acelor bugete:
Am văzut bugetul veniturilor alimentat; cu disponibilităţile ce se aflau în diferite case ale Statului, create pentru
„o mai bună gestiune a finanţelor noastre.
La cheltuieli se făceau reduceri, ce creau goluri, acoperite

î depozitele armatei sau
„cu materialele ce se găsiau în fiinţă, în
a celorlalte administrații.
putut da seama
1
Eibine, domnilor, cândîn criza actuală ne-am

de reala noastră, situaţie financiară, ne-am .spus căprima reformă ce înainte de toate avem de .realizat este de-a în-.
troduce sinceritatea, în gestiunea noastră financiară (aplauze).
- Aşa fiind, nu putem considera ca un mijloc de însănătoşire
aa finanţelor

milioane, de care vă

economie de '6

care reprezintă un expedient culpabil, care nu poate

vorbiam,
decât

noastre acea

să discrediteze

finanţele

.

noastre.

Aşa dar, domnilor, nu 25 milioane economii, ci 19 milioane.
„Permiteţi-mi să analizez şi această din urmă cifră, Guvernul
prezidat de d. Carpa realizat 12 milioane economii. Pe lângă
aceasta

aveam

proiecte

încă, pentru două

milioane

economii,

proiecte, cari în parte au fost cunoscute de urmaşii noştri.
Dar nici aceasta nu era ultimul nostru cuvânt. Şi dovada e
că am întrodus în comisiunea bugetară toate elementele cari .
propovăduiau' o politică de economii şi, între alţii, pe cei mai

autorizaţi reprezentanţi ai. partidului liberal, gata fiind xioi.
a primi, precum

am declarat-o, toate-economiile cari nu dez-

organizează. Dar să zicem că am fi realizat

economii.

Ei bine,

numai 14 milioane

domnilor, întrucât cei ce ne-au precedat au

realizat5. milioane economii, întrucât cei ce ne-au urmat au
realizat alte 5 milioane economii, putem să arătăm cu mân-

drie aceste 14 milioane, cari reprezintă partea noastră de
contribuţie la opera de economii.
Această cifră nici un guvern n'a atins-o. Rămâne ca să
cercetăm partea de contribuţie, proprie guvernului d-lui.
Sturza,

adică

cele

5 milioane

dela

14

la 19. milioane.

Mai întâi, o bună parte din aceste ţifre dezvăleşte râvna

.
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de-a îmbunătăţi

situaţia financiară

prin economii. Dar această ţifră de 6 milioâne
- »
parte-ne şi. câteva critici.

deşteaptă din
A

Mai întâi, preţuim că unele din aceste economii
neinţelepte şi exagerate, dovadă că însuşi guvernul a
să revie asupra unora din ele. Dar apoi sunt unele
mii cari; fără a folosi bugetului, păgubesc foarte
situaţiei

noastre

E

economice.

aci o cestiune

au fost, E
trebuit
econosimţitor

de principiu,

asupra căreia voesc să mă, întind mai pe larg.
Ca să-mi desluşese: mai bine: gândirea, voiu da o pildă de
economii de felul acesta, luată din bugetul unei administrații,
pe care o cunose mai de aproape, anume din administraţia
ministerului domeniilor.
direcţiune a ministerului doprincipala
- Vă voiu spune că
msniilor, aceea a agriculturei, care priveşte ramura de . acti- |
vitate economică cea mai importantă pentru ţara noastră,

în

veprezintă
cheltuielile,

un

bugetul actual,
de

sacrificiu

balanțezi veniturile cu .

dacă

lei.

72.000

Acesta e sacrificiul, pe care ţara îl face pentru agricultura
noastră, pentru întreţinerea atât a administraţiei centrale

cât şi a

administraţiei

exterioare, „ca

şeoale,

ferme,

pepi- -

:
niere, 'subvenţii, etc. “
„Ei bine, fiind dată concepţiunea noastră, găsesc această
ţifră derizorie. Fiind “dată însă concepţia guvernului actual,
mii mir de ce nu s'au redus şi aceste 19.000 lei!
Dar,-s'ar putea merge şi mai departe : s'ar putea desfiinţa
cu desăvârşire ministerul domeniilor! Ministerul: domeniilor
are două meniri: una, de-a. administra bunurile Statului.

Aceasta

e

neapărat nevoe

să se

s'ar putea

facă şi aceasta

face printr” o modestă regie. O altă menire a acestui minister .

e de

a da

avânt situaţiunei

mai impalpabil

noastre

economice.

La

acest rol

al ministerului domeniilor” se poate renunţa,

şi alocaţiunile bugetare, ce se referă la dânsul, se pot suprima

fără ca mecanismul Statului să fie zdruncinat.
In acest mod se poate desfiinţa departamentul domeniilor,

fără ca, aparent, să ne
r

resimţim de aceasta. Trenurile vor

.
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continua şi fără de aceasta să cireule pe liniile ferate ; justiţia
va urma să fie distribuită ca până aci; paza ordinei publice
se va, face ca în trecut; liceele şi gimnaziile vor continua
“să producă pe lângă unele elemente bune şi o sumă de declasaţi.

Nu se va

simţi

un

gol în activitatea noastră: publică

şi 'cu toate acestea un factor esenţial, care lucrează pe nesimțite la prosperitatea noastră economică, ar dispare (aplauze).

„Ei bine, domnilor, noi socotimcă zdruncinarea bugetului, în :
acele părţi ale lui,

nomice,

cari

pot

este cu deosebire

da

avânt: dezvoltării

culpabilă

noastre eco-

în împrejurările actuale.

Astăzi criza economică, trece cu mult deasupra crizei financiare. Criza financiară nu mai e decât rezultatul crizei economice. Ne aflăm în una din acele crize, al căror mecanism e
azi atât de bine desluşit de economişti, într'una din acele
crize, a căror repercuţiune se face pe buget în aşa mod în
_cât

bugetele

dează în
epocele
dezmint
rosimilă.

cele

mai

solid

echilibrate,

în

aparenţă, . se sol-

modul cel mai neaşteptat cu deficite, precum în
de prosperitate bugetele 'cele mai rău echilibrate
toate prevederile, prin îngrămădirea, cea mai neve- *
a, excedentelor peste excedente.
“

- In treacăt dar fie-mi permis a spune, că nu se cade să se

osândiască cu prea multă asprime neprevederea oamenilor.
noştri de finanţe din toate partidele, întrucât calculele lor,
ca şi ale atâtor însemnați

financiari din străinătate, n'au putut

fi ferite de surprizele incaleulabile ale crizei economice.
Dar, ca să vă dovedesc şi mai bine importanţa crizei economice actuale, faţă de criza financiară, voiu face o foarte
scurtă comparaţie între bugetul actual şi bugetul 1898—99.

Bugetul 1898—99 se distinge prin aceea, că era un buget

rău într'o situaţie economică bună. Cum că el întăţişa mult
mai puţină soliditate ca cel actual, o puteţi vedea prin aceea,
că, la cheltuieli, el era mai umflat decât; bugetul actual cu

5 milioane,

iar la venituri el suferia de o lipsă de 35 mi-

"lioane, resurse nouă cari s'au întrodus
„noastră bugetară.
P
Aşa dar, bugetul

1898 — 99

se

de atunci în alcătuirea

afla, cu'

circa

40

de
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lioane mai prejos decât bugetul actual şi cu toate acestea
bugetul 1898—99 se soldase cu.un excedent care, dacă mi-aduc bine aminte, este de 12 milioane; pe când bugetul uctual

ameninţă

să se încheie

cu

un deficit,

:

|

Pa

Aceasta vă dovedeşte slăbiciunea, ce rezultă pentru buge„tul actual din situaţia economică.
o
|
Este dar inadmisibil se te ocupi: numai de puntul de ve„ dere financiar şi să-ţi dai toate silinţele numai pentru a face

şi preface bugetul, fără să vreisă te ocupi totdeodată şi de
situaţiunea economică (aplauze puternice).
A izola bugetulîn afară de situaţiunea economică, dovedeşte numai o lipsă de pătrundere. Dar este o greşală
neiertată ca să. mergi şi mai departe şi să te serveşti de
buget ca, mijloc de apăsare a situaţiunei economice (aplauze).

Un

al situaţiei

buget poate fi un stimulent

economice;

el poate fi şi un instrument de depresiune economică şi acest
caracter

îl are, prin unele din economiile sale, bugetul actual.

Este o greşală politică aceea, care

socoteşte că un buget

se poate îmbogăţi prin sărăcia ţării, (aplauze furtunoase), şi
că singurul mijloc de lecuire al situaţiunei actuale trebue să
fie această reţetă că: reducând un milion la cheltuieli vei
_avea neapărat şi un milion: disponibilla venituri. Aceasta e

De
absolut falş (aplauze).
chiar şi politica financiară a .
şi
generâlă
polilica
- Cum.că
pentru situaţia noastră
deprimant
caracter
guvernului are acest
guvernului şi prin
actele
economică, o voii dovedi şi. prin

|
a
.
” acţiunea lui. .
Ca acte ale guvernului vă citez mai întâi. însuşi bugetul,
bugetul cu acel caracter ce am arătat şi asupra căruia, deaceea,
nu mai stărui. -Un al doilea act al guvernului, ce 'voesc a
este

releva,

convenţia

cu

Banca

nală deja reprezintă un instrument

lalte

instituţii similare

socoteşte

din

alte

Naţională.

Banca

Naţio-

de credit inferior celor-

ţări.

Ei bine, guvernul.

că e înţelept a se. prelungi această stare de lucruri

- până 'în 19380, încât să ne puie, timp de treizeci de ani, într'o_
situaţie absolut . inferioară | rivalilor noştri (aprobări). Dar

1
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guvernul

crede

că-i e permis să concedeze

nopolului şi în mod gratuit. Primul
Parlament,

că nu Banca

Naţională

prelungirea

mo-

ministru a declarât în
a cerut

prelungirea

mo-

nopoluluişi că i-a dat-o pedeasupra, fără să i se fi cerut.
O pildă de prelungire de privilegiu de felul acesta nu veţi
"găsi în istoria oricărei bănci de emisiune 'din Europa. Nu e
permis să concedezi gratis: un monopol, care reprezintăo
"valoare, precum nu i-ar fi îngăduit guvernului. să dea un
- domeniu gratis în exploatarea amicilor lui (aplauze).
Privilegiul Băncii Franţei n'a fost reînoit, acum în urmă,

decât dupăce s'a reorganizat această instituţie pe baze moderne

şi dupăce Banca

de 'milioane,

fără

a convenit

nicio

să dea mai

dobândă,

creditului

multe zecimi
agricol.

Dacă

Banca Naţională înadevăr nu ţine la acea prelungire de privilegiu, noi pe eă îi putem
losi, de

pildă, pentru a

oferi milioane,

cari ar putea fo-

cobori dobânda capitalului întrebuințat

“în agricultură.

"Guvernul a cedat gratis monopolul. Aceasta e politica lui
economică,

când

ştiut este

că lâncezeala

noastră

economică

"se Qatoreşte, în primul rână, lipsei de. capital şi de credit.
„

Preocupaţi

de această. împrejurare;

noi ne-am

îngrijit să

constituim şi pe altă cale capital românesc.
Am

pus, printr'un

ganizaţii
credit.

proect

a cooperativelor,
Aceste

instituţii

de

în
au

lege,

bazele unei noi or-

special a
făcut

ca Italia şi socotim că la noi ele

ar

cooperativelor

prosperitatea

de

unei “ări

putea să contribue

mai

mult ca orice alt mijloc să constituie — prin acele mici şi pe” riodice vărsăminte, cu cari bincile populare se alimentează —

sâmburele capitalului nostru naţional. Guvernul
a lăsat această
chestiune în afară de preocupările sale. Eu nu pretind, negreşit, ca guvernul să-şi însuşiască proiectele noastre.” "in
însă să pun în lumină indiferența guvernului îaţă de unele
preocupări ale noastre.
Dacă, dela acest factor economic, care se chiamă capitalul,
trec la condiţiile de producţie la noi, constat şi, în această
direcţie, o absolută lâncezire- din partea, guve raului. Se zice
4
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în

i

-

adevăratul

3y

înţeles

al cuvântului; eo ţară de cereale, e o ţară care produce grâu
şi porumb.. Când nu se face grâu, cei bogaţi sărăcesc, când

nu se face porumb, cei săraci mor de foame! (aplauze).
Leacul în contra acestei stăride lucruri nu se poate găsi
în acele expediente, de cari auzim adesea vorbindu-se, cum
de pildă pătule de rezervă şi altele, ci numai în o mai nor-.
mală

activitate

agricolă, care

sele şi ar limita mai
"relor şi multiplicarea
Una din cele mai
care lipseşte la noi,

şi-ar echilibra

mai

bine

resur-

mult riscurile prin variaţiunea cujtuizvoarelor de venit.
principale ramuri de activitate agricolă,
este creşterea vitelor.

"Fără economia vitelor o agricultură mai'bună nu se poate
şi, în

condiţiunile în cari se

face

agricultura

în

Moldova,

cupat de această chestiune şi întrucât întâmpinăm atâtea
dificultăţi pentru exportul. vitelor : noastre, ne-am 'gânâit,
fără să renunţăm la celelalte debuşeuri pentru vitele noastre, să găsim debuşeuri pentru carnea noastră. S'au făcut lucrări

în această

privinţă.

Intr'un

la minister, se arată un program de

raport,

lucrări

care

x

creşterea vitelor e indispensabilă. Ei bine, noi ne-am preo-

se află.

premergiitoare

ce trebuesc făcute spre a se desluşi chestiunea. Aceasta n'ar
costa decât 100 de mii de franci. Nici în această privinţă
nimic : absolută, lâncezeală.

Ei bine, această chestiune trebue absolut liapezită, nu
numai prin calcule de biurou, ci prin export de carne, înainte
de epoca reînoirei convenţiunilor comerciale,
ce putem şi la ce nu 'putem renunţa. |

ca

să ştim

la

Domnilor, ţin cu tot dinadinsul să nu credeţi că, dacă combat,
politica, economică a guvernului, vreau să fac procesul d-lui
„ministru de. domenii. |
pa
. Privese ea unul din cele mai ' nenorocite obiceiuri ale vieţii

noastre

publice, “ca un

predecesorul

său,

nistru . să atace

locul

ministru să desfacă

tot

ce a făcut

şi tot aşa de urâcios este ca un fost mi- :
îndeosebi

actele

(aplauze). Prin urmare,

ministrului,

care

i-a luat

pe,cât se poate, m'aşi abţine

-
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pe. d-l ministru al domeniilor, chiar

dacă

aş avea te-

meiu de a-l combate, dar declar că n'am niciun|cuvânt ca să
pui la îndoială bunavoinţă a titularului departamentului.
agiiculturei, care recunosc că nu poate face altfel, fiind
dată politica generală a guvernului.
O altă. alocaţie, care

"în vedere
citreze la 10
şi țindea să
tul fructelor
" ţuicei

din

era

prevăzută

în bugetul nostru, avea

de.a da avânt unei industrii, care putea să se
milioane anual, după spusa unui actual ministru,
.dea proprietarilor noştri. de podgorii, prin exporlor, un venit mai “rentabil decât prin- extragerea

prune.

.

.

-

-

Era vorba de-o industrie care, în ţări vecine, s'a putut
| improviza cu foarte modeste ajutoare şi în foarte scurt timp;

prevăzusem

o alocaţie bugetară de abia 100.000 lei. Această

ţifră iarăşi s'a şters.

Ei bine, „ştergerea

unor

asemenea

ţifre

dovedeşte nu îndărătnicia noastră faţă de politica de economii,
ci o altă concepţie economică:
* Domnilor, dacă dela partea agricolă trecem
trială, constatăm

"a, îndruma
Dar,

noile generaţii spre meserii.

afară

constatăm
totuşi am

la partea indus-

un curent îmbucurător, care stăruieşte întru

de

afirmarea

să se fi
fost

teoretică

făcut un alt pas

puşi în mişcare

de cătră

a

acestei tendinţe,
meseriaşi,

„cestiune, care cere o dezlegare.
Aci

vreau

meseriaşilor,

să

aduc

un

nu

în această direcţie. Şi
cecu

această

.

omagiu,

ale căror pretenţiuni

fără a linguşi

au

fost

pe

în genere

nimeni,

cum-

pătate. Ei au primit, cu voie bună, un “proiect de lege, care

îi sapunea, la foarte grele condițiuni şi de pe urma căruia
„învăţarea meşteşugului S'ar putea face pe cale
de ucenicie,
fără sacrificii din partea statului. Totodată ei se învoiau
cu
plata unor cotizaţii „pentru întreţinerea şcolilor complimen-

tare de meserii.
Ce face însă guvernul
În fierberea,

care

pentru meseriaşi ?

a cuprins

această

lume

a

muncitorilor

meşteşugari cari suferă de criză mai mult
decât alţii, guvernul nici nu vine măcar să spună că meseriaşi pot spera

DISCURSURI

POLITICE

! dl

.

ceva, ori să-şi ia nădejdea. El nu spune măcar că vrea
să facă ce am voit şi noi, ori că vrea si facă altceva, ori :
că nu vrea să facă nimic (aplauze). .
La guvern, ne-am mai propus să punem în valoare unele din bogăţiile acestei ţări, cum de pildă pădurile. Şi nu ne
gândiam numai să scoatem15 milioane pentru tezaur din
vinderea arborilor, cari se usucă. Ştiam că dacă statul înca-

sează 15 milioane de lei, aceia cari au cumpărat arborii vor
trebui să cheltuiască cel puţin 25 de milioane, pentru transport pe căile noastre ferate, pentru lucru, şi salarii. Dar ne
mai pgândiam că prin această exploatare se vor crea in-

dustriile anexe ale lemnului. Mai cugetam că acele mari
masive de păduri, din cari unele auo întindere de peste 100.000
de hectare, să fie.puse în exploatare printr'o pricepută şi largă aplicarea legei drumurilor de fier de interes privat,
- combinată cu scoaterea în exploatare, pe termen lang, a
acelor păduri (aplauze). Aci

nu

numai. că nu

vedem

că o

regula,

definitiv

se face: nimic,

concesiune de drum
acordată

de

de

dar

fier,

guvernul

ne

este

dat să

acordată în toată
nostru,

nu

poate: fi

pusă în aplicare din cauza împotrivirei arbitrare a guvernului, care astfel aruncă disereditul asupra reputației noastre
.
|
în străinătate (aplauze). :
Ce am vrut să facem-cu lemnele, am vrut 'să facem şi cu.
petrolul. Socotim că această bogăţie nu poate să lânceziască
şi, înainte de retragerea noastră, intrasem, în străinătate, în
ultima fază a negocierilor, pentru a se da o soluţie acestei

chestiuni.
Neapărat,
ţia

»
nu

guvernul

pretindera ca

să primiască

|

noastră.

Dar o soluţie
nomică

în

solu-:

care

se impune.
ne.

aflăm,

In

starea de

o “bună

vinţă, ar fi de .natură a uşura
laţiei noastre. Noi ştiam că:
minelor noastre petrolifere nu
milioane, de cari s'a vorbit şi

soluţie,

strâmtorare
în

această

ecopri- -

foarte mult suferinţele popuprin punerea în exploatare a
numai statul va lua cele zece
partea lui din beneficiul brut
4
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“al exploatărei, dar că va trebui: să. se cheltuiască zecimi
“— de milioane în această industrie, milioane cariar fi venit; să
învioreze

_-

situaţiunea

Ni s'a părut.că
vinţă

încontra

noastră

economică.

obiecţiunile, ce s'au făcut în această priîntemeiate,

sunt

nu

capitalului străin,

căci

industria petroliferă este din acelea ce-nu reuşesc decât atunci
când sunt concentrate în câteva mâni şi când se poate dispune de mari capitaluri.
:

“Credeam dar, că e-util trei
tensivă a subsolului

exploatarea

să pornim

nostru, punând” în

mişcare

un

inmare

capital circulant, care ne-ar fi scos din piroteala economică
în care ne aflăm, şi credeam că-e satisfăcător să dobândim 10 ori 12 la sută din produsul brutal minelor. Această
redevenţă

este

aceea, pe care-o

obtin

producătorii

de petrol

în Statele-Unite.
»
Ni se părea că e mai bine, să: avem o bună plată a petro- lului, care zace azi improdactiv : în pământ, să avem.ca._

Americanii

10 ori 12 la sută din

tolului, decât

să ne

zvârcolim

azi; când: casele se vând

producţiunea brută- a. peîntro

cu 40—50

situaţie

ca acea de”

la sută scădere

(ui

aprobări) şi se cumpără negreşit de cei ce au capitaluri,
cari mai adesea sunt străini. Credeam că era bine să pro-

“Incheierea,

domnilor,

este că ne pare că guvernul

7

ducem acea mişcare de afaceri, care ar fi venit să stimuleze
activitatea, noastră economică, înloc de a lâncezi într'o si-:
tuaţie, care face pe lumea muncitoare să treacă prin nişte
zbuciumări prea grele de îndurat (aplauze).
urmează

„o politică, financiară strâmtă şi o politică economică deprimantă. Acestea sunt singurele rezultate, pe cari le putea da
formula guvernului
:: « Numai economii!» Acestei.politici am
"opus o politică, pe care o credem superioară şi care se re- " zuma în aceste trei cuvinte: «ŞI economii şi mijloace noi
şi punere

în valoare" a Vogăţiilor țării !» (aplauze).

Domnilor, această politică pe care văd că d-voastră o aprobaţi

a avut

şi aprobarea

unanimităţii

Camerei

precedente, în

--
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prima zzi cână d-l Carp; ca prim-ministru, a expus planul
său financiar Parlamentului. .
|
E dar straniu! lucru, ca tocmai astăzi, în opoziţie, când
la ordinea zilei este programul guvernului, nu al noştru, să
se formuleze, de cătră unii conservatori, în contra acelei politici, pe care-au aprobat-o şi au aplaudat-o acum un an,
nişte critici atât de pătimaşe, încât dezvelesco stare patologică,

(ilaritate,

aplauze).. Nu

voesce să revin asupra împrejurărilor, cari au

care merită

luarea

noastră

aminte.

creat această

stare de spirit.
“Ştiţi cum la 12 februarie s'a răsturnat partidul conservator
dela

cârmă,

declarându-se

că s'a “săvârşit. un

act mare, căci

s'a scăpat popularitatea. partidului conservator. Mai în urmă
se di acel banchet de provocare dela Iaşi, care produce
noi sfâşieri în sânul partidului conservator, declarând iiarăşi
că s'a săvârşit

un

act măreț.

|

Dar după răsturnare şi dezbinare a venit acum detăimarea.
Fi bine, dacă la urma urmelor ne resemnăm şi la cădere

“şi la sfâşierea partidului, dacă ne
neputinței

noastre,

împăcăm

chiar cu ideea

este un lucru, cu care nu ne putem

învoi,

anume .cu 'necinstirea bunului renume al partidului nostru, şi
aci nu vorbesc numai de noi, ci de unanimitatea partidului

conservator (aplauze).
«Sărac dar cinstit», zice omul detreabă. «Invinşi dar mândri»,
măcar această fală să ni se lase, dar şi pe aceasta voesce
unii falşi conservatori să ne-o răpiască (aplauze, bravo).

Aceasta este fără precedent. Cercetaţi analele partidului-conservator, veţi “găsi desigur lupte intestine în sânul partidului
“nostru ; dar lupte de ponegrire ca cea de astăzi. dusă deo
fracțiune

a partidului

colecţia «Timpului»,

conservator, n'am

mai văzut. Cercetaţi

dela 1876 şi până

când el a încetat;

cercetaţi” <Presa» dela 1869 pânăla dispariţia ei, şi veţi găsi
pealocurea discuţii între membrii aceluiaşi partid, dar. nu
veţi vedea acea, licenţă de limbaj, care se răsfaţă în ziarele”
oticioase şi oficiale, subvenţionate de clubul februarist (aplauze).
Au fost controverse între noi, controverse de principii mai
.

+
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-adesea. N'am. mai “pomenit însă ca bătăuşii să - intervină în
«discuţiile interne ale partidului conservator (aplauze). Pentru
prima oară_ am “văzut în luptele lăuntrice ale unui partid
bătăuşii operând, cum. au operat în strada Corăbiei la

„d-l Olănescu. Şi dupăce-au operat atunci în mase, acum s'au
“împrăştiat în coloane volante, în 5 puncte ale Capitalei, ca să
-zădărniciască întrunirea noastră (bravo).
Stim,

domnilor,

ce însemnează

”

aceste 5 întruniri. Ele nici

-n'au meritul originalității. Nu pentru :prima oară se fac cinci
întruniri de. mahala, spre a zădărnici o întrunire publică. '
Acest sistem se întrebuinţează de guvernele în agonie, faţă
de opoziţia triumfătoare. Dar ca asemenea mijloace poliţieneşti

:să fie îndreptate în contra unei întruniri a membrilor aceluiaşi .
partid, aceasta nu s'a văzut încă (aplauze). Aceasta, domnilor,
-dovedeşte că în partidul nostru s'a înfiltrat un spirit nou,
-care necinsteşte moravurile neprihănite ale acestui partid.
"Aceasta dovedeşte însă, din nenorocire, şi o slăbire a prin-

-cipiilor cari ne călăuzesc. Se vede că acel chiag al credinţei
comune,

care

ţine

laolaltă

temperamentele

cele mai

nepo-

trivite şi răpune ambițiile cele mai: deşănţate, este dizolvat
de

acel acid, al ambiţiei exager ate şi al personalităţii excesive

(aplauze).
Dacă cunoaştem

:
răul, vom: afla cn uşurinţă şi leacul.

"Dacă slăbirea, principiilor ne-a adus aci, în întărirea prinz
-cipiilor vom

găsi scăparea, :

Dacă nu putem face unitatea, de personal a partidului cOn-servator, să facem
unitatea lui . de credinţă, care fatal va
împreuna,.mai apoi, tot ce e suflare conservatoare, după o

cernere necesară, care va despărţi pe servitorii ideii conservatoare de. speculanţii conservatismului (aplauze).
Fiţi siguri că astfel nu vom greşi. Formele exterioare în-

şală şi de aceea vedem pe unii conservatori înclinând într'o
parte şi pe alţii înclinând într'alta. Principiile însă nu înşală
:niciodată. De aceca vă zic vouă tuturor, cari suferiţi de această
criză prin care trece partidul conservator : Mântuirea este
în

d-voastră

înşivă!

Intoarceţi-vă

la principii, vedeţi
ș
4

cine

le
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de putin dela, crezul.

"nostru politie, părăsiţi-ne ! Datori chiar sunteţi să ne părăsiţi..
Venim în interesul partidului să rupem lanţurile legătu“rilor personale, cari nu produc decât clientele ; venim să vă |
liberăm conştiinţa şi să zicem: «Dacă credeţi că nu suntem
şi cu vorba şi cu fapta servitorii devotați ai ideiei conserva-toare, datori sunteţi să nu ne urmaţi». Deasemenea cei ce:
nu se află încă, azi, în mijlocul nostru, vor trebui să vie la

oi, trecând peste toate consideraţiile de -persoane,. când se
vor convinge că suntem servitorii adevăraţi ai principiilor:
;

,

conservatoare.

Deaceea, permiteţi- mi să fac un apel la acele principii.
permanente, cari constitie reazemul unui partid politic.
Domnilor, ceace caracterizează epoca noastră este o încredere:
nemărginită în progres. Până acum o sută de ani, lumea-

vedea fericirea înapoi, într'un paradis biblic, ori într'un veac-

de aur, de care ne-a vorbit mitologia. De un secol încoace însă lumea vede progresul înainte şi toate popoarele caută să-şi.
_însuşiască acel progres şi să se râdice la o treaptă mai înaltăde civilizaţie.

Nu

toate însă

reuşesc,

pentrucă

o: civilizaţie

rafinată este o plantă plăpândă, care nu înfloreşte decât.
în anume condiţii şi numai popoarele alese pot realiza acele:
|

.

condiţii.

Numai acele popoare, cari sunt în stare să facă un sacrificiu.
pentru un ideal, numai acelea cari pot jertfi un interes prezent .
unui

viitor,

interes

stăpâniască

numai

acelea,

cari au

să-şi

pasiunile” pentru realizarea binelui, numai acelea.

ce ştiu să-şi
"numai acelea

înăbuşiască ambițiile. pentru “mărirea patriei,.
pot căpăta acea întâietate, în omenire, care le:

permite să: scrie o pagihă de laudă,

(aplauze). -

aptitudinea

pentru

ele,

îni

istorie

Toată istoria ne dovedeşte: temeinicia, acestor adevăruri.
Ce este mărirea Romanilor, dacă nu efectul câtorva din aceste:
virtuţi iniţiale ? Romanii au stăpânit lumea, pentrucă au ştiut
să sa stăpâniască pe sine-şi. La ce se datoreşte, astăzi, su-premaţia Anglo- Saxonilor, dacă nu 'acelei puteri de stăpânire”
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de car& e capabilă rasa
t
de jertie,
de sine, acelui spiri

cea

|
mai bine oţelită din'timpul nostru?
progrea
aramă
de
Se vede, domnilor,că aceasta este legea
sului, că mărirea patriei nu. se poate
sacrificiul— consimţit de bunăvoe la

întemeia decât prin
popoarele libere, ori

impus Ja celelalte— a o parte din satisfacerile, din drepturile, din avutul,

din libertatea, fiecăruia.

» Este rolul partidelor conservatoare de a reaminti aceste conaiii de mărire a ţării lor, acelor popoare ce ar fi ispitite a a
le uita.
Şi este rolul partidelor liberale, să împiedice ca această
politică să cadă în exces şi să întemeieze despotismul, ori
să împiedice ca acele sacrificii să. profite numai atotputerniciei
“umui om, sau unei oligarhii (aplauze).:
Su
Noi, domnilor, ne-am făcut totdeauna, cu fală, datoria din acest
punct de vedere. Şi vedeţi aci satisfacţiunile, pe cari ni le dau principiile. In momenţul când se credea, ca bunăoară acum,
că suntem la pământ, atunci chiar ne râdicăm pânăla acele

sfere înalte ale principiilor, de unde putem privi de sus pe
protivnici şi putem

speranţa, că acele principii, cari

să avem

au întemeiat. gloria, noastră în trecut, vor întemeia — aceleaşi
cuuze trebuind să producă aceleaşi efecte — gloria noastră şi
în viitor (aplauze. nesfârşite,. bravo). .

-Fideli acestor principii, ne-am făcut totdeauna datoria. Ce
este guvernul delă 1871—76, dacă nu un apel repetat la spi-

ritul de sacrificiu al unei opiniani publice, zmintite de utopia
liberală, care nu-şi pierduse încă tot farmecul. A trebuit ca,
prin apăsarea opiniei publice întărâtate în contra noastră,
să răpunem elementele. revoluţionare şi să restabilim ordinea

monarhică

în ţară. Cu

preţul

popularității noastre am făcut

reforma morală, în şcoală, prin opera d-lui Maiorescu (aplauze
, prelungite)
fesoral,

care impunea

şi, în justiţie,

prin

o disciplină
reforma

necesară corpului pro-

codului

penal, făcută

de

Alexandru Lahovari.
Cu preţul popularității noastre am cerut şi obţinut, pentru
armată, sacrificii cari ne-au priit aşa de bine apoi pe câm-
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piile Bulgariei, sacrificii cari erau neînţelese

şi impopulare

pe vremea; când. se vorbia de națiunea armată. Astăzi toate
aceste acte impopulare sunt sancţionate de consimţimântul
unanim al opiniunii publice şi pe dânsele se întemeiază toată
popularitatea noastră, singurul fel de popularitate care convine partidului conservator (aplauze).
Jar dacă vorbese de sacrificiile materiale ce s'au cerut gării,
şi nu numai în timpul guvernului 1871—76, dar în tot timpul
- erei constituţionale, pot constata— şi “aceasta nu e un fapt |
întâmplător— că toate impozitele din această ţară s'au' înfiinţat de partidul consesvator.- Aceasta e în firea lucrurilor,

întrucât acest partid ştie, să facă apel la spiritul de sacrificiu
al poporului şi se bizuie mai mult pe forţa morală decât pe
mase, ale căror slăbiciuni le linguşesc prea adesea liberalii
(aplauze). .
a
„Bi bine, "domnilor, astăzi pentru prima oară constatăm la o

tracţiune a partidului conservator o şovăire a politicei

con-

servatoare. La 12 februarie, pentru prima oară, vedem nişte
conservatori predicând dosirea dela datorie. tocmai atunci
când ţara, într'un moment de mare strâimtorare, căuta un
salvator şi-şi punea speranţele în partidul nostru. Această
politică, înaugurată la 12 februarie, trebuia să dea şi alte roade.

Ca o consecinţă firească am
cându-se

că-i

lipseşte

ceva

auzit, la banchetul
partidului

din Iaşi, zi-

conservator.

- Acest ceva, s'a zis, îl au liberalii, şi trebuie să ni-l însuşim
dela ei. Acest lucru e: căpătuirea partizanilor.
|
Această însuşire, care
între liberali şi noi, nu

constituie tocmai linia de despărţire
poate fi aclimatată în partidul con-

servator. .
Partidul conservator poate. şi trebue să fie, pentru motivele
ce vam. arătat, partidul sacriticiului, niciodată însă partidul.
căpătuielii. De aceea, denunţ acea politică, care s'a afirmat
Ja banchetul 'din Iaşi, ca neconservatoare.

Ştiu că, faţă de noile tendinţe ce s'au dat pe faţă lu Iaşi,

,
.
misiunea noastră devine foarte grea.
In sine rolul nostru e ingrat şi cu greu poate birui această
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,

politică a sacrificiului, când în contră-i se râdică adversării
„noştri naturali şi când mai ai a lupta şi cu toate elementele
bolnăvicioase cari există la noi, ca în orice societate. Dar, acum,
avem

în faţa

noastră

şi o fracțiune

conservatoare,

al cărei

rol ar trebui să-l joace alături de noi, în loc de-a sprijini cele.
"mai rele deprinderi .ale liberalilor.
Ştiu dar.câte greutăţi avem să intâmpiniro. Nu mă îndoiese însă de izbândă.
Ştiu că stă seris undeva, că «drumul victoriei trece pe subt
poarta chinului». Astăzi ne aflăm pe acest prag de durere,
sub această boltă întunecată şi posomorâtă. Inaintea noastră,

însă, este o privelişte încântătoare. -Acolo
cuvânt

mare,

faţă, şi care

acela

care

ne

îfnbărbătează

vedem
în

seris un

momentele

de

va fi bunul nostru de mâine. Acest cuvânt mare

este : Viitorul (aplauze).

-

i
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”. CONSPĂTUIREA DELA IAȘI.

.

!

Pontru alegorile comunale, 'cari trebueau să aibă loc în toamna
pretutindeni

nale

fuseseră

mult

avu
— re
o consfătui

dizolvate,

lupte şi să prezinte. peste tot liste
ținură o sumă de întruniri publice

partidul

comu-

consilii

în toato oraşele ţării, întrucât vechilo

1902

anului

conservator hotări să

proprii. Intru acest scop se
în provincie; cea dintâi — mai

loc la Iaşi,

în ziua de 19 februarie 1902,

la ora 4 după amiazi, în localul clubului, constătuire la care iau
„cuvântul d-l Al. Marghiloman, P. Sion şi N. Filipescu.
“Această consfătuire venia în urma unei serii întregi de întruniri,
ținute de fracțiunea conservatoare;iCantacuzino aproape, în toate
oraşele însemnate din ţară, întruniri în cari partidul. conservator
carpist era crâncen atacat,
Bă
Cea dintâi întrunire aţfracţiunei Cantacuzino are loc în ziua de

“11 noembre

1901, în Capitală, pe &ulori. A doua so. ţine la Brăila,

la 25 noembre. 1901. După aceasta, un şir de întruniri provocate
" de alegerile paxţiale din iarna anului 1901. „Astfel,la Craiova, în
“ziua d6 14 decembro 1901,.pentru alegerea: dela colegiul îi de
Cameră,

dl
candida

la care

Tache

Ionescu şi unde

se alege

can-

didatul liberal, C. Ciocazah; la Galaţi, la alegerea colegiului I de
Senat, unde reuşeşte candidatul cantacuzinist, general]. Lahovari ;
la Brăila, pentru colegiul II.de Senat, la Dorohoiu, pentru Cameră.
- In ziua 'de 3-ianuărio41902 gruparea Cantacuzino ţine la Iaşi o
consfătaire, spre-a.inaugura noul club şi pentru alegerea unui nou
comitet, cel vechiu (fiind descomplectat prin plecarea membrilor din

gruparea Carp. “După constătuiro se dă un
vântul mai

mulţi

oratori, cari

atacă

banchet, unde iau cu-

cu vioiciune gruparea

îndeosebi d. Al. Bădărău şi generalul Gh. Manu.
D1 A.%DBădărău- spune, că partidul conservator
sânu-i

două grupuri

însă contopirea

Carp,

IC
a absorbit în

politice: pe radicali şi po junimişti. Pe când

radicalilor

cu

conservatorii

sinceră,

a fost

fuziunea

cu junimiştii:n'a fost deloc astfel, deoarece -junimiştii au căutat în —
o

mod statornic să acapareze partidul şi direcţia lui.
- Xicolae Filivescu. — Discursuri Politice, vol. IL.

“
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» La 20 ianuarie 1902 gruparea Cantacuzino convoacă o mare întrunire publică în Capitală, în chestia procesului Zapa. Iau cuvântul
la această întrunire Gh. Cantacuzino, şetul partidului, atăcând pe
liberali şi îndeosebi pe şeful partidului liberal, D. Sturza, pe motivul că a dat drepturi unei societăţi străine
— «Olimpicele» din
Atena — în dauna şi împotriva statului românesc. 'Tot împotriva guvernului liberal mai vorbesc şi alţi oratori, ca d-l M. Vlădescu,
colonel Ghica, general Lahovari. Câţiva dintre vorbitori îşi îndreaptă

însă atacurile numai împotriva grupărei Carp ; astiel este d-l Barbu
Păltineanu, care critică
făcut în politică un cal
în practică s'au coborât
„Ionescu, care spune că
conservatorilor,

deoarece

pe junimişti,
de bătaie din
la cartelul cu
junimiştii s'au
au

constatat

pe temeiul că aceştia şi-au
însănătoşirea moravurilor, iar
liberalii. Tot asttel d-l Pacha.
aliat cu liberalii împotriva
că partidul

conservator

este

tare, Explicaţia acestei tării stă însă în faptul, că partidul conservator desubt cârma "lui Gh. Cantacuzino este matca conservatoare. .
Cu tot cartelul însă, protivnicii nu vor reuşi, deoarece partidul stă
tare,

în

„Acestei

matca

lui.

din urmă

învinuiri, adusă

de a-l Tacho Ionescu grupărei

carpiste, că ca nu reprezintă matea conservatoare, răspunde îndeosebi

d-l Nicolao "Filipescu

în cuvântarea, ţinută la consfătuirea din Iaşi.

MATCA CONSERVATOARE
DISCURS ROSTIT ÎN CONSFĂTUIREA DELA IAȘI, ÎN ZIUA DE 19 FEBRUARIE 1992.
Domnilor,

4
|
|
Vă: rog să mă iertaţi, dacă — pentru o singură dată — voiu |.
- vorbi în ceştiune personală, spre a răspunde la toate învi- :
nuirile, ce de câteva luni mi s'au adus.
Unele persoane din ceealaltă ramură conservatoare au
aerul de-a ne tăgădui nouă, cestora cari dela fuziune suntem

- alături de d-l Carp, dreptul — chiar dacă am avea dreptate —
de-a menţine legăturile noastre actuale, legături ce nu noi
singuri am stabilit;
,
a
:
.

„Voiu căuta să vă dovedesc că avem „dreptate. Dar chiar
„.. înainte de aceasta, revendice dreptul absolut de a-mi servi partidul, aşa cum mă povăţueşte conştiinţa. La acest drept nu..
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renunţă decât: acel ce, datorind cuiva ceva, devine clientul
„acelei persoane. Eu nu datorese nimăraui nimic, Nu ştiu dacă
alţii, şi chiar dintre cei ce se află în capul” celeilalte grupări; îmi
datorese ceva. Nici nu vreâu să ştiu aceasta. Asemenea creanţe
n'au valoare decât când le invoacă debitorul (aplauze).
Nedatorând nimănui nimic, nu sunt dator să primese drept
bune argumente de felul aceluia, că: «Acolo este matca»,
argument care se repetă aşa de des, tocmai pentrucă nu se

poate susţine — ceeace ecu mult mai important— că acolo sunt
principiile, acolo procedeurile, acolo personalul, cari au făcut
mitreţia partidului conservator,
' Dar această afirmare că acolo e matca, afirmare repetată
cu seninătate de oameni cari, până decurând, numai în
matcă nu erau, pelângăcă apare astfel glumeaţă, mai con-/
o
"
ține Şi un neadevăr.
unor
numele
S'ar părea că acea grupare, care vorbeşte în
dreptuşi istorice străvechi, îşi pierdo origina în ceața nepătransă a trecutului.
'Totuşi, cu însumi am apucat — în 1885, când m' an întors

în ţară — comitetul, din care domnii, de cari ne ocupăm, pretind că îşi trag filiaţiunea. -

Nam găsit; în acel comitet decât trei, dintre nenumii-atele
.
- persoane din âctualul comitet, ce pretind a ne contesta con.
antiquo
ab
e
câştigat
i
dreptur
“servatismul în numele unor
Acestea” erau: d-nii general Manu, lon Lahovari şi Gr.
'Triandafil.
vreau să vă obosesc cu
)
Unde erau ceilalţi ? (aplauze). Nu
cercetări anevoioase, menite a le afla urmele.
Constat atât, că erau numai trei, şi aceşti trei se aflau,
nu înti” un comitet - conservator, ci întmun comitet liberale

,

"conservator.
Pe

atunci,

noi

câţiva

tineri,

cari

printre

se alla şi mult

regretatul d-voastră concetăţean şi amic Alecu Balş, am avut
marea îndrăzneală să afirmăm, în «Epoca», pe care.atunci noi
O

întemeiasem, “ideia

"A

fost.

atunei

conservatoare.

multă

vâlvă

d

la clubul

-

liberal-conservator.

a
ww
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Acea neînțelegere cu unii membri din partidul liberal-conservator se asemăna, în unele privinţe, cu neînțelegerile noastre
de azi. Intr'o parte erau acei ce din convingere vroiau să

facă o afirmare

de

principii,

care -pe

atunci

nu era nici

populară, nici profitabilă. In „partea cealaltă erau unii oportuniști, cari credeau că, punându-şi: o mască şi făcând con"“cesiuni curentelor” momentului, pot ajunge “mai repede la

putere (aplauze).

*

Am reuşit totuşi să. producem o puternică afirmare de vitalitate a ideii conservatoare,
Dar nu era destul. Partidul conservator se-afla de aproape
zece

ani

în

opoziţie.

Vă

daţi seamă

întrucât,

la

noi,

zece

ani de opoziţie pot slăbi forţele unui partid şi-i pot întuneca
„normele sănătoase de guvernământ, pe cari un partid ce
-vroeşte a cârmui ţara trebue: să le păziască,
A
.
Partidul conservator trebuia dar să se alirme. -ca partid de
guvernământ.
.
Această afirmare a făcut-o posibilă guvernul "Peodor Ro-

-setti, care totodată a scăpat partidul conservator de cea mai
mare primejdie (aplauze).
|
Am la mine,

scrise

de mâna lui Mihail ISogălniceanu, con:

diţiile, cari legau pe şefii opoziţiei-unite. Potrivit acelor legăminte,

opoziţia- -unită

şi să prezideze
Desigur

trebuia

să împartă

puterea

pe jumătate

alegeri libere. .

că d-voastră

naţi uitat, că

în sânul

opoziţiei-unite

|

se aflau numeroase elemente liberale. Asemenea ţineţi minte
că, încurând după venirea noastră la putere, în. 1888, Dumitru Ă

Brătianu s'a împăcat cu Ion Brătianu. Este dar vădit, că, venind la cârmă

opoziţia-unită,

toate : elementele

liberale

sar

fi grupat imediat în juraul.lui Dumitru Brătianu. Partidul conservator era dar expus ca, de pe urma luptelor sale de 12
ani, să nu culeagă alte roade decât dea ne permite să par:
ticipăm, timp de două luni, cu patru. miniștri din opt, la un
guvern de tranziţie şi ar fi putut da naştere unei, majorităţi
liberale.
.

.
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Aşa că am fi pus noi temelia unei noi cârmuiri liberale,
partâni de astădată firma lui Dimitrie Brătianu

(aplauze).

D-l Arcu Houpay: Am fi păţit ca Epureanu în 1876.
D-l N. Frrapescu: Acecaşi soartă ne putea fi rezervatii:
Doaceea am socotit că, în locul: concentrării liberale în jurul
lui Dimitrie Brătianu, era mai înţeleaptă concentrarea con' servatoare în jurul guvernului 'eodor “Rosetti.
Atunci, tot noi cei dela «Epoca», am publicat, înfrângând

poate întrucâtva disciplina de
care n'avea

partid,

un

program

politic,

altă menire decât să fie o trăsătură de unire între

gruparea liberăl-conservatoare şi gruparea :junimistă.
Inţelegerea s'a făcut apoi pe toată: linia în alegerile din
1888, în cari partidul
"de „opoziţie,

"Astiel,

o strălucită

conservator

a căpătat,

după

12 ani

victorie.

cu ajutorul ministerului "Teodor Rosetti, am scăpat

de o mare primejdie. Cu ajutorul lui s'a aşternut baza activităţii. noastre

guvernamentale

de 7 ani şi jumătate
— după

urma căreia tragem și, azi oarecari foloase
— și s 'a început o€
viaţă nouă,
pe

pentru partidul conservator

Eram la încrucişarea a două

(aplauze).

-

drumuri şi întrun

moment

„hotărâtor pentru partidul conservator. Arbitru al situaţiei era
o grupare, 'care, prin prudenţa ei,. pentru carea fost. atât de
aspru

criticată, se înfăţişa —

după cum

a spus-o

d-l general.

Manu
— drept cea mai indicată pentru a lua puterea. Ea singură putea veni la cârmă ca grup conservator, fără legături
en alte elemente.
In acel moment hotărâtor și la acea răspântie, acei biirbaţi
„politici — ctirora am văzut că li se tăgăduește conser vatismul ”

de nişte oameni cunoscuţi pentru schimbăciunea lor —n'au
pregetata se manifesta drept conservatori şi-a îndruma politica
“țării spre dreapta, iar nu spre stânga.”

-

Atunci mulţi au socotit că o conlucrare cu acel element
este o necesitate, atât din cauza oamenilor de valoare. ce nu-:

măra

acea

grupare,

cât şi din cauza: serviciului, co ei adu-

seseră pârtidului conservator (aplauze).
Această

conluerâre n'a putut fi, la început, ferită de diverse

|

5
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frământări, In 'cele din urmă

am

întemeiat

împreună -ma-

„rele minister de 4 ani al lui Lascar: Catargiu.
puintr”o

acţiune

jumătate,
targiu,

paralelă,

o opoziţie

Apoi am dus,

glorioasă de

trei ani

care, trebuia să se sfârşiască printr'un guvern

menit

a consfinţi

definitiva

fuziune,

guvern

şi

Ca-

a cărui

compunere, după o înţelegere cu d. Carp, şeful nostru o
alcătuise deja, cu două zile înainte de-a muri.
Dar” înţelegerea deplină nu s'a putut stabili deodată.. Erau
"diviziuni în partid. Fiind diviziuni, trebuia fatal să alegi
între urii şi între alţii şi, alegând pe unii, nu puteai să nu
te ciocnești cu ceilalți.
|
“De aci polemici, de cari n'au scipat decât acei ce rătăciau în alte partide. Iar. aceştia, dintre. cari unii şi-au renegat principiile subt înrâurirea unor interese, ne impută

„nouă acele contraziceri cu privire la persoane. Fi mi-au făcut
chiar
zând
Ţin
oară,

onoarea, să-mi consacre un supliment . de ziar, cuprin- .
contrazicerile mele.
să le atrag -atenţia, că n'au fot complecţi. Aşa, bunăn'au relevat faptul, că am fost nevoit să votez la pre- -

şidenția

Camerei

pentra

d-l G.

Cantacuzino. încontra lui

Lascar Catargiu şi să susţin ministerul Manu încontra lui
IL. Catargiu.
Dacă o. doresc aceşti domni, pot să le servesc un întreg
dosar de contraziceri de felul acesta, cari dovedesc un singur
lueru, anume că partidul cra divizat.
In. ceeace “mi priveşte, am satisfacția că, în mijlocul acestor ”
contraziceri, am păstrat drept călăuză o' normă, care-mi pă- .
rea indicată,

de

interesele

part idului:

am

susţinut

întotdea-

una guvernele de unire.
Am susţinut guvernul Teodor. Rosetti, când s'a reformat cu.
Vernescu, Lahovari şi Manu. Am combătut primul minister

Catargiu, care înlătura dela cârmă o fracțiune conservatoare.
Am sprijinit guvernul Manu, care venise la putere cu lo:
zinca: «concentrării conservatoare». Am combitut ministerul

Florescu,

care

luase

puterea

încontra

ideii

de! concentrare

şi am susţinut marele minister al lui Lascar Catargiu (aplauze).
.
.

N
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Când

am

i

“55

.

revenitla putere,

SN

în 1899, am propus din capul

locului să se facă fuziunea și, fără-a avea pe-atunci niciun
fel de legături cu d-l Carp, am sfătuit să se constituiască
guvernul sub preşidenţia d-sale. Infine,
am. recomandat iarăşi fuziunea (aplauze).
“In

privinţa

fuziunei,

care

s'a făcut

un

an
|

în iulie

mai

1900,

apoi,
ţin

să

rectifie unele erori. Am fost partizan al fuziunii. N'am fost
însă iniţiatorul ei.
Am auzit zicându-se, că ideia fuziunii âr fi pornit delao
fantezie a mea. Inlocde-a păstra un guvern mediocru, care
târâş-grăpiş ar fi putut ieşi la liman, aşi fi propus, numai dintr'o fantezie nechibzuită, o soluţie mai strălucitoare, dar care a
fi fost mai

puţin solidă, „dacă

ţinem

seamă

parlamentului.

de

compunerea

7

Mai întâi, guvernul din martie 1899 n'o mai putea duce.
înainte. Aceasta o pot dovedi oricând. Diviziuni de tot felul
îl săpau. Şi astăzi, când aud glorificându-se un program finâuciar, făcut a posteriori, sunt dator să amintesc, că era o
absolută neînțelegere cu privire” la măsurile financiare ce
trebuiau luate. *
|
Dar apoi, repet, n'am luat eu iniţiativa de-a propune
fuziunea.

Meritul

acestei

iniţiative aparţine

cuzino, care vroia să facă un guvern

d-lui

G.

Canta-

de fuziune sub preşi-

denţia d-sale.
,
“Ca dovadă, voiu aminti niște tratative, pe cari le ignorează membrii cabinetului din martie 1899. Această: neştiință explică, probabil, eroarăa lor,
In primele zile ale lunei-ianuarie 1900, şi anume în ziua

“când preşedintele consiliului a plecat în străinătate,
d-l Cantacuzino m'a însărcinat să tratez fuziunea şi remanierea
ministerului. Am găsit ideea fuziunei bună, deşi nu mă gândiam pe atunci la ea. Mai mult, am refuzat să mă însăr-

_€inez cu acele tratative.
Cauza

acelui

-

refuz era că, numai

cu câteva zile înainte, cu

ocazia unei remanieri a cabinetului, s'a pornit din partea unor
persoane,de cari până atunci nici nu mi-ar fi-trecut prin minte”
,

i

La

56
să

„32
mă
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e

îndoiesc,o

intrigă

îmi părea inocent,

încontra

mea,

că nu intrasem

pentru motivul, care

în cabinet.. Am

zice, consternat, când am aflat cine
prăştie acea intrigă, chiar în rândurile

fost, pot.

a fost: capabil să îmopoziţiei şi am aflat —

vă închipuiţi— de atunci cinea relatat, şi în. c6 termeni a
făcut-o, membrilor grupării junimiste, cu cari eram atunci în „luptă,

amănunte

calomnios denaturate

- trecuseră.
Văzând cu cine

despre

cele ce se pe-

Ă
am atace,

am refuzat să mă mai i amestec; în

vreo mijlocire oarecare. D-l Cantacuzino totuşi a stăruit
şi, atunci, după plecarea d-sale, an rugat pe d-l C. Olănescu,
care era preşedinte al Camerii, să se însărcineze cu acele tratative; cari, în acel moment, n'au. dat niciun rezultat.

Aceasta este origina ideii fuziunei. E diept că, cucât si* tuaţia devenia mai grea, cuatât mi se părea că o conlucrare.
a tuturor elementelor conservatoare se impune mai cu putere:
In atari condițiuni fuziunea s'a făcut în iulie 1900,
„Im această privinţă, - socotese că am o contrazicere
puțin

decât

fuziunea

alţii-la

se făcea,

să ze desfacă,

mai

activul

ea nu
bine

meu.

Căci

am

trebuia desfăcută.
nu

se făcea

crezut

mai

că, dacă

Ori, dacă trebuia

(aplauze).

„An găsit mai alos vinovat atacul dela 12'februarie în„contra d-lui Carp, fiind date împrejurărilo în cari se făcuse
“înţelegerea.

In martie 1899 se oferis& d-lui

Carp

preşidenţia

consi-

liului. D-sa a refuzat, preţuind că n'avea; destule garanţii.
: Pe attinci am criticat acel refuz şi acea preocupare de garanţii. Vă

închipuiţi că, după

experienţa

făcută,

n'aşi cuteza

săi. reeditez acele critici (aplauze).
|
In iulie 1900: se oferi din non preşidenia - consiliului
d-lui “Carp. Deastădată, situaţia devenise neastimiinat mai
grea. De atunci se produsese criza agricolă şi guvernul,
|
acele

împrejurări,

nu

avea nicio

atracţie.

.

In faţa primejdiei însă nu puteai fi abil, fără a fi nepa“triot. Refuzul puterii în atari împrejurări ar fi fost tot una
cu o dezertare (aplauze).

5.
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D. Carp primi răspunderea unei situaţiuni, ce se caută a.

se înfăţişa azi în culori trandafirii. Insăşi oferta, ce i se făcuse,

|

SR

dezininte o atare afirmare.

D-l Carp veni la putere, înlăturând temerile ce” pătrunderea lui îi dezvelise cu un an înainte şi nesocotind prevestirile, ce de atunci se dădeau pe faţă prin presa opozi-

In atari împrejurări: socotesc

unui

drepta un. atac încontra

cra

nu

iertat a se în-

dezarmat în parlament,. -

care mă mărginese

despre

“pe o chestie,

că

om,

o

-

ţionistă, cmcă i se întinde'o cursă.

a zice

că

era cel

a
i
- pe
-puţin “controversată.
ni s'au
t
întrucâ
Şi straşnie de controversată era chestia,
şi contradictorii despre unel-

dat atâtea explicaţii succesive
tirile

dela

12

februarie

şi

întrucât,

între

altele,

am

avut

februaristă,
şi versiunea unui actual.fruntaş din gruparea
ne-am încât
asă,
injurio
de
versiune care ni s'a părut atât

împotrivit publicării ei (aplauze).
Această atitudine mi s'a părut
tidul conservator.

Lăsând

la o

|
şi vinovată

|

faţă de pa

de
parte cestiunea'

lealitate

“acea politică ar fi avut o scuză numai în succes.
iile te
Când te afli faţă de un adversar, pe care princip
ent de
indifer
zi,
prima
silese a-l combate, deschizi lupta din
aa
sorții de izbândă ori de neizbândă.

toate eventuali"Intro luptă normală, îţi faci -dătoria, cu
|
te expui. |
tăţile de succes ori de insucces la. cari
dator faţă de
„Când deschizi însăo luptă ca aceasta, ești

. partid să dovedești că poţi face mai bine.

ul partidului
Când însă nu-poţi decât să răstorni guvern
unei controverse,
tău şi apoisă laşi partidul divizat în faţa

ta (aplauze).
cu greu mai» capeţi. încredere în destoinicia
-- Dar, domnilor, să examinăm situaţia, care decurge din agtul dela 12

act care a fost săvârşit de alţii în unire
februarie,

cu liberalii

şi încontra „noastră,

tuaţiade azi.

Nouă

faţa votului coaliţiei

încât

nu noi

am

creat

si-

nu-ne-a rămas decât să ne înclinăm în
dela

12

februarie.

.
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gruparea noastră şi apoi de. relaţiile

noastre cu celelalte grupări. .
_
In ceeace priveşte partidul nostru, ţin
"tatea noastră

în faţa

manoperilor, cu

să

cari se

afirm

solidari-

cautăa se

slăbi

acea solidaritate (aplauze prelungite).
Intre noi este înţelegere şi nicio înţelegere nu există între
vreunul, din noi și vreo altă grupare.
"Ţin să vestese pe cei ce se cred! îndreptăţiţi a răspânai
“zvonuri despre nişte tratative închipuite, că 'reeditarea aceloraşi zvonuri va avea drept urmare, să ne siliască oricând
să luăm iarăși cuvântul, ca astăzi, spre a curma asemenea
vorbe (aplauze).
|
Tot atât de neexacte sunt pretinsele neînţelegeri dintre
noi. Când: sistematie se răspândesc neadevăruri despre fapte

materiale, cari

prin

ele înşile

constituese o dezminţire, vă

închipauiţi cu cât belşug trebue să
cu privire la sentimentele noastre

se împrăştie minciunile
intime, minciuni despre!

cari e mult mai greu să dăm proba pipăită a netemeiniciei lor.
Deaceea, ofer acelor ce duc această tristă campanie, să găSiască ei. înşişi formula de dezminţire ce le va părea lor su-

ficientă şi să ne indice modalitatea — ce le va părea lor hotărâtoare— a renunţărei noastre la pretinsele ambiţiuni, co ne-ar fi divizând. Mă voiu grăbi a le subseri (aplauze).
i
Aceste cestiuni mă aduc a vorbi despre situaţia noastră
faţă de gruparea februaristă.
—
Este evident că nu putem decât să păstrăm, şi unii şi altii

poziţiile noastre respective.
Şi totuşi vă mărturisesc că aşi dori casă se schimbe ceva.
- Este o înţelegere, „pe .care,—o declar sus şi
tare
— aşi dori

so văd stabilindu-se.
i
Aşi dori, ea forma înjositoare a polemicilor defăimiătoare să
înceteze, păstrând, drept mijloe de propagandă pentru grupările noastre — cari rămân fiecare cu individualitatea. sa absolut deosebită — numai meritele *noastre şi activitatea noastră,
pozitivă.
”
„Noioi credem că reprezintătm cu adevărat ideea.conser vatoare,e.

DISCURSURI

POLITICE

„59

Nu putem împiedica însă pe alţii de-a se numi conservatori.
Așa fiind, nu este un singur conservator adevărat, care. să
nu vază cu întristare, cum se vatămă bunul renume al acestui

„partid .prin polemici de felul acâsta între două, fracțiuni, ce
pretind a reprezenta acelaş partid.
Pentru prima oară, în analele partidului conservator, se dă

un asemenea, spectacol. Din parte:ne, ne mângâiem cu credinţa, că nu noi 'am dezlănţuit- asemenea polemici şi, cât
pentru mine, mă onorez propunând încetarea, lor.
li drept că spun aceasta fără iluzii. Când recurgi la min-

ciuni şi calomnii, e că ai interes a întrebuința asemenea arme
şi ştiu că sunt

persoane

pe atât do interesate a se folosi de

asemenea mijloace pe cât sunt de nepăsătoare de buna reputaţie

a partidului, nostru.

Imi place însă a crede că se mai află, printre soldaţii .
celeilalte grupări conservatoare, oameni cu inima destul de
sus pusă, oameni dezinteresaţi:şi independenţi, capabili să
puie devotamentul lor cătră partid mai presus de foloasele

ce cred legate de o mută disciplină.
Imi place a crede, că se pot găsi câţiva oameni destul de
înţelepţi pentru a nu vroi să fie colaboratori la dosarul pe
care probabil ni-l întocmesc, încă de azi, liberalii.
Acum,

domnilor,

ssă examinăm

și situaţia,

guvern.
Opoziţiea noastră nu va fi cliatită,
stabilit, prin niciun fel de curent

Există

opoziții

de

noastră faţă de

din marginile ce și-a

artificial.

două feluri, ori

de două

clase. ste

opoziţiea da clasa a doua, o opoziţie subalterni şi suburbană, care. se adresează ignoranței mărginaşilor oraşelor,
cărora le dă perspectiva sacului cu grăunțe şi, până să le
"dea pe acesta, îi întreţine cu o hrană şi mai proastă, aceea a
speranţelor înşelătoare. De aci, acele agitaţiuni fără rost, cari

fâră-a vătăma guvernul n'au altă ţintă decât de-a înşela pe
|
partizani (aplauze).
Aceasta nu e opoziţiea noastră. Noi înţelegem si ne
adresăm elementelor conştiente şi luminate. Vrem mai ales

GO
să

dobândim

tocm-i
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sprijinul

pentrucă

„ fesionalilor

acelor

elemente

sunt dezinteresate,

politicii,

căci,

necerând

prea
nimic,

Sar avânta în învălmășala. intereselor
Am speranţacă aceştia vor sprijini
zând că un 'gând bun pentru ţară ne
Aceştia vor :preţui opoziţia noastră,
_Vernul nu pierde din vedere interesele
Căci

opoziţia ” noastră „se

-sele ţării şi numai în urmă

inspiră

dezinteresate,

cari,

cedează pasul pronu

văd

pentruce

şi poftelor (aplauze).
silinţile noastre, văcăliuzeşte.
.
care combătind guţării (aplauze).

mai

întâi

din

intere-

din interesele 'de partid. Afară-

deaceasta, nu uităm că n'avem numai chemarea de-a combate
guvernul cu succes, ci şi de-a-l înlocui cu succes.
Deaceea, am socotit că, în prima fază a opoziţiei noastre,

trebue să ne preocupim de soluţiunile ce va trebui si dăm

la putere şi să strângem în jarul nostru
"cari sunto garanţie că ocârmuirea noastră
Astfel, avem : bună speranţă că vom
dobândirid puterea în numele unui ideal
loace,

cari

4.

ce putem

ele

dori

înşile

pentru

pot

elementele de elită,
nu va fi o decepţie.
da satisfacţie ţării,
şi prin: nişte mij-

constitui reforma cea mai de seamă,

propăşirea ţării (vii aplauze).

Ă
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INAUGURAREA

CLUBULUI DIN FOCȘANI.

Paralel cu mişcarea, pornită în toată ţara, pentru- lămurirea opiniei publico, comitetul central şi fruntaşii so pun pe lucru, spre-a
organiza partidul. Pentru aceasta, so întemeiază, unde este de
novoie, cluburi deosebite do ale grupiirei Cantacuzino-Tache Ionescu,

so întemeiază ziare, cari să răspândiască programul şi să limuriască
punctele do vedere deosebitoare. ”
Printre noile cluburi înfiinţate, este şi acelă din Focşani, a cărui
inaugurare are loc în ziua de duminică, 10 martie 1902. La această
solemnitate iau parte numeroşi“ delegaţi din judeţele invecinate,
ptecum şi un numir do fruntaşi din Bucureşti, printre cari d-nii
- N. Filipescu, B. Delavrancea, 0. OC. Arion. Loaugurarea se face la
ora 2 după amiazi, subt preşidenţia d-lui 'D, Jenibace, care deschide. seria cuvântărilor. După preşedinte, mai iau cuvântul d-nii
C. Cotescu, C. C. Arion, N. Filipescu şi D. Delavrancea.
" Tată euvântaroa, rostită de d-l N. Filipescu la înaugurarea cluĂ
bului conservator din Focşani.

_ PSEUDO-CONSERVATORII
DISCURS
“

LA ÎNTRUNIREA DIN FOCŞANI, ÎN ZIUA
:
DE 10 MARTIE 1902.

ROSTIT
-

Domnilor, Mulţumesc,

mai

întâi,

|
d-lui Ienibace

pentru

|

călduroasele

arări- ce-mi adresează.” Aceste urări sunt cuatât mai prețioase, cucâti d-sa ştie în numele cui! sunt: rostite, ce organizaţie serioasă reprezintă amicii noştri din Focşani şi câtă în-

țelepciune, plină de abnegaţie, trebue să aibă conservatorii
din Putna pentru a sprijini 'opoziţiea noastră conservatoare.
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rând” trebuie să Jămurese aceste cuvinte:

ziţiea noastră,

conservatoare».

«opo-

-.

„Să vorbim “mai întâi de opoziţiea noastră. Apoi vom vorbi
de conservatismul nostru.
Aşi vroi să vă demonstrez că opoziţiea noastră e singura
dreaptă, fiind ferită și de exagerări şi de slăbiciune. Dar dacă
aşi spune, că o opoziţie trebue să s€ potriviască împrejurărilor,
că ea trebue să ţie seamă de tinereţea şi de bătrâneţea gu-

vernelor— căci orice guvern nou are drept, la început, la un

oarecare

credit
— dacă

aşi spune,

că trebue să ţii socoteală

de. împrejurările, mai mult sau mai puţin grele, prin cari trece
ţara

și cari

îngăduie

mai

mult

sau mai puţin să dezlănţuești

ori să potoleşti interesele de partid, știu cu ce argumente aşi
"fi întâmpinat de acei 'ce se prefac a crede, că tonul opoziţiei

trebue totdeauna să fie râdicat la diapazonul cel mai înalt,

spre

a se_recomanda

unor

anume

interese.

ă

Ştiu că s'ar, invoca încontra mea cuvântul lui Costache
Rosetti, cuvânt care e cel mai. nenorocit, ce spiritul sectar a

putut vreodată. să inspire:

«Când

adversarul

.

te aprobă, să

ştii că greşeşti şi să- ţi schimbi atitudinea».
Este, dotnnilur, o exincteristică a celeilalte fracțiuni conser-

vatoare, casă: împrumute mereu dela liberali asemenea pilde: .

Oricum ar fi, ţinând seamă cu cine am a face, nu: voiu ataca
chestiunea de front, ci. voiu răsturna rolurile și voiu face o.
ipoteză.“
-

-Presupuiu

că la cârmiă -ar fi un guvern conservator şi că
„în fața acestui guvern s'ar afla două opoziții liberale.
“Una din aceste opoziții— şi vă rog să credeţi că nu fac.
nicio aluzie— ar fi compusă din oamenii cei mai eminenţi
ai

țării,

Deaceea,

gură pe ziua
cele ei de

de

luptă

această

opoziţie,

mâine,

ar

putea

neadevărul şi

încrezătoare. în: sine și si-

să

înlăture: “din

exagerările,

ar putea

mijloasă fie

îngăduitoare pentru greşelile mai uşoare şi ar: putea chiar
aproba faptele bune als guvernului.
Pe de altă parte, presupuiu că ar mai fi şi-o altă
opoziţie; —
şi aci vă rog ca, dacă, vedeţi o aluzie, să ţineţi seamă de exaN

-.

gerarea
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expresiilor

mele,

63

menite numai

a face să fiu mai

bine înţeles
— o altă opoziţie, zic, compusi din nişte apelpisiţi, din niște împaşeY'n-lună, din nişte pirați politici, cari din
orice ţânţar

fac un armăsar

și trăesc într'o

veşnică

şi turbată

agitaţie, care dovedeşte numai o lipsă
de încredere în viitor..
Care ar fi atitudinea guvernului conservator faţă de aceste
|
două soiuri de opoziţie?
Fatal şi fără niciuna plan precugetat, ar fi o deosebire,
rezultând din felul diferit dea se combate guvernul. Principiile se combat prin graiu şi prin condei. Zivâreolirile sc înă-

buşă prin poliţie.
Dar dacă

ar fi să scrutăm

chiar cugetul: intim. al

guver-

nului, pentru care din aceste opoziții trebue să presupunem
că guvernul. acela conservator ar avea o. preferinţă?
Socotesce

că

nu'e un

singur

.

conservator, care ar cuteza să

zică,că guvernul ar trebui să doriască succesul final al apelpisiţilor, numai pentru a face rău partidului liberal.
Imi place a crede, că orice conservator luminat ar ţine
limbajul următor: «Văz o opoziţie liberală, compusă din nişte !
oameni eminenţi, cari fatal ne vor lua locul ȘI cari sunt ca-

pabili de a ne eclipsa. Nădăjduim că succesul final va fi al
acestei opoziții, iar nu al apelpisiţilor. Căci ce rău putem
suferi dela aceea? Să ne ia locul? Dar aceasta fatal se va

întâmpla odată. In schimb, vom .trage două foloase. “Mai întâi,
vom îi împiedicaţi

nu

de a face binele.

Este iarăși un cuvânt,

rostit de un liberal şi care capătă oarecare favoare pe lângă

unii ps&udo-conservatori, că «opoziţia trebue să împiedice
guvernul de-a. face chiar şi binele». Apoi, vom mai avea folosul, că, partidul nostru se va înălța, cucât partidul opus se

va râdica mai sus. Este întotdeauna o relaţie între două par-.
tide,' cum este între două vase comunicante, În conversaţia
dintre partide, tonul râdicat ori coborât, a aceluia care dă
replica, înalţă

ori

coboară,

mai

mult sau

mai.-puţin, pe acela

ce stă de vorbă cu dânsul.
Ei

bine,

domnilor,

dece

să nu

admitem

ca și. adversarii

noştri să poată ţine un asemenea limbaj? Este întotdeauna.

GL
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-

de părere ca să se unifice ambele taxe şi câ agenţii Statului
- dela cele 40 de fabrice de spirt să perceapă şi taxa Statului
ŞI o taxă

pentru

comune.

Cât pentru

această din urmă taxă

aşi “fi de. părere să se generalizeze taxa Bucureştiului, ecare
este. de 6 leila decalitru.
- ae
Apoi . Statul ar repartiză asupra comunelor venitul ce l-ar

dobândi, şi care '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
Gleila decalitru..?
:
|
Azi. unele comuhe percep G lei la. decalitra de spirt, “altele

d lei;. comunele rurale perecp în genere 4 lei ori.3 lei. Ei
bine, generalizarea taxei de 6 lei 'va da. un mie spor de venit
din alcool, dar. stârpirea contrabandei, ămai ales, vada un
"venit foarte însemnat.
+
Toate

urcă

comunele

din

ţară . au.un

venit

din: spirt,

care se

cel mult la 4 milioane. 'Tasa însă de G lei aplicată la

„întreaga producţiune de alcool vă da 12 milioane.
|
Vom avea dar un. spor de venituri” pentru comune de 3
"milioane. Şi fiindcă am plecati dela principiul, că nu trebue
şi nu este. nevoe a.mai spori taxele comunale, . aceste 8 milioane 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.
;
-..
a
Dar de oarece dobândim. un 'spor de venit dintr? o Dintură,
din spirt, trebueşte să descărcăm alte. Văuturi, reducând în
vrimul rând taxele asupra berei şi asupra vinului.

„Astfel vom realiza o a doua reformă, ce se urmăreşte azi
mai în toate tările, aceea de-a degreva băuturile! igienice ca

berea şi. vinul în” paguba băuturilor alcoolice;
„Această reformă pe: care o propui, şi pentru vealizarea
căreia voiu prezinta un. proiect de: lege îndată după deschi“derea Camerilor, nu are numai un: caracter fiscal ci şi un
caracter. de proteeţiune

pentru

sănătatea

publică,
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de alcool de cap de locuitor

pe an, ceeace ne clasează deja în ţările foarte alcoolice. Dacă
însă ţinem

seama, că în Muntenia

quantumul

de

alcool

consumat

se consumă

multă ţuică,

în Moldova este mult mai

râdicat şi dacă mai observăm că vara, singura epocă când
ţăranii muncind se justifică pânăla un punct consumaţia
spirtului—însă pe nişte călduri tropicale—trebue să conchidem

- că alcoolul este pentru Moldova, un adevărat flagel şi cauza
de căpetenie a degenerescenţii populaţiunei. Aşacă pe lângă
foloasele băneşti, ce vor decurge din. această reformă, ea. va
fi şio adevărată binefacere pentru sănătatea publică (aplauze :
prelungite).
Intreb acum: este oare aceasta imposibil ? (voci: nu, nu.) .
Ceece va contribui încă a uşura povara taxelor de acciz
sunt întrepozitele pe cari le xom 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

„nui sili 'să. plătiască drepturile de vamă şi de
în momentul când îşi desfac marfa (aplauze).
“In fine voiu

propune înfiinţarea, unei case

de a

acciz. decât

de amortisment.

care, în împrejurările. actuale, va putea da rezultate minunate
„ pentru
Dar,

finanţele comunei Bucureşti.
domnilor, prosperitatea finanţelor

:
. comunei

nu atârnă

atât de la buna administraţiune financiară, cât dela direcţiunea înţeleaptă dată, lucrărilor publice. Dacă uneori creditul
comunei a fost zdruncinat, origina răului nu trebue în genere
căutată

atât

în împrejurări

financiare

cât în consideraţiuni

E
tehnice.
In 1881 s'a contractat un sea prumut ae 15. 150. 000 lei; în

1883

s'a făcut un

alt împrumut

de 13.200.000

lei. Acest

ua

apel la credit era justificat prin marile lucrări publice, ce se
nu s'au
. proectaseră. Ri. bine,, banii sau cheltuit iar lucrările
făcut ori s'au făcut rău.
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simptome, cari,

fără-a

avea o

o

strânsă legătură cu politica

militantă, merită totuşi luarea, -aminte

a e lor ce urmăresc

în-

drumarea spiritului public la noi.
Decurând, unul din șefii socialismului român a arătat, într'o revistă literară, cauzele, pentru cari socialismul nu poate
rodi în pământul nostru.: Mai decurând încă, d. Panu, care îşi legase “Vumele de
formularea programului radical, printre ale cărui dezidei ate
-înscria

onal,

votul. universal,

care

se poate

s'a substituit

a

rezuma

o constituţie,

In această constituţie

corpul

publicat

un

studiu

constituţi-

cam -astiel : Constituţiei
de "care

trebue

să ţinem

scrise
seainiă.

electoral are.o putere neînsem:

nată. In schimb Coroana are un rol covârșitor. Deaceea ingerinta electorală
„sită de folos.
- Din formularea

se explică şi candidatura

oficială nu elipacestor teorii putem trage unele, consâcinţe.

Dela începutul erei

constituţionale ş

pânăin

vremurile

din urmă partidul conservatora avut msi mult rolul negativ,
pe deoparte de-a se apăra încontra. învinuirei de-a conspira

încontra libertăţilor publice,. iar pe de alta de-a înfrâna pornirile pripite ale spiritelor prea înaintate.
Azi nimeni nu ne mai acuză de reacţionarismn. Ba mai de
grabă am fi acuzaţi că facem prea multe concesii ideilor liberale.
Pe de altă parte, rolul nostru ar fi prea "modest, dacă sar.
mărgini a potoli tendinţele prea pripite, căci idealul, ce pentru

„unii reşedea în dezvoltarea mai departe a. instituţiilor noastre
constituţionale, a pierit în faţa realităţei lucrurilor.
Astfel se încheie, pentru noi, o eră politică ȘI alte îndatoriri ni se impun.
7

Întradevăr, dâmnilor, trebue să« presupui, că, în formularea
acelor programe înaintate cra o convingere sinceră. Căci nu văz.

ce interes,

în înţelesul

cel rău al! cuvântului, are cineva de-a

se declara socialist ori radical. Era dar, aci, un ideal. Şi fiindcă o ţară nu poate trăi fără ideal, avem. datoria să substituin
acelui ideal, care nu mai este, idealul
“ Suntem

datori,

nostru.

atunci

când rolul nostru

|

|

negativ s'a în-
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. eheiat, prin. biruinţa noastră, să scoatem din fondul nostru
de cugetare formula de viaţă, prin care înţelege să asi-

gurăm, un timp dat, propăşirea ţărei.
a pretinde

Fără

acea

să dau, azi,

|

!

-

pare

formulă, îmi

că,

dupăce timp de 35 de ani ne-am sleit puterile în jocul partidelor cu formule politice deşarte, cari nu puteau face să

decât

înfloriască

aeelor

politicegoale puterile morale ale poporului nostru, cari

forme

o. realitate. şi constituesc

sunt

cată să substituim

politicianismul,

Aceasta” reprezintă
ne-am

legat

puterea

de viaţă a unui neam.

pentru noi reforma morală,

de care

soarta. '

Succesul întreprinderei noastre atârnă de intensitatea, cu
care vom şti să formulăm această năzuinţă.

Această

lucrare se va 'săvârşi

dar în mintea oamenilor cu-

wetători ai partidului nostru, nu într'o urnă electorală.
Şi aci apare iarăşi o caracteristică a pseudo-conservatorilor,

cari îşi închipuese că asemenea chestiuni se rezolvă prin vot.
Pentru dezlegarea pricinei care ne desparte, ei ne-au îndemnnat să participăm la alegerile comunale, parcă asemenea .
chestiuni se dezleagă prin. vot lă comună.
Deja d-l Marghiloman comunicase: hotărirea noastră în
această privinţă. “Lotuşi, i sa răstălinăcit declaraţia în diferite”
poate
feluri. Voiu căuta dar să fac şi eu o declaraţie, cât se
nu vor
de categorică, fără totuşi să sper că vorbele mele
i
Îi denaturate.
şi
Vă declar, dar, că vom participa. la alegerile comunale
că vom

lupta

singuri

şi încontra

tuturor.

,

2

Cred că nu se poate ceva.mai categoric.
“Dar să presupui, că nam fi: hotăriţi a participa lu alege-

“ vile comunale. Prebue să fie cineva foarte naiv casă-şi închipue, că prin aceasta controversa dintre noi sar fi sfârșit.

N'am niciun interes să aflu ce ar fi fost, dacă n'am fi par-

ticipat la alegerile. comunale, căci iată vă declar că
a
a
lua parte la alegeri.
ciudată
această
vederea:
“Vreau numai să nu trec cu.
dinţă

a: pseudo-conservatorilor,

de-a

reduce toate

vom
ten-

chestiunile,
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oricât de gingaşe ar fi, la o simplă
caşicum

controverse

numărătoare de voturi,

de felul acesta,

cari se rezolvă într'o

sferă de gândire mult mai înaltă, pot fi dezlegate
ă
rimea agenţilor electorali. _
"Dacă

în

tradiţiea

partidului

conservator

ar

fi

de agefost

ca,

întotdeauna, ultima raţiane în politică să fie jumitatea plus

unul-a voturilor, poate că azi partidul conservator n'ar mai
avea fiinţă şi desigur că star fi nimicit cele mai glorioase
pagini ale partidului conservator şi Alexandru Lahovari n'ar

fi existat,
|
Alexandru Lahovari însă s'a râdicat pe piedestalul, pe care se

află azi, călcând peste o sumă.de prejudecăţi, înfruntând de

cele mai

multe ori opiniunile curente,

împărtăşite

de ma-

„Joritatea ţării.
Meritul lui Alexandru Lahovari a fost că a pătruns departe
în viitor şi că a, zărit, cu douăzeci de ani înainte, ceeace mulţi
abia astăzi pot vedea. A
”

Dar el n'a avut numai o.minte ageră, ci şi un caracter
de oţel şi prin caracterul lui şi-a servit ţara şi partidul.
Văzând

tovărăşit

unde e adevărul

și unde

cu. eroarea, îndurând

e eroarea, el nu

sa

în-

prin aceasta toate amărăciunile

impopularităţei. *
A
De-ar fi fost muncit de o ambiţie vulgară, el ar fi putut
să înlăture ostracismul ce, într'o vreme, îl izbise, împrumu„tând adversarilor ideile ce pe. atunci aveau trecere şi mijloacele de luptă ce, în acele vremuri, asigurau succesul
.
EI însă n'a stat la toemeală. Şi, deaceea, cu
atât mai măreaţă

ne apare figura lui, cu cât ni-l închipuim aşezat la acea masă

de chibzuire

dela

clubul conservator,

părăsit chiar de acei

ce azi îl râdică în slavă şi neavând destui
amic' spre-a
i,
înconjura acea masă.
|
|
Si
.
Şi cât de uşor i-ar fi fost să prefacă acea masă de chib-

zuire în masă de ospăț şi, la uşa clubului, să cheme
cu surle
şi tobe pe toţi flămânzii la banchet şi să
prezideze o orgie.
Dar, atunci, în locul lui Al, Lahovari
am fi avut nuiai un
politician de rând,
a
E

|
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Noi vroim să rămânem credincioși memoriei lui Lahovari,
urmându-i pildele şi nu înţelegem:să-i tocăm moştenirea, agonisită cu sacrificii, numai lăudându-l în mod interesat, cu fraze
bombastice, ce dezv ălesc o retorică inferioară.
„.

De-ar fi nevoe, ne-am așeza iarăși, voioşi, la acea masă
“glorioasă dela club, privind cu întristare, dar fâră invidie,
orgia în care unii voiesc să amestece numele cinstit de conservator.
Din fericire,

deaceea,
Astăzi

vremurile

târgurile
poţi

să-ţi

sunt. azi mai

de conştiinţă sunt de
păstrezi

puţin

protivnice Şi,

două

ori vinovate.

credinţa, fără a fi un martir. Poţi

să biruieşti, fără a îi un viteaz.

|

|

EU,

| PRIN CIPIILE
”

CARDINALE CONSERVATOARE

CoxsGRESUL

PARTIDULUI

CONSERVATOR.

Cutoate numeroasele întruniri. ținuto în provincie, spre a se
afirma şi lămuri programul grapărei conservatoare desubt cârma
d-lui P, P. Carp, cum şi latura sa morală. deosebitoare, încurând
se râdică un glas. care reclamăo manifestare mai puternică. D-l
D. Rosetti dela Iaşi cero; col-dintâi, să se convoace un congres
general al întregei organizaţii „conservatoare, din toată ţara, Aseultând de acest glas, sprijinit de numeroase aprobări venite la centru,

" «Epoca» dă dă ştire, spre mijlocului iunie 1902; că acest congres va
avea loc la Bucureşti la teatrul Liric, în zilele de 23 şi 24 iunio. Odată
hotărâtă ziua, numeroase delegaţii se vestesc din toată ţaru, iar în

Capitală so ţin, în vedere marei adunări.

o serio de întruniri pe

culori. Voci din cele mai aseultato salută în termeni călduroşi vestea
congresului. Astfel, în articolul de fond, apărutîn «Epoca» cu data
de 21 iunie 1902, întitulat: Un congres de reforme şi iscălit Nicolaie
Iorga, se spunea, între altele, următoarele:
«Pesto câteva zile fruntașii partidului de concentrare morală, de
naţionalisin reformator se vor aduna în Bucureşti. Unii dintre spectatori vor număra şi vor zâmbi, poate, gândindu-se la majorităţile,.
- de

cari

dispun.“

Dar

alţii

vor

cântări

oamenii

şi vor judeca

altfel

această manifestaţie şi urmările, ce -vor porni dela dânsa. În
_«Epoca» de a doua zi so afirina aceiaşi ideie, in articolul 'iscălit
"de 'Peohari Antonescu, profesor la universitatea din Jaşi, iar în
“articolul de fond so spunea: «Acest congres va rămâne ca unul
dintre cele mai de seamă momente din viaţa politică a ţării.
«In mijlocul unei rătăciri primejdioase a spiritului public, pervertit de ambiţioşi [iră scrupule, în aceste timpori a venitun par- |
tid şi, dispreţuind. o popularitate câştigată prin păgubirea interoselor ţării, a râdicat steagul unei politici cinstite, de jertle personale, .
de idealuri mântuitoare, de muucă dezinteresată, spre [olosul patriei».

Congresul

are. intradevăr loc în

zilele

hotărâte (23şi

24 iunie! |

-

72
1902)
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la teatrul

Liric, In prima zi ia cuvântul,

cel dintâi, d-l MATEI

CAxTAcUzIxo, care explică rostul congresului, spunând că «se impunea
nevoia actualului congres mai cu seamă faţă de modul nostru de a
- concepe o organizare politică şi mai cu seamă faţă,cu împrejurările
exterioare, cu deprinderile politice, cu cari această organizare are
să lupte şi pe cari trebue să le învingă. Căci noi, domnilor, nu
suntem organizaţi pe căprării şi pe registre, noi nu suntem înregimentaţi, numerotaţi,:cu rubrică... Intre noi legătura este pur sufletească, intelectuală. Noi suntem adunaţi în jurul unei idei. Intr'o
astfel de organizare — în care conservarea şi dezvoltarea partidului
nu este scopul însuşi de realizat, pe socoteala ţării, ci nu e decât
mijlocul pentru realizarea unui ideal,în interesul ţării
— iîntr'o astfel
de organizare şi fiind dat că şi noi, ca membii ai societăţii în care
trăim, suntem. expuşi a cădea în acele deprinderi rele, încontra
cărora irebue să luptim, este fireşte nevoe să avem o şcoală de
disciplină morală, să ne întărim unii pe alţii printr'un schimb de
idei... Şi apoi o politică, care nu urmăreşte scopuri egoiste, o politică, care nu combate politica adversarilor decât in limitele adevărului,-po baza unor principii şi în vederea unor îndreptări; o politică, care disprâţueşte reclama zgomotoasă, pentrucă reclama conţine
totdeauna

ceva minciună într'însa, o asemenea

ca necontenit şi la
ducătoare înaintea
tale pentru ţară pe
cere neapirat — şi

politică cere neapărat

fiecare cotitură de drum să-şi afirme ideia. copţării şi să puie. necontenit discaţia chestiilor viterenul principiilor şi al ideilor, O atare politică
a găsit— o conducere cu concepţii largi, înalte,

cu o piitrundere. adâncă a trecutului şi o privire

limpede a viito-

rului. O asemenea politică este de felul ei esențialmente răbdătoare,
stiruitoare, ea implică ideia de jertfă, pentrucă ea nu se realizează
prin şi cu ajutorul năravurilor mulţimei, ci prin lupta individului
încontra acestor moravuri. Ea nu area se aştepta la mulţumirea
înşelătoare a unei popularităţi ; ea de multe ori nici n'are mângăierea de a fi apreciată şi a fi recunoscută de contimporani; 6a are
o singură

răsplată:

conştiinţa

de

a-şi

fi îndeplinit

o

datorie

sacră

cătră ţară, care îi va, asigura şi memoria şi recunoştinţa urmaşilor».
Al doilea, care vorbeşte, este domnul I. Boavax. Oratorul arată
că, decurând, un mare număr de profesori universitari au intrat
în partidul conservator. Aceasta, pentrucă în pătura cultă a acestei
ţări se produce de câţiva ani o transformare: o afirmare tot mai
puternică a ideilor conservatoare, curent căruia nu pot să-i reziste

” nici universităţile. Acest

curent

lară a partidului liberal, cutoatecă
partid

a fost

nu

este

produs

administraţia

bună : întradevăr, partidul liberal

trucţiunii din 1898,

iar în fruntea ministerului

moni capabili şi cn bune intenţii, cari

şi-au

de politica şco-

şcolară

a acestui"

ne-a dat legea

ins-

de culto a pus 0a-.

administrat

departa-

mentul cu pricepere şi corectitudine. Cea ce atrage însă pătura cultă
spre partidul conservator este faptul, că viaţa constituţională. în

adevăratul, ei înţeles, începă la noi abia cu guvernul conservator din
1888, al cărui suflet a
.

fost

domnul

Carp.:A: fost întâiul gavern,
.
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A

care s'a prezentat ţării cu un mare progratn de telorme, în ce priveşte organizarea internă; a fost întâiul guvern, care a căutat să
realizezo cu sinceritate reformele, în numele cărora venise la pu-

„tere.

Ministerele

conservatoare

dela

1888—1895,

îndeosebi

minis-

terul Cutargiu-Carp dela decembrie 1891 — octombre 1895, au făcut
mai mult decât toate ministerele precedente, pentru a pune în apli„care principiile Constituţiei dela 1866 şi spre-a asigura înlăuntrul
lor dezvoltarea paşnică şi naturală a puterilor poporului român,
Această epocă de strălucire
a partidului conservator a fost deschisă
cu programul dela 1888, care cuprindea legea vânzărei bunurilor
statului la ţărani, legea tocmelilor agricole, legea meseriilor, legea
organizării administrative, legea inamovibilităţii magistraturei. Astfel,
pe când lumea noastră politică era preocupată
— chiar şi după
războiu
— în marea ei majoritate cu expediente guvernamentale şi
cu expediente opoziţioniste, domnul Carp cerea întărirea proprietăţii mici prin vânzarea bunurilor statului numai la ţărani şi neinstrăinarea

ei,

melia cea

afirmând

mai

că un

puternică

element

țărănesc

a statului

avut

român;

şi neatârnat

d-sa cerea

e to-

ocrotirea

comunei rurale şi transformarea ei, dintr'o simplă unitate de admi-

nistraţie, fără nicio iniţiativă, într'o comunitate conştientă de interesele sale cole mai apropiate: biserică, şcoală, igienă, drumuri.
D)-sa cerea măsuri radicale pentru garantarea dezvoltării meseriilor,
cari, din pricini fatale în istoria, noastră, trecuseră aproape toate
dela pământeni -la străini,.constituind astlel un pericol statornic
pentru viaţa noastră municipală.
,
P. NeauLEscu spune, că tinerimea cultă diri această ţară a intrat în masă în rândurile partidului conservator, fiindcă acest partid
" reprezintă inteligenţa; ea mai este pricinuită de-o adâncă indignare
şi o sincoră revoltă încontra moravurilor politice din timpul de faţă.
Arată cum au evoluat curentele de idei în ultima jumătate de
veac la noi în ţară şi încheie cu constatarea, că principala armă a
popoarelor mici în lupta pentru existenţă este energia conştiinţei
lor naţionale.

|

S. MBHEDINȚI începe prin a răspunde învinuirilor, ce s'au adus
tinerilor profesori universitari, că şi-au părăsit studiilo şi au intrat
în politică: ştiinţa, zice vorbitorul, este nemărginită .şi cercetătorii vin unul după altul, fiecare aducând partea lui de contribuţie.
Un neam însă dacă piere, pierdut rămâne pentru veşnicie, Datoria
profesorului universitar este dar nu numai de a face ştiinţă, ci şi

de a vedea de nevoile noamului. Mai departe

fesorii universitari
partide,

liberal,

sau

au intrat în partidul
radical.

Partidul

explică

conservator şi
socialist

şi

de ce pro-

nu în alto:

radical,

cum

au

declarat-o înşişi şefii lor, 1. Nădejde şi Gh. Panu, sunt nepotrivite
pentru. ţara noastră. Cât priveşte partidul liberal, acesta şi-a îndeplinit cu prisos programul: astăzi ora -luptelor pentru libertăţi
|
|
.
constituţionale este definitiv închisă.

Cât priveşte cealaltă fracțiune a partidului

conservator, aceasta

14
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XICOLAB FILIPESCU:

"1 s'a întors, împotriva tuturor aşteptărilor, la zăpăceala
a unor timpuri, cari se credeau

“CQ. RăpuLescu-Mornu

arată

demagogică

pe veci' dispărute».

că programul

partidului . domnului

.

Carp e atât de serios, încât a trebuit să primiasci aprobarea nu.
" numai a oamenilor intraţi în luptele -pelitice, ci şi a teoreticianilor,
Deaceea- locul tineretului cult este în acest partid.
«Ni s'a mai imputat — spune oratorul — că noi n'am fost aduşi.
în acest partid decât prin-influenţa domnului” Maiorescu. Ei bine,
„ nu: tăgăduim

această

influenţă, care

a fost

o binefacere pentru ţara

noastră. Au cercat şi alţii să imite pe domnul Mfăiorescu, dar n'au
izbutit, fiindcă n'au ştiut si aleagă calea domnului Maiorescu.

_Pecând influenţa

acestuia s'a

adresat

convingerilor, a altora s'a

adresat părţii josnice a sufletelor. In toată cariera sa domnul Maio__rescu nu ne-a vorbit odată do politici; ne-a lăsat. pe noi să deli-

“berăm şi să ne manifestim: convingerile».
I. G. Micescu spune, că problema - azi la ordinea zilei este o
problemă de morală. Pentru izbânda acestei cauze toţi trebue să
puie umărul. Aceasta :cuatât mai mult, cucât în această problemă
morală stă şi marea deosebire între partidele noastre politice, «Principiile astăzi nu sunt destul de accentuate
şi, aici, vina e a liberalilor: «Liberalii de vreo 20 de ani încoace au făcut din partidul lor un' partid de interese. Inlocde idealuri nu mai yiseuzi decât
„da un Singur lucru: de-a acapara numai ci guvernul şi foloasele
lui. Faţi cu aceste apuciături, conservatorii: au fost nevoiţi, nu o
_Singură dată, să se transforme, îacontra liberarilor, în apărătorii
libertăţii.

Şi

astfel,

fără.

paradox,. conservatorii

au

sărit oi adesea

în ajutorul principiilor liberale, părăsite şi-trădate de
„După

d-l 1. Miclescu

ia cuvântul

ziva întâi a congresului,

liberali !»...

d-l Nic. Filipescu, care încheie

"

|

-

În ziua a. doua vorbesc următorii oratori:
D-l-C. Hioru,:' care discută pe larg criza linandiară, stabilind vinile şi 'răspunderile.
!
a
-

D-l AL. Gus; Fonescu,

terne.

Bismari:

a spus:

care se ocupă.de problema politicei ex-

Grija lucrurilor dinafară trebue să predom-

„niască ; trebilo . dinafară trebuo.să treacă înaintea celorlalte. Oratorul arată că, docurând a apărut la Londra-o carte asupra vieţei
“foatului ambasador al Angliei pelângă curtea noastră, d. White.

Cine va fi: citit pasagii din acea carte trebue să [i rămas înmărmurit în faţa unor destăinuiri, cari interesează ţara noastră, În acea

„carte se arată: cum, în -urma gloriosului războiu din 1877, se torbia |
prin

cercurile

diplomatice
— şi toemai

prin

cele

mai

înalte

şi mai.

hotărâtoare — despre dispariţia Gventuală a ţării noastre, ţară menită a pieri
— precum se exprima pe atunci cel mai maro.birbat
de 'stat al timpurilor moderne
— şi despre
cătră
Ungaria a unei părţi din România.
duşmiănie, ce n6 arăta” Europa, cade asupra

crupuloşi, gata a jertfi

totul, numai „pentru

cedarea, -îutre altele,
Vina pentru această
acelor politiciani nes-

piăcătoasa plăcere,

de
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a pune mâna pe putere. Vina o are partidul liberal, care trei, patru
ani abia după suirea pe tron a principelui străin, lucra la răstur:
narea lui şi înjgheba faimoasa dar efemera ropublică dela Ploeşti,
care pusese candidatura la tron a colonelului Dabija, pe câre actualul prim-ministru îl saluta deja cu titlul do Măria Pa. Pot atât |
de vinovat a fost partidul liberal în chestia retrocedărei Basarabiei,
„retrocedare - la care se îinvoiseră oi însişi la Livadia şi încontra
„căreia

au

dus

pe

urmă

o campanie

furioasă, insultând Rusia, numai

- spre a-şi scăpa popularitatea. Vin apoi faimoasele scnze — primele —
din 1881,

conessiile

făcute

Austriei

în chestia

Dunării,

manifestul

insultător şi provocatorla adresa Rusiei din 1889, seuzele dela Iaşi
- din 1895, pronuuciamentul ofiţerilor din cavalerie şi uimitoarele daclaraţii înprivinţa puştei Manlicher».
Toate aceste urâte moravuri trebue să dispară. Dar însănătoşirea
trebue să se facă şi în chestiile interne. «Roşie sau albă, demagogia este o fiară săluatecă, pe care n'o poţi îmblânzi: sau o dobori, sau te înghite». Dacă însă demagogia roşie .a putut să aibă
o scuză, în copilăria politică a acestei ţări, demagogia albă, care
se încearcă

a so întrona

acum

în ţară,

nu

are

nicio

scuză

şi îm-

potriva ei trebuc dusi o luptă fără cruţare.
D-l P. Mism spune că acest congres are să se ocupe de: două
deficite : unul material — financiar — care cade în sareina partidului:
liberal, celalt, moral, care este opera fracţiunei conservatoare desubt
cârma d-lui Gh. Cantacuzino.
A

D-l C. C. AnIox arată că propaganda curată şi cinstită a panti-

_dului conservator a început să-şi dea roadele: inteligenţele -s'au
luminat şi conştiinţele s'au deşteptat. Forţa morală, de care la început so râdea, azi a dovenit o realitate. Mâine această forţă va
mătura până şi urmele acelei nefaste şcoli politice, care tinde să
întroducă la noi
— după o demagogie roşie— o demagogie albă.
D-l B. DELAVRANCEA spune, că acest congres este începutul revizuirei conştiinţei noastre naţionale. Toţi cetăţenii de azi, atât liberali cât şi conservatori, sunt rezultatul unei moşteniri “dureroase,
pe

care

nu

trebue s'o mai transmitem: generaţiilor viitoare; Toţi am

suferit de :apăsarea câtorva_cuvinte, de despotismul unor sonorități
ameţitoare, îmbătând pe rând deopotrivă şi masele populare şi claselo. conducătoare. Astăzi toate acele erori trebue să dispară. .
D-l

T.

MAIORESCU

arată,

că acest

congres

âre

de

scop,

între

"altele, să facă cunoscut ţării programul polit e al. partidului, pro“gram expus ieri în parte de d-l N. Filiposcu şi po care'îl va como
plecta şeful partidului, d-l P. P. Carp.
'Prebue însă să so lămuriască înţelesul unui program politic, întrucât. în discuţiile publice este oarecare nedumerire în această „privinţă.

Ce este dar un program politie 2 «Domnilor, ideile politice, în
generalitatea lor, stau toate publicate îîn cărţi, ba sunt chiar, pentru
înlesnirea cititorilor, aşezate în ordine alfabetică Şi prin dicţionare.

(surâsuri). Cine vrea să cate asemenea-'idei, numai cât să fie vorba

|
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de ele, găseşte câte va vioi şi unde va vroi. Indeosebire de aceste
.
generalităţi, adevăratul program al unei politici realo esto scoaterea
la iveală şi elaborarea acelor. idei, cari, într'o anume ţară şi într'un
anumit timp, sunt indicate de împrejurările de fapt şi trebuese
ţei aduse la îndeplinire în ordinea treptată a urgenţei şi-a importan
a
Astfel
produce».
se
care
în
ei
generaţi
al
il
apreciab
lor, în timpul

fost programul din divanul Ad.-Hoc dela 1857; astfel a fost apoi,
programul politie al guvernărei conservatoare din 1888—1895..«Cu

programele-politice însă se întâmplă caşi cu mărcile de fabrică:.
cucât marca e mai bună, cuatât vine mai curând falşificarea şi
contrafacerea. In acest fel s'a produs programul liberal în 1893 şi
1891 în chestia naţională, program în care se vorbia de îmbună_ tăţirea soartei Românilor 'din Ungaria prin intervenţia statului nostru.
Enorm program !.. Dar când a ajuns la guvern, în octombre 189,
nu l-a, realizat, a înşelat aspiraţiile întregei tinorimi, care se încrezuse întrinsul şi s'a scoborât la scuzele dela Iaşi. Acum însă,
în 1901, venind din nou la putere, d-l Sturza a putut să-şi restabiliască o parte a creditului pierdut. La ordinea zilei este chestia
bugetară, înprivinţa căreia d. Sturza sa purtat politiceşta corect:
a cerut în opoziţie economii şi le-a aplicat la guvern.
«Iată dar ce serios lueru este un program politie şi realizarea lui.
Dar partidul cantacuzinist ? Au vorbit şi ei de program, A vorbit
„şeful la, Iaşi şi a menţionat ca program special... cadastrul... şi irigaţiile... Ţara era înaintea unei catastrofe şi «şeful» vorbia de cadastru, care cere 100 de milioane !.. S'a văzut îndată că <şelul»
a
„nu e om de guvernl..
: «Partea a doua a programului e partea, sufletească. Partidul can-

tacuzinist proclamă că baza politicei este numai interesul. Noi credem,
că, dimpotrivă, este jertia. Astfel s'a întâmplat la '1859, câud s'a

înfăptuit Unirea: toţi pretendenţii la domnie şi-au jertfit ambiția
lor personală în favoarea necunoscutului Cuza, care personilica Unirea;
Jeşenii, la rându-le, şi-au jertiit capitala. Astfel. şi la 1877. Erau
mulţi la noi, cari cereau să nu intrăm în răzbeiu :. D. Sturza, răposatul'Ton Ghica, răposatul Nicolae Creţulescu. Dar totuşi şi atunci

a triumfat ideea, că fără jertiă

nu se câştigă

nimic în viața po-

__poarelor, Dacă ţara voia să iasă neatârnată din acel cataclism oriental,
nu trebuia să aştepte mila diplomaților, ci să: jertfiască sângele
fiilor săi !.. Atunci a venit şi domnitorul Carol pe câmpul de luptă

şi-a adus şi jertfa lui, expunându-şi viaţa alături cu oataşii români.

Şi chiar în zilele noastre privim că se înfăptuieşte al treilea eveniment însemnat în istoria ţării. Acum trei ani ţara era în pragul
falimentului. Alte ţări au primit falimentul: România nu a cugetat
aşa.

Toţi,

şi Camera

conservatoare

şi

Camera

liberală şi guvernul

„ Cantacuzinoşi guvernul Carp şi -guvernul Sturza, toţi s'au unit în
acest gând al naţiunei : onoarea înainte de toate. N'am dat faliment,
dar am jertfit cu toţii cât am putut, am primit impozite, am primit
- reduceri, am 'scăzut din averile noastre materiale, dar am fost
"
mândri: cam scăpat creditul şi: onoarea ţării»,

.

„
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Cel din urmă, care ia cuvântul, este însuşi şeful partidului,
domnul P. P. Can, caro arată că un program politic, spre a îi
realizabil, trebuo să-şi găsiască şi momentul prielnic. Partidul conservator nu aduce însă numai un program de procete de legi, ci
şi un program de schimbare de moravuri. un program de educaţie
politică acestei ţări. Alte partide vor să scormoniască pornirilo rele, pentru a trage toate foloasele din aceste porniri. Aceasta nu
înseamnă însă dă face educaţie unui neam. Pentru aceea, lupta împotriva celeilalte fracțiuni a partidului conservator este o trebninţă
a momentului. Această luptă va avea efecte bune până şi asupra
partidului liberal. «Va veni şi acea vreme — zice vorbitorul — sunt
Sigur. Am încredere în poporul meu, am o absolută încredere, căci:
suntem un popor tânăr şi ar fi cel dintâi exemplu în istoria neamaurilor, ca un popor tânăr să aibă toato defectele bătrâneţei. Ches“ tiunea aceâsta o acuti şi din alt punct de vedere. Nu. suntem la
guvern şi, deocamdată, nu avem putinţa de a realiza alte părţi
din programul nostru decât această parte. Şi trebue si dovedim
„c'o realizim. Cum? Lăsând laoparte relele deprinderi, întrebuințate

de partide până acum».

Mai departe vorbitorul arată punctele principale ale programului
conservator, cari sunt următoarele trei:
1. Inamovibilitatea tutaror funcţionarilor, spre a" face cu putinţă
o muncă mai conştiincioasă in interesul ţării şi, totodată, spre a
zmulge guvernelor această zestre, care-i asigură totdeauna — când
vrea — unanimităţi in corpurile legiuitoare.
«Mai sunt multe de făcut, dar, înainte de toate, ceea ce este!
de făcut este înlăturarea politicei din diferitele administrații al6
acestei

ţări.

Politica

se

amestecă

în

totul:

în şcoli, în primărie,

oriunde vroiţi şi rezultatul este, că se fac pelângă un partido
„sumă mare de mici grupuleţe politice, cari işi cred'totul îngăduit,
pentrucă la un moment dat au un apărător, care acoperă faptele
lor cele

rele.

Nu

vreau

să citez

nume;

dar

vă

pot încredința

că,

din această pricină, se întâmplă în țara aceasta lucruri, cari, dacă
ar fi cunoscute, cum ar trebui să fie, la mulţi dintre noi li sar
sui roşaţa în obraz».
_
:
2. Relorma impozitelor pe o bază mai raţională şi, prin urmare,
mai dreaptă, care să uşureze clasele sărace, însă să ceară mai mult,

„dela păturile avute, mărind astfel încasările statului şi, cu aceasta,
capacitatea lui de îmbunătăţiri în
naţionale ; e

feluritele ramuri

alâ

economiei

3. Intărirea armatei, care tocmai suferise în 1901 reduceri prea

"mari, spro a-şi putea îndeplini la: nevoie greaua şi glorioasa-ei menire.
Iată, aci, cuvântarea ţinută do d-l
a congresului” conservator.
|

Nic. Filipescu în
”

ziua întâi

Ia

" NICOLAB FILIPESCU

|

78

PRINOIPILE CARDINALE CONSERVATOARE
ŞEDINŢA

IN

ROSTIT!

DISCURS

„DELA

„>

CONSERVATOR

CONGRESULUI

23 IUNIE

1902

Domnilor,

Vă rog ca n favoarea, ce prin aplauzele - d-voastră mi-arătaţi, să se” traducă prin puţină răbdare, .răbdare pe care
“o voiu pune la grea încercare, luând cuvântul la o ură atât
de înaintată, pentr u a încheia dezbaterile acestei prime zile
a congresului nostru. Voiu ctuta dar mai întâi, domnilor,
casă străbat cât mai repede cu d-voastră drumul ce l-am

entreierat astăzi..Cu discursul întraripat al d-lui Matei Can- .
şi

tacuzino

ca

ameţitorul

discurs

al d-lui

Mehedinţi

ne-am

râdicat la_acele înălţimi, unde plutese netuvburate acele prin„cipii permanente,. pe. cari totdeauna trebue să le avem în vedere

şi cari trebue să ne serviască de călăuză în dezlegarea tuturor
chestiunilor, cât de mărunte chiar, ale politicei de toate
zilele. Tot d-l Mehedinţi, prin drumul înflorit -pe care ne-a

condus, ne-a apropiat de actualitate şi aici, pe terenul bătut
al realității, ne-a. arătat,

împreună cu

d-l

Miclescu, tot ce ne

diterențiează - politiceşte şi moralmente de celelalte grupări
politice. D-l XNegulescu ne-a dat.0 metodă, de care. partidul
“conservator cată să

ziderat, dela
_ -să “se. reverse

se

inspire..

“Pot

d-sa

îndeplinirea căraia . putem
asupra

par tidului

nostru,

a formulat

un : de-

aştepta ca multă fală
acest

deziderat este,

casă întipărim un caracter mai naţional politicei noastre,
făcând în” “politică ceeace d-l Maiorescu făcuse” în literatură,
când a: :zmuls. limba. noastră. din rătăcirile străinismului şi-a

apropiat: de graiul săteanului

nostru.

Această

politică

nu-

țională va stabili o comunitate de gânâire între toţi cel ce
vorbese româneşte şi va folosi cugetului românesc, fără a
atinge
nicio, susceptibilitate'-şi
fără a compromite nicio

„prietenie. In fine, d-l Bogdan
=

şi

d-l Motru

=
-

ne-au

condus
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spre câteva reziltate practice, dezvelindu-ne aspiraţiile elementului. profesional pe - care îl reprezintă şi ne-au indicat

condiţiunile,

în

cari

putem

să

ne

asociem

concursuri. N

atât de luminate şi de preţioase pentru opera ce-am întreprins.
i
Domnilor, impresia ce ne-a lăsat accastii călătorie, este că am
străbătut

toate

ținuturile activităţei intelectuale

a partidului

“ conservator.. Am auzit afirmându-se aci principii conservatoare, o metodă conser vatoare, gând şi vorbire conservatoare
şi aceasta :este o mare satisfacţie

pentru

noi

aceştia,

pentru”

cari conservatismul: este o credinţă. Intradevăr, pentru. noi,
conservatismul este o credinţă, pe când pentru alţii este un
rol de picat (aplauze).
Sunt unii, cari âu o concepţie cu totul atilitară a conservatismului. Această concepţie răsare întreagă dint'o ne“cesitate secundară a mecanismului nostru. constituţional,

anume că, după conservatori trebue să vie liberalii la putere
“şi după liberali să vie acei ce se.zic conservatori...
Aşa dar, pentru a [i conservator trebue să-ţi zici conservator,

să

faci

undeva

declaraţie “publică

de

conservatisim,

să iei-o inscripţie ipotecară asupra "viitorului guvern,

(ilari- -

tate, aplauze) să iei la un ghişeu oarecare un număr de ordine, care. îţi dă drept la un loc foarte invidiat, să speculezi.

acest titlu: cu oarecare abilitate, pentru a câştiga subseriitori-

şi aderenţi. Aceste

operaţiuni cată să so facă într'un

local

cât mai măreț, ce se zice club—care în “gândul unora te scuteşte de pr ogram—şi peste acest local se cade să fâlfie un ,
steag, subicet de metafore oratorice, care te scuteşte de gândire (aplauze).
.

N'am- avea,

domnilor, mare

lucru

de întâmpinat

încontra

acestor forme, la urma urmelor destul de inofensive, dacă, ele
„ar conţine: măcar un lucru — care e esenţial pentru noi —
ideea

conservatoare ; şi toemai

acest

lipseşte din formele, în numele cătora

.lucru

mai

de seiumă

unii: se declară con-

servatori. Deaceea, suntem aduşi a face această declaraţie, cam
naivă: pentru noi, partidul conservator trebue să fie conservator
Pi

o
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nu pot
_şi principiile şi procedeurile conservatoare'nu sunt şi:
e).
aplauz
ări,
(aprob
!
ale
"fi principiile Şi procedeurilei liber
Asemenea

faţă
elementare declaraţii suntem aduşi să facem,

Pentru

a no feri de asemenea, rătăciri şi a risipi asemenea

de node confuziunea ce se stârneşteîn gândul publicului
înmenclaturile interesate de grupări politice, de titulaturile
şe.
pătima
ele
drăzneţe şi înşelătoare şi de porecl
_

t acconfuziuni, permiteţi-mi şi mie să părăsesg un momen
_tualitatea și să mă întore cu câţiva ani înapoi.
de vreo
Dacă cercetăm evenimentele, co sau desfăşurat
naţiouna
epoci:
donă
-170 de ani 'la_noi -în ţară, constatăm

nală, care s'a împăcat perfectcu

desigur

regim

un

foarte

trebue să adaog, de un conservatism demo-

conservator—şi,

Cea
da— tşi-o altă, epocă, pe care o. putem numi -liberală.
semne
e
primel
cu
odată
1830,
dintâi epocă începe cam pela

1860,
de trezire ale conştiinţei naţionale şi se sfârşeşte după
ţii.
genera
odată cu împlinirea mai tuturor ţelurilor acelei

desnaCea de a doua epocă îşi are prologul în politica. de

ţionalizare

a instituţiilor

noastre

de operă

într'un act

şi îşi are deznodământul

parodia de astăzi a regimului parlamentar,
Cea dintâi epocă a fost, în tot decursul

un

sentiment

puternic.

Acâst

lui Vodă Cuza.

sub domnia

sentiment

comică,

în

.
ei, înrâurită de
sentiment

era un

naţional. Stăpânităde acest isentiment, generaţiea de atunci
cheavea, cum era, firesc să fie, o' conştiinţă clară despre
marea

noastră şi această

limpezime

puternic cu lipsa de directivă

Deaceea, nu

ci

dela 1857,

în năzuinţi contrastează

a epocei de apoi.

dela 1835

moldoveni

poerii

Princica puncte cardinale ale politicei lor: unirea
afirmau
şi
răgaz
avut
patelor şi domnia, ereditară străină. Şi n'au

nu Sau

abătut din calea

ce şi-au tras acei patrioţi,

pânăce

E
nu s'au îndeplinit toate aceste năzuinţi ale lor.
naent
sentim
un
era
am,
vorbi
vă
Acel sentiment, de care
ţional şi ea, atare priceput de toată obştea. Deaceea în acel
timp, nu numai

cei cari

au

făptuit,

dar, pot

spune, toată

suflarea românească a participat, măcar cu inima,

la, acele

E
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mişcări, al căror înţeles îl pătrundeau, căci. toate inimile băteau

a

o

a

laolaltă.

“Acel sentiment, însfârşit, era ieşit din- adâncul inimii noastre.

“şi deaceea avea un carăcter. de sinceritate -desăvânrşită, pe
care nu-l"mai patem găsi în luptele actuale. Istoria ne dă
“dovezi de aşa uimitoare sinceritate, încât ar. stârni astăzi
" surâsul pe buzele noastre. De pildă, la 1830, toate nenorocivile. se

ciumă

abătuse

aceste «bătăi

peste

şi

secetă

şi

această

şi

foamete

străină şi

năvălire

cum
ale. lui Dumnezeu»,

şi

holeră

şi

aveam

ţară:

a

toate

1

pe atuncea,

se zicea

nu puteau inuia, energia năzuinţelor abia născânde în inimile, .patrioţilor de atunci. În mijlocul acelor nenorociri,
-vedem pe Tliade şi pe Dinicu Golescu ducându-se la bi-

serica, din Golești și jurând înaintea altarului, că vor apăra

” programul

naţional,

care nici nu era un program.

program

politic, de pe urma căruia ar fi putut spera vreun spor de

influenţă, ci era mai mult un program
"„Aveni,. în asemenea *vremuri, pentru
jertta 'a fost, întradevăr, una

leia. Am văzut atunci
ca astizi clădindu-se
tite, în urma celor
langite). Mulțumită
putut face atunci tot
despărțite,

fară

din

literar ! (aplauze).
ce să te jertfeşti şi

caracteristicele

epocei

ace-

averi prăvălindu-se, spre folosul ţării, nu
din politică. Am văzut căminuri pusce rătăciau în pribegie (aplauze preînsă numai acestui spirit de jerttă am
ce am făcut. Am văzut două ţări mici,

armată, fără finanţe, biruind

toate greutăţile,

înfruntând adeseori Europa întreagă şi ajungând în cele din
armă, dupi 30 de âni de luptă, la deplina înfăptuire-a tutulor năzninţilor lor (aplauze. prelungite).
Şi, domnilor, seva acelei epoci a fost atât de puternică, încât
a putut să fie vesimţită chiar în epocă următoare şi a putut
mai

târziu

să lăstăriască

încă

o ramură

de

laur,

pentru

a -

pa-.
încununa frunţile eroilor de pe câmpiile Bulgariei. lar
ştiut
u
încât
,
văziător
triotismul acelor oameni eră atât de clar
-să ia garanţii încontra greşelilor urmaşilor lor, statornicind, ca
l:
ocrotitor al patrimâniului agonisit de dânşii, pe Domnu
patriereditar străin; ca' misiune specială de-a apăra acel
Nieplae Filipeseu. + Discursuri Politice, vol. 11.
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rătăcirilor şi - exceselor paxtidelor (aplauze
|

moniu încontra
prelungite).

Dar'a ajuns,s, domabilor, un moment, când unii oameni, ce se
“credeau iscusiţi, au veniţ să ne spue că acelui sentiment

”. naţional, prin care. săvârşisem. atâtea minuni, trebuia, să-i substituim- o nouă formulă de viaţă: ideea liberală, menită să
zoriască 'evoluţiunea noastră.

e

„ Această, idee liberală numai cât a dizolvat sentimentul „na: |

ţional, căruia s'a substituit, fără măcar
" libertate.

să întemeieze adevărata

Căei nu s'au 1 gândit reprezentanţii acestei de a doua “epoci,

ce se zice liberală, să ne dea-o libertate. potrivită cu starea
noastră de atunci, mărginită dar reală. Libertatea, cu care ne

încântau, nu
garanţii,

umor

din evoluţiunea normală

era libertatea izvorâtă
noastre

"a aşezămintelor

cum

şi rezemată

pe

temelia

suni; libertăţile locale,

pe

puternică

cari

a

poţi mai

în urmă întemeia libertatea. politică, ori independenţa magistra-

turei, care e sancţiunea drepturilor individuale. Era o libertate
abstractă, rezemată pe nişte vagi deelarațiuni de principii.
La începutul epocei liberale, am văzut, în faţa acelui altar
Goleşti,

dela
dânsa

au

de

apărut

care 'vă vorbiam,
câţiva

oameni

vâdicându-se

politici, cari au

o estradă. Pe
venit să

ros-

tiască, într'o_ limbă străină, cuvinte neînţelese. Drept ideal,
„ei ne-ău arătat o himeră constituţională ; drept mijloc, niște

forme străine; drept putere

motoare, menită

să dea viaţă

“noilor aşezăminte, vrăjmăşia de partid. Şi nu era măcar acea
rivalitate, ce o putem afla în unele ţări, izvorâtă în mod ne-. cesar dintr'un lung” trecut de lupte şi aplicată unor interese.
ori unor aspiraţiuni-reale. ANu; ci s'a- improvizat încăerarea

partidelor asupra unor abstracţiuni, cari, rămânând neînţelese,
n'au lăsat în ochii publicului decât imaginea luptătorilor a“celor două abstracţiuni. De aci a urmat politica personală şi

monopolizarea
vea

politicei de câţiva

unor” formule, neînțelesa

ticiani, spre

de

cărturari, dibaci în mânuiobştea ţării. Iar acești

poli-

a-şi asociă un contingent cât de inodest de ade-
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“xenţi,

nau

avut

,

altceva

să ofere,

|
.
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în lipsa unui ideal

deslu-

şit, decât satisfacerea intereselor personale (vii aplauze).
Dela început, domnilor, câţiva oameni pătrunzători— dintre
cări, cei ce supravieţuese . acelor lupte se află în rândurile
noastre —

Dar

au

denunţat

erorile

încuibate

în

acele 'principii.

ei aveau nevoe şi de ajutorul timpului, pentruca şi cei mai

întunecaţi la

minte

să

poată

zări

ce

realităţi ur râcioiise

YĂSăĂ-,

xiau din acele principii.
a
“Timpul şi-a săvârşit opera şi am văzut atunci ruina morală, ce cu atâta putere ni Sa dezvălit azi, de oratorii ce
m'au precedat. Atunci am văzut disereditul aşezămintelor,
în cari nise arătase mâituirea şi am văzut scăderea puterii
noastue în afară. Nu vreau să înşir toate rezultatele acelei
politici. E destul să amintesc dezâstrul dela 1878. Când a
venit acea oră-hotăritoare
— care sună abia la un'secol sau
ouă pentru un popor şi care e. prilej, de înălțare pentru
popoarele ce :merită, prin vitalitatea şi patriotismul lor,o
asemenea

soartă
— atunci

ţională, care

ne dădea

s'a jertfit,

măcar

liniştea

zic,

O

situaţie

interna-

zilei de mâine,

necesi- .

tăţiior unei popularităţi, pe care nicio apoteoză
nu o va am-

-mestia ! (aplauze).

.

Când aceste rezultate au fost învedezate, am ajtins la acel
amurg al idolilor — dapă fericita expresie a d-lui Mehedinţi—
am ajuns la discreditul desăvârşit al liberalisinului.. Ce mai
rămâne azi din liberalism ? Ce mai rămâne din sacrosanctele . .
principi,

«că

toate

puterile

emană

dela naţiune»,

când

urând am putea zice, că de. fapt toate puterile emană
|
poliţie? (ilaritate). - .

mai

dela

“ Cari:din idolii de altădată au mai rămâs în picioare? Aşi
“xoi
om

să ştiu, dacă în ţara aceasta. s'ar mai găsi azi un singur
destul de îndrăzneţ, încât: să întrunte întru atât ridicolul

opiniei

publice,

spre-a

încerca

astăzi
— ceeace

cu

osten-

taţie se făcea. acum 20 de ani —să deschidă o subscripţie
- publică, pentru a se râdica o statue a libertăţei pe o piaţă
„a vreunuia. din oraşele noastre? (ilaritate; aplauze).
S'ar

părea

chiar; că încercările

partidelor

extreme, de a da

|
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o nouă viaţă liberalismului printr'un adaos de principii mai
înaintate, departe

de

adevărurile

enunțat.

ce-am

a dezminţi,

documentează

şi mai

bine

D: Mehedinţi v'a arătat, ce rămâne astăzi din radicalismul
de altădată
: o simplă amintire despre o foarte interesantă
încercare. Ce mai rămâne alt din activitatea grupărei socialiste, decât

mărturisirea

„testimoniul

.

Din

unei

erori,

care

se mulţumeşte

cu

generozităţei. intenţiunei? (aplauze).

liberalism.

a rămas,

ca semn

vizibil

al

existenţei

lui,

uu partid liberal; o organizaţie politică fără niciun principiu ; .
un fanatism. de partid, fără scuza unei convingeri şi desîrâul poitelor ținând loc de ideal. Acesta e bilanţul epocei
liberale (puternice, aplauze).
i
Ajunşi “aci şi Scăpaţi de despotismul unui cuvânt, prin
„care un partid vroia să ne robiască, ajunşi, zic, la acest rezultat, prin

multe

sacrificii

şi multe

necesare, am “socotit că, putem
ideei

concesiuni, dealtminteri

stabili domnia

conservatoare,- care” este negaţiunea

zuinţe ale liberalismului,
Din

despre

nenorocire, tocmai

definitivă

tuturor

cari v'am

vorbit.

atunci” partidul

liberal

a

acelor năa căpătat

un aliat neaşteptat. Se găsesc câţiva pretinși conservatori,
foarte aprigi în lupta lor încontra liberalilor, întrucât aceştia
au

vina de

a deţine” puterea,

cari:

aa: început

să arate tot

felul de complezenţe pentru principiile şi procedeurile libe“vale,

întrucât

socotesc că

aceste „principii

deuri pot să-i apropie pe dânşii
Am auzit aducându-se omagii

şi

aceste

proce-

de guvern (aplauze).
publice acelui fel de- orga-

-nizare de partid, acelor procegări, acelui

desfrâu politie, a-

celui fanatism de partid, cari alcătuese tot cc-a mai rămas
din liberalismul - de altădată. Am auzit! pe unii fruntași
căindu-se,

că

partidul

conservator

n'a imitat

îndestul

unele

„di -proeedeurile cele mai vinovate ale liberalilor.
Aci zace 0 adevărată primejdie. Inloe să mai avem o
dreaptă şi o stângă, am îi ameninţaţi, de n'am. interveni
noi,

să

avem

două

stângi

zestre, guvernamentală

şi

să

avem,

_ înloe -de

o contra- zestre

partide,

o

opoziţionistă ; să

-

s5. .

a
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avem un jacobinism liberal, nu înfrânat, ci aţâţat de un san|
chiulotism conservator (laritate, aplauze).
- De

aci răsare şi mai vădit însemnătatea

rolului nostr u, căci, |

conserde n'am fi noi, sar deplasa
-xator (aplauze). „a
.
- Domnilor, protestările noastre încontiă acelei politici — care
" îmi place a. crede că e efectul unei rătăciri momentane a riva— se . întâmpină, că ar fi
lilor noştri, cari se zie_conservațori
morală a parțidului
a
axa

“oarecare “făţărnicie

din. „partea

s'ar..

noâstră, "căci întotdeauna

.

fi făcut aşa politică în ţara. românească.
O amintire, care deşteaptă sentimente, pe cari toţi le-am
resimţit şi- poate fi dar de toţi înşeleasi, va spulbera această
:
.
"nedreaptă afirmare.
Acum câţiva ani, un fruntaş. liberal, într'o întrunire obsenră. electorală, ţinută întrun oraş “de provincie de a doua
“mână, rosteşte un discurs, care nu era menit să aibă 0 mare_

„celebritate. În acel discurs îi scapă un cuvânt, care, dacă n'a

_avut

>

un

avut

glorios, a

renume

însă

un: răsunet

enorm.

Acestenvânt este: Colectivitale !. Cu cuvântul acesta acel
|
fruntaş a desemnat gruparea . lui Ion Brătianu.
con:.
care
politică,
o:
la
aluzie
o:
văzut
s'a
In acel cuvânt!

“stitue

rana, de

care. suferă

mâi crud

ţara noastră. S'a văzut .

condamnarea politicii de principii şi afirmarda unei politici”
personale, bazată pe interese.. "Para, întreagă a fost atunci în
„picioare, pentru a veşteji acea politică.
conpartidului
atitudinea
“atunci,
îndeosebi
.
Care a fost,

_servator ? Eu n'am auzit pe Lascar Catargiu, zicând că acea
“ politică e singura

practică şi că datoria conservatorilor e s'o

imiteze. Dimpotrivă, acest cuvânt a fost semnalul de alarmă,

.

cae ne- -a pornit la asalt.”
Lascar Catargiu a dat mâna cu Dumitru Brătianu, peste |
prăpastia care despărţia atunci pe conservatori de liberali.

şi. cuvântul de. colectivitate a . pecetluit
treierat atunci

ţara întreagă,

alianţa lor. Am

cu-

ne-am. coborât în stradă, ŞI - am.

suflat în inimi. spiritul. de revoltă, iar nu. de
faţă de: politica de „procopseală (aplauze),

complezenţă
m

,
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Iar astăzi, acei ce n'au fost, e drept, părtaşi la acele lupte,
dar revendică pentru dânşii gloria lor, vin să condamne
idealul, pe care s'a. înălţat partidul conservator şi făgăduesc
că, pe viitor vor-lua pilde dela liberali şi vor guverna pentru
Pa
«ai noştri LE

despre

Ce 'sânt explicaţiile, ce, ni: s'au: dat,
şefilor faţă de clientelă

îndatoririle

„iarna ? Ce însemnează cuvântul «ai

noştri», rostit, pentru cea mai mare măgulire a noastră, tocmai în întrunirea în care s'a tras linia de despărţire între
cealaltă fracțiune şi. noi, decât reeditareaşi amplificarea formulei «Colectivitate», de astădată desluşită pe şleau? (aplauze).

Şi mai jicnitoare
„cu

cari

autorii

ei

decât
caută

această

politică sunt argumentele,

s'o-scuze:

Nu

se poate: faco
— zic

-

„ ei— altă politică în ţara românească. Iar noi,scari vrem să
rămânem credincioşi trecutului nostru, suntem nişte utopişti!

Căci, ne zic aceiaşi

adversari: Prin. ce

mijloace practice
+

aveţi să vă atingeţi ţința? Prin simple enunţări de principii? Prin sarbede predici morale ?- Da, - domnilor, mai întâi prin
aceste mijloace. Este deja un mare lucru, să alo grupare
politică, reprezentând o forţă morală, care să stăpâniască spi- ritele numai prin puterea convingerilor, care să predice prin.
"exemplul ei, care să adune un material: dela. oameni adăpaţi cu aceste principii şi dominați mai puţin de o disciplini de club ca deo rigidă disciplină morală. -De p'ani
exercita decât

această! înrâurire

asupra

politicii şi încă

am

face o operă: salutară pentru ţară (aplauze).
Dar, domnilor, vom face şi operă practică, căutând şi găsint reazimul nostru în elementele sănătoase ale societăţii
“noastre şi opunându-le înrâurirei elementelor parazite.
Şi fiindcă grijile noastre sunt îndreptate, azi, spre întremarea

situaţiei

noastre

materiale,

cată

cuatât

mai

mult

să

ne gândim: nu numai la mijloacele de îndreptare a finantelor statului, ci şi la îmbunătăţirea stării clasei celei mai
numeroase, de al cărei bun traiu este legată şi buna stare
a. finanţelor
ţării (aplauze). Această clasă este clasa “ără
nească (aplauze). Aceasta este clasa en adevărat. conserva-
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(aplauze, bravo).
vom

ţărăneşti

păsi,

noastră

a

virgină,

încă

In acea comoară,
la nevoe,

„87

ŞI naționalitatea

limba

apărat: legea,

4oare, . care-a,

|

păturei

vegenerare,

de

“şi elemente

dacă răul esto mai adânc decât îl credem 'noi (aplauze).
Neapărat, n'am pretenţiea să improvizez aci un. program
de îmbunătăţiri pentru' clasa noastră rurală. Este destul să
" imdie

ce

câteva cestiuni,

se “află în

comunitate

sunt

în

minţile

de vederi. cu noi.

tuturor

acelora

Trebue,

mai

ce

întâi,

să revenim la politica socială, înaugurată de d-l Carp. Trebue
„să reluăm - legea

vânzărei

moșiilor

-

care stă în ador-

statului,

mire şi s'o complectăm. cu dispoziţiile ce se aflau în legea
noastră. primitivă, cu privire la dezvoltarea proprietăţii mijlo-.
cii (aplauze).
„Trebue să readucem pe proprietar dela club Ja câmp ,

legislative, cari

(vii aplauze). “Să uizăm de toate mijloacele

ne sunt laîndăimână, casă readucem în mijlocul "vieţii ruvale acest factor de ordine şi de progres în acelaşi. timp..
- "Totodată să depărtăm elementul cămitărese (aprobări). Să
îrplinim o lipsă, care, se află aproape numai în legislaţiea
noastră, făcând o lege încontra cametei. Eu personal aşi
şi ncexigibilitatea datoriilor de câreiumă la sate
_adăoga
E
(aplauze).
Pentru
efiin.
“Frebue să dăm şi populației “rurale: „credit
consideraţiuni nu financiare, ci politice — şi fac aici aluzie
la Banca Naţională— creditul pentru agricultori nu este ce
“trebue să fie. Să căutăm a lecui rău], stabilind creditul agri“col pe îndoita bază: a reciprocităţii - şi-a ajutorului statului.
Trebuie ca ministerul Domeniilor să devie întradevăr un
minister al agriculturei

pete o. dotaţie . potrivită

şi ca

cu

Direcţiea

aceea a

agriculturei. „Să

ca-

ramuri

de

celorlalte

activitate. Trebue:să zorim progresul agricol, pentru a spori
venitul pământului

mare

nostru. Totdeodată

produselor noastre. agricole

să dăm

un câştig mai

mai bună orga-

printr'o

nizare a comerţului cerealelor şi prin deschiderea, piețelor
de desfacere pentru vitele noastre, măcar sub formă de 'carne,

ceace afirm că se poate face (aplauze).
z:

.

*
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Domnilor, n'am avut alt gând, spunând acestea, decât să vă
dau câtova indicaţii,

pentru
a învedera,. care e “cestiunca care

“trebue să fie pusă în primuil.plan al preocupărilor noastre.
De vom interpreta, cu adevărat, interesele celor cinci. milioane de rurali, atunci vom putea vorbi “Şi de număr în
"Vara Românească ! -

Cât de nesăbuite - apar dar pretenţiile, pe cari o grupare.
politică le întemeiază 'excluziv pe cestiunea numărului, dare

de

26 de ani.n'a rezolvat

"şi care, făcând
denotă

“rinţe

* numai

politică

la noi

abstracţie de pătura cea mai numeroasă

a ţării,

o “oarecare

o singură

criză

îndemânare în

şi de corupţie | asupra, unei: infime

(aplauze).

materie

de.

mninorităţi

ie

inge-

urbane!

-

Din această minoritate, de un milion de urbani, trebue să
mai scoatem pe 'străinii, “cari r'au cuvânt în viaţa, noastră pu-

- blică. In ceace mai rămâne astfel din această minoiităte găsim
câteva claso foarte interesante, cari merită, toată grija, dar
cari joacă un rol foarte şters în viaţa noastră publică, Acestea :
sunt compusă din industriaşi; comercianţi

şi meseriaşi. Aceste

,

clase constituesc elemente sănătoase, a căror _înrâurire . politică nu poate decât folosi prosperității. statului (aplauze).
„De înflorirea acestor clase trebue: să ne. îngrijim, cum am
dat dovadă, în cple 7 luni cât-'am fost la putere, că ne-am
preocupat de soarta” meserişilor. In treacăt fie zis, va trebui
să dăm. toată atenţiea: aplicărei legei meseriaşilor, ştirbită
de. guvernul actual şi când vom veni la putere va trebui
să dăm acelei legi toată! eficacitatea, necesară, prin reîntre-

girea ei (aplauze).
Va trebui - să ne silim ca şi pe terenul politic săs dăm -a- cestor clase foarte interesante înrâurirea câ trebue să aibă,
înriurire, care astăzi e nulă, fiind: dat sistemul. nostru admi-

nistrativ şi tirania, pe care-o

exercită instituţiile de credit

(aplauze).
a
.
_
Constatând ștergerea aproape desăvârşită din viaţa publică
şi-a acestor
noastră,

elemente

ajungem. a

şi păşind'
constata
.

că,

mai

depar te cu

mergând . din

cercetarea eliminare

în

?
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eliminare, - rămâne

care a căpătat

o singură

clasă,

o înrîurire mult

!
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şi tocmai

mai mare

cea „mai

rea,

decât oricare alta,

înrâurire nepotrivită şi faţă de numărul său ŞI faţă de meritele “sale. S'a văzut, domnilor, şi aiureao minoritate având o.
“înriurive covârşitoare asupra destinelor unei ţări. S'au văzut
eravhii nobiliare, ori caste sacerdotale, excercitând o influenţă -

decizivă

asupra

vieţii unui

popor şi lăsând

după

dânsele

urme de: civilizaţie vrednice de laudă.
La noi, este trist s'o spunem, acest rol covârșitor.

“ agentul

electoral (aplauze).

tabără. şi alţi

Trei

sute

trei sute în altă tabără

îl

de. oameni

au pretenţiea

are

întro
să

.

re-

“prezinte numărul. Şi aceasta fiindcă ceilalţi se ţin deoparte, - o
_se feresc, pe când aceşti trei sute. trăese din ceeace îi ruinează pe
“ -alcătuese

csilalţi. Aceştia se agită, aleargă, adună iscălituri,
pantahuze, organizează manifestâţii, pun. la cale

felicitări la zile onomastice (aplauze, ilaritate).
Ei 'bine, domnilor;: pe cât. grija noastră trebue să fie
"de mare pentru celelalte ' clase, pe atât vrăjmăşia noastră.
“trebue să fie desăvârşită « faţă de aceste elemente.
Dar, domnilor;

mai

întâi'0

explicaţie.

Mi se zice: «Dar d-voastră - n'aţi”
n
făcut politică şi ârta
personal mai făcut politică” cu. agenţi electorali 2»
Da, domnilo:, dar pe faţă, în întruniri; am spus—și am

„ laîndămână
- cauza ce

textul

ne mişcă, "nu

pentru

mele
— că luptăm

a satisface

pentru

apetituri, nu pentru

pe partizani.” Dar chiar altminteri să fi fost, oare_:

a răsplăti
experienţa,

şi-o

atât de

decizivă,

experionţă ca acea: de astăzi,

-

să ne folosiască ?

„nu. trebue
-

discursurilor

Mărturisesc că, dacă

ar fi astăzi

o

opoziţie

probabil: că am târî şi astăzi după noi acea

unitară, “este

cohortă de -a-

genţi electorali, cari, respinşi de guvern, n'au încotro, se ţin.
de

partidul

din

opoziţie

şi dau * prea

adesea

iluziea

unui

devotament statornic (aplauze). Dar astăzi în politică sa întâmplat o dezbinare ; această dezbinare a. dat “agenţilor. e
lectorali alegerea între două 'soluţii: “una care plăteşte şi
alta care

nu plateste. (laritate,

aplauze).

Şi atunci

am văzut

|

_

Y0

|
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,

pe. agenţi punând “condiţii şi fenil de condiţii "ce i-am
văzut că pun,.ne-a edificat pedeplin despre statornioia în
principii a acestor, elemente (aplauze).

partizani este pe lângă celelalte

„Acest contingent de

şi

an element de: turburare a 'vieţei noastre: publice. și este
totdeodată o piedică la orice- progres. Aţi văzut cum finanţele au suferit din cauza înrâurirei lor. Dece s'a produs
bugetară,

acea ipertrotie

+

. încontra

am

căreia

avut

-cu „toţii

să luptăm ? Cauza,

au fost în parte acei oameni, cari îţi spun

sluibă,

ori vrăjmășia. noastră». Dece nu s'a putut

„ Tâţiş : <Ori

realiza până azi_ reforma administratiyă în “adevăratul înţeles al cuvântului ? Pentrucă agentul electoral spunea fără
" înconjur: «Vă aducem. la putere casă daţi.afară din slujbă

pe liberali şi să ne .punaţi pe noi conservaţorii. în funcţie».
Şi

partidului

liberai

îi cerea,

afară a conservatorilor
Bi

bine,

domnilor,

drept singură răsplată,

darea .

(aplauze).
asemenea

elemente de turburare

ale

vieţii . noastre publice trebue să, dispară. Cât pentru noi, a“vem îndoita, datorie să le înfiuntiun în opoziţie şi să le desfinţăm la putere. Numărul, pe care îl dau aceste elemente,
declarăm că nu-l avem..Unii fac din numărul acesta titlul
lor de înălţare. Iar pretenţiea noastră de a veni la putere,
pentru binele ării, se întemeiază toemai pe faptul că nu.
avem

acest

soiu

de.număr.

. .

-

" Dar-vă spuneam, că trebue să destiinţăm' acest olemont. Naşte
însă întrebarea : cum ? Părerea mea este : prin inamovibili- ”
tatea funcţionarilor (aplauze).
“Această garantare a stabilităţei funcţionarilor trebue însă
îngrădită cu câteva cheziăşii.. Mai întâi, nu trebue ca această
reformă să devie o operă de partidşi să se facă, încontra altui

-

partid.

Al doilea,

această,

reformă,

trebue sto cumpănim.

cu înființarea justiţiei administrative şi cu stabilirea răspunderii civile a funcţionarilor (aplauze).
- Cunosc, domnilor, neajunsurile. ce pot răsări dintr'o atare
vetormă.

- reformă
1

Cred

însă

că, măcar

ca

e necesară. Avem nevoe
i

măsură

trecătoare, . această,

de: dânsa, cel puţin
"

până
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„când

cele două
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tabere de agenţi

-

-

electorali vor

9.

fi dispărut,

sau prin contopirea elementelor celor mai bune în noua ie_varhie administrativă, sau când ceilalţi vor fi murit de moarte-:
naturală, sau'se vor fi apucat de o meserie mai cinstită, luând
”

în mână coarnele plugului, ori bătătorindu-şi palmele bătând
ţinte în tălpile de ghete. Aceasta e nai cinstit şi chiar mai
“omenos, -când ştii ce mizerii şi adeseori ce lipsuri trebue _
să îndur6 aceşti nenorociţi (aplauze).
Dar parcă aud: întâmpinarea, că această politică e nere-

alizabilă.
In convorbiri- particulare” ni se: spune : «E adevărat. că
politica d-voastră. e o politică ideală, dar e o politică himerică,
i:o utopie. Politica aceasta nu e posibilă în România
!».
„Domnilor, dacă ar trebui să adaug îîncă o notă neagră acelui
tablou. destul de_posomorit, pe caro vi lam zugrăvit la în-

ceput, despre epoca liberală, n'aşi găsi de adaos decât această |
,
îndoeală despre energia noastră,
Acum 40 de ani; când adesea împotriva Europei întregi
luptam încontra a două dominaţiuni străine şi biruiam toate
„obstacolele,

_sus'de
tem

ni se părea,

mai rămâne,

electorali ! N'ar
regim,

de realizat mai pre

a trei sute. de. agenţi

a îngenunchia înaintea

povăţuiţi

acestui

e minune

că nu

noastre şi astăzi, spre: a nu ă utopişti, sun-:

puterile

decât

desăvârşita

pentru

sunt

când

ca, atunci

osândă

faţă în. faţă

a,

două

politici — una, care se încumetă a întrupa -năzuinţile legitime ale acestei ţări, iar cealaltă care cutează a afirma că o
as6menea politică e nerealizabilă— nu mai rămâne, zic, pentru “
osânda definitivă a acestui regim, decât ca: triumful acestei

"din -urmă politiei - să vie să confirme.e. ponegritoarele « ei prepi

"ziceri (aplauze).
Domnilor, politica noâstră poate fi ideală. Ea nu e însă4 atopică. Am convingerea

că, dacă

a mai rămas

un dram

din

voinicia de altădată, avântul, nostru va risipi acele elemente
primejdioase ce ne stau în cale, cu uşurinţa cu care pleava

e vânturată
Nu vă

de cea mai uşoară adiere de vânt (aplauze).

propuh,

o politică utopică. Nu

domnilor, să realizaţi
a
7
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venim să vă cerem să “reclădiţi ziduirile: Salentti
de marmoră, cetatea. lui Idomeneu, în care

cu turnarile-i
ca un fum

car .se desfăşura nobila râvnă a unui popor ideal, aplecat artelor păcii, sub domnia dulce a legilor înţeleptului
Minos. Asemenea -vremuri nu vom trăi pe acest pământ.
Insă nu ne împăcăm nici cu idealul prea coborât al unci
"vepubliei de: Paraguay, . sfâșiată de nosaţiul taberelor înA
a
otărâtate. .
Ceeâce vrem—şi.. ceeace credem că -vor voi toţi acei cari,
întrun

avânt de

patriotism,

vor

avea

curajul

să rupă

toate *

legăturile, cari îi ţin înlănţuiţi de o politică condamnabilă—este
să stabilim aici, - în “acest colţ -al Orientului, un fegim de

ordine, sub care acest popor să poată,în linişte şi neameninţână pe nimeni, să-şi dezvolte “în pace tot avutul său su-,.
fletesc şi toate comorile .unui pământ binecuvântat de Dum-.
-nezeu,

sub scutul puternic

încercarea noastră

de

al stimei „unei Europe, sedusă de

regenerare şi, la nevoie apărat, în-.

«contra oricărei . primejdii, de_toate izvoarele energiei naţionale, din care nu mai avem tin pie: de sacrificat necesităţilor niciunei! clientele (aplauze).

NE
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"REFORMA
ÎNTRUNIREA
-DELA DACIA,

A

a

MORALĂ
PENTRU

ALEGERILE

COMUNALE.

Pentru “alegerile comunale dela Bucureşti, cari trobueau să se
facă, caşi în râstul ţării, pentru colegiul L în ziua de 3 noembre,
iar pentru colegiul IL -la 5 noembre 1902, se convoacă deasemenea
o mare

întrunire

publică,

în sala

Dacia,

în ziua. de

20

octombre

1902. La această întrunire ia cuvântul, cel dintâi, d-l D. Şoimescu,
care spune că partidul cantacuzinist, spre a paraliza mişcarea, pornită

de

partidul

conservator, a căutat să-i ia publicul dela întrunire,

convocând în aceiaşi zi donă întruniri pe culori, una a propriotarilor, alta a messriaşilor,. întruniri în cari s'au exploatat numai'ne- , .
mulţumirilo provocate de criză şi do măsurile guvernului, agitând,
pe proprietari, pe meseriaşi, pe pensionari. Se ocupă, apoi, de deprecierea proprietăţii din Bucureşti, arătând că vina este neaplicarsa logei mărginirei razei Bucureştilor, făcută de d-l N. Filipescu

în 1895.

a

Pa

„

PICĂ

D.A. LauRraN arată ci partidul liberal a avut, anul trecut, o intenţie bună: aceea, de-a izgoni afacerile dela primărie, înlăturând
- dela comună po d-l 0. E; Robescu şi punând în capul comisiei interi- mare pe d-l Procopie Demetrescu. Interesele electorale însă au învins la urmă şi intenţia bună a fost dată laoparte:-acum, au pus
în frantea listei,-la alogeri, tot-pe d-l C. E. Robescu..
D-l Cucu

SrAROSTESCU, inginer, spune că cea

mai bună

adminis-

traţie comunală în Bucureşti a fost coa din 1893. Primarul do atunci,
d-l N. Filipescu, „a vroit să facă din -capitala ţării un adevărat
centru, compus însă nu numai din : funcţionărime şi armaţă, ci şi
DE
a
din industrie şi comerţ.
- Spre a, favoriza deci dezvoltarea industriei, a proectat două măsuri
: 'să facă o cădero de apă de 2.000 cai putere la Ciurel,
admirabile
„spre

a pune

la îndimâna

industriei forţă motricd ieftini şi, apoi, să

aducă pelângt margina Bucureştilor .proectata conductă de petrol .
" Câmpina-Giurpiu, spre a-i furniza astfel combustibil ieftin.
Spre a favoriza. comerţul, proiectase două lucrări: canalul de
— navigaţie Bucureşti-Olteniţa,. pentru-a atrage la Bucureşti comerţul.
- exportului de cereale, care e astăzi monopolizat de Brăila şi, din

ME

.
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această pricină, so face in condiţii nefavorabile. In al doilea rând,
Antrepozitele, manit să readuci în Bucureşti comerţul de manu:
_ factură, metale'şi 'coloniale, comerţ care, din pricina acsizelor şi a
“ălătorilor d6 comerţ, e pierdut pentru Capitală.
Tot această administraţie s'a gândit şi la măsuri pentru iefte„nirea traiului în Bucureşti, voind să înfiinţeze, în acest scop, o linie

“ferată, care să lege Halele cu linia forturilor,
Din pricina scurtei şederi la guvern,

decât Antrepozitele

Comunale,

.

nu s'a

-

putut

3

însă realiza

-

Sub primăria d-lui: Filipescu s'au luat şi numeroase măsuri de
igienă :. cuptoarele de arderea gunoaielor, adâncirea albiei Dâmboxiţei la Ciurel, spre a împiedeca revărsările şi, prinurmare, forarea băltoacelor, după aceea, deschiderea bulevardului. Colţei.
După

d-l

Cucu

Starostescu

ia

cuvântul

“Cei.din urmă, cari vorbesc, sunt:
D-l

S. MeuBDuxŢI,

d-l

NicoLag

|

FILIPESCU.

|

care arată că partidul liberal face

.

o greşală,

- când dă un caracter. politie alogerilor dela comună ; aici ar trebui
să na se discute
D-l

B.

decât lucruri

DELAVRANCEA,

de gospodărie.

care

relevă

SE

atacurile piătimaşe

duse

de

- îberali încontra d-lui Filipescu. Indată după plecarea- d-lui N. FiJipescu' dela primărie, comisia interimară a numit o altă subcomisie
„de anchetă, care. să cerceteze gestiunea financiară a fostului primar,

„Această comisie lucrează de doi ani şi îri doi ani n'a putut să des" „copere nimic. Administraţia liberală se laudă, apoi,.cu excedentul
realizat de-dânsa, în sumă do_vreun- milion. Acest excedent so da-

“toreşte faptului că, în timp de patru ani, această administraţie n'a

„“Tăcut altoeva,. decât o hală de găini,
D-l P. P. Cane încheie seria cuvântărilor,

numaidecât să se facă -o reformă. morală în viaţa

„Prin

reforma,

întrebuinţează

mai

formeze

morală

partidul conservator

în formarea

partidelor.

pe socoteala statului.

'
că trebue

spunând

politică a ţării.

înţelege mijloacele, ce se . .

Trebue

ca partidele să nn se

Statul nu trebue si mai întreţie

„pe partizanii politici ai. partidelor,
Iată

cuvântarea,

VDapitalei.

ţinută

ia această

întrunire

de

fostul

-:

primar

al

-
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DISCURS ROSTIT LA INTRUNIREA DIN SALA DACIA,
“DUMINICĂ. 20 OCTOMBRE 1902.

Domnilor,
“Oratorii, cari m'au-precedat, au dat în cuvântările lor o
largă dezvoltare cestiunilor. municipale. Nu atârnă însă dela
7

-

”

N

“DISCURSURI

noi — şi multă” vreme

ca

>
POLITICE

silinţile

preocupările de ordine

.

|
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noastre vor fi zădărnicite —

municipală

să stăpâniască

sin-

gure -partidele politice şi corpul electoral în alegerile. comunale. Îndeosebi se pare că alegerile dela 3 noembrie se vor:
„destăşura, într'o atmosferă politică foarte încărcată. Suntem
“dar obligaţi, «casă ne ocupăm şi de aceste împrejurări” poliice. Voiu face dar analiza situaţiei politice şi o voiu face
cu toată cumpătarea şi cu toată sinceritatea, pe care împrejuxările, prin cari trece partidul conservator, ni le impun.
Voiu

păstra,

“zic,

toată cumpătarea,

cu

toate

provocările

pe cari zilnic le primim. Aţi văzut mijloacele, cari. se între"buinţează

contra

noastră : se cautăa

se

ademeni

ălegătorii,

anunţându-se că nu ne prezintăm la alegeri ; iacă astăzi dez- minţirea. S'a căutat a nise lua publicul, ânunţându-se că:
întranirea

noastră

nu

se -va ţine.

Asemenea

mijloace rănese

mai mult pe cei ce le întrebuinţează. Voturile dobândite
“prin asemenea manopere îşi pierd orice semnificare, iar în-.

tâmplarea. că publicul ne-ar. fi lipsit, fiind indus în eroare,
nu ne-ar fi putut scădea vaza, pe când nereuşita unor ase_menea manopere, precum e cazul cu întrunirea noastră,

acoperă de ridicol pe aceia cari le întrebuinţează.
“Când

s'a

văzut

că

asemenea

mijloace

sunt: insuficiente,

Sa recurs la mijloace mai drastice ; alegătorii au fost loviți
-de agenţii unui grup al opoziţiei; astăzi dimineaţă încă doi
alegători,

d. Elefterie Stoienescu

şi

d. „Lăzărescu,

au fost,

“unul crunt lovit, iar celalt a fost. rănit în aşa md, încât
e
-viaţa lui poate fi în primejdie - (mişcare).
Cutoateacestea, domnilor, eu înţeleg să-mi păstrez tot sân-.
-gele

vece.' Să

:sunt nepăsător

binevoiască

însă

aceste victime

a nu crede, că

faţă de soarta lor.

-

|

Acei, dela cari au pornit loviturile, sunt moralnente mai
“tare răniţi decât vicțimele lor. Ei vor îndura osânda oame-

„nilor cu judecată,

cari, pentru

prima

0âră, văd o fracțiune

:a unui partid conservator întrebuinţând asemenea
-încontra fraţilor lor. de altădată (aplauze).

mijloace:
ă

“ Eu însumi am fost atacat, dar din fericire nunai dela tribună.
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Mi s'a făcut,. personal, procesul la
întrunire,

care

s a ţinut

acum

opt

apoasti

zile

tribună, într'o

aci.

N

Insă. nu voiu răspunde.
„Tie ca acei, cărora, în vremurile când partidul conservator
părea în agonie, nu le puteam zmulge măcar o adeziune,
platonică în favoarea ideei conservatoare şi cari îmi spunean:
«ţara e liberală, ce cauţi în partidul conservator 2» fie, 'zic,
-ca aceia, să vie astăzi să suspecteze sinceritatea credinţei

"noastre, să ne „hbănuiască, pe noi, cărora datoresc că astăzi pot
vorbi în numele conservatismului (aplauze);
Datorese respectului, pe care îl am pentru numele de con-:
servator,

ca mai

bine

să îndur

eriticele

în tăcere; decât să

cobor lupta cu acei bârfitori la cestiuni personale..
__“Vam făgădait, domnilor; pe lângă cunipătare şi sinceritate.
Deaceea vă sunt dator” o explicaţie.
|
„Sa zis, într'o altă adunare, care se zice conservatoare, că

aceste alegeri vor preface situaţiea guvernamentală şi vor dezlega unele controverse, cari fierb încă în partidul conservator.

Sunt „dator

asemenea

leru,

a spune, că accia, cărora li'se pune înainte
sunt

amăgiţi..

„2

=

O lună după âlegeri se va vedea cine din noi a spus adevărul.
Deaceea, cât pentru mine, aşi fi fost de părere a nu se da

acestor alegeri comunale caracter ul politic, ce li s'a dat.
Spun aceasta, numai pentru a-mi dezlega răspunderea de
nişte acte, din câri ziua de 12 februarie a fost. cel dintâi
şi aceste alegeri comunale . cel din urmă, acte pe cari noi
le-am îndusrat, fără a le fi, brovocat şi de cari vom avea a

da seamă într'o 'zi.
Dar, domnilor, fiindeă chestiunea s'a pus pe terenul pe care
sia pus,

suntem

datori

să

primim

lupta

pe acest teren. şi o

primim cuatât mai bucuros,- cucât, noi cel puţin, avem
“vantajul de-a avea o situaţie netedă şi limpede.

a-

Mai întâi să limpezim situaţia noastră faţă de liberali.

“Este” netăgăduit, domhilor, că chestiunile de ordin financiar
Sunt acelea, cari au încă precădere asupra tutulor celorlalte
preocupări, Aşa fiind, mă cred dator să precizez, încă
i
odată,
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poziţiea noastră faţă de guvernul liberal în ceeace privește
politica financiară.
„Mai întâi, domnilor, dăm un consimţimânt deplin politicei de
economii și suntem îndreptăţiţi a face aceasta de împrejurarea,

că d. Carp, prezentând un proect de buget cu: 14 milioane
reduceri la, cheltueli, este acela “care-a adus cea mai largă
contribuţie la opera de etonomii (aplauze).
„Sunt însă, domnilor, unele economii, pe cari noi nu le
“admitem. Aşa, depildă, d. Carp, cu ocaziea discuţiei bu-. -

getului de acum doi ani, s'a împotrivit. la unele reduceri
ce s'au făcut la ministerul de războiu. Unele incidente şi unele
destăinuiri,

ce s'au produş decurând, mă îndreptăţese a spune

măcar atât :. că d. Carp a avut desăvârşită dreptate (aplauze).

“Mai sunt apoi alte pretinse economii, cari nu sunt

decât

amânări de plăţi şi cari pricinuese finanţelor noastre şi o pagubă materială şi o pagubă morală. Pagubă materială, pentrucă
"niciuna

din

aceste amânări de

plăţi nu-ţi lasă la dispoziţie. o

disponibilitate cât de mică şi va trebui să cheltuim în anii ur_mători tot ce n'am chieltuit anterior, cu adăogirea unui procent

foarte însemnat, datorit faptului că întreţinerea, căilor de comunicaţie şi refacerea materialului nu s 'a îndeplinit. la timp.
Dar acele economii ne-au pricinuit şi o pagubă morală.
Vrăjmaşii noştri din străinătate an pornit dela aceste falşe
economii, spre a contesta şi economiile reale, Broşurile publicate în străinătate stau dovadă despre aceasta.
Sub cuvânt
s'a pretinsăcă

că unele economii nu sunt economii adevărate,
niciuna dinteconomiile făcute nu e adevărată.

Şi, plecând de aci, s'a zis că excedentele, cari sunt foarte
reale,nu sunt decât rezultatul unor artificii de contabilitate.
Iată o a.doua”consecinţă a - politicii economiilor,. împinsă
“la absurd.

Dacă

dela chieltueli trecem la bugetul veniturilor,

trebue să vă semnalez un mod de
noştri naturali, cu.cari noi nu ns
In această privinţă, politica, pe
eram”la_putere, se poate. formula;

a vedea al adversarilor
împăcăm.
care am susţinut-o când
astfel: toţi să contribue

la_sarcinile statului şi fiecare să, contribue
„Nicolae Filivescu.
— Discursuri Politice, vol. IL.

în

raport cu
„7
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puterile sale contributive. De acest principiu nu a ţinut
seami partidul liberal. Vă voiu da-o pildă. D. Carp propusese, între altele, impozitul mobiliar. D-sa voia ca aceia,
- cari au venituri izvorând din efecte publice, ori din acţiuni
ale societăţilor private, -cu alte cuvinte acei ce au venituri

mobiliare, cari astăzi scapă de orice fel de taxă, să participe
şi ei la sarcinile statului (aplauze).
In schimb, dacă unii nu plătiau, alţii au fost puşi să pstiască
de două şi de trei ori. Politica guvernului, în
î materie de impo-

zite, se rezumă în sistemul de majorare al dărilor actuale prin
adăogire

de zecimi. -Această politică o socotim nedreaptă.

Intine,

mai

era

un

şi pe cari guvernul

acelea, ce trebuiau

x

bogățiilor

ţării,

fel de

venituri, la cari noi

ne gândiam

le-a lăsat în părăsire. Aceste venituri sunt

In

să izvorască, din
această

privinţă

punerea în valoare 'a

guvernul

a opus

o

în-

dârjire inexplicabilă; Aceeaşi îndârjire am întâmpinat-o, când
am făcut legea minelur; aceeaşi îndârjire o constatăm, când e
"vorba de exploatarea minelor noastre şi îndeosebi a marei
noastre bogății petrolifere. Nu numai că guvernul n'a luat
nicio iniţiativă în această privinţă, dar el înăbuşă şi orice iniţiativă ce s'ar putea lua. Aţi văzut împotrivirea ce-a opus.

ţinerii congresului petrolifer, din care ar putea să iasă unele.
.

iniţiative,

cari

ar

fi

dat-avânt

industriei petrolikere,

fără nicio intervenţie a statului (aplauze).
Ei bine, domnilor, sunt îndreptăţit a spune

vreme
de

guvernul

mirare

lasă în părăsire

ca el să întâmpine

asemenea

acuzaţiea,

că

că,

poate

pe. câtă

mijloace, nu e
vine

să

ia

din

buzunarele contribuabililor ceace ar putea lua din adâncimile

pământului (aplauze).
„Domnilor,

aceste

observaţii

lămuresce punctul

nostru

vedere faţă de politica financiară a liberalilor.
Aceste critici înăreptăţese opoziţiea noastră, opoziţie
capătă un caracter mai înăsprit prin aceea, că guvernul
aprobarea acestei politici — pe care noi o condamnăm —
mijlozirea unui om care, în capul administraţiei comunei
cureşti, poate

fi citat ca o pildă

de

rea

administraţie. Şi

de

care
cere:
prin
Bunu
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numai d. Robeseu reprezintă pentru noi pe răul administrator,
dar numele d-lui Robescu reprezintă pentru noi programul
guvernului în materie administrativă. Vă închipuiţi d-voastră

ce trebue să fie cei 3.300 de primari, pe cari îi va recomanda
partidul liberal în alegerile comunale, dacă în Bucureşti
îndrăzneşte să propue ca primar pe d. Robescu! Şi vă în-cliipuiţi, ce putere de rezistenţă .opune guvernul faţă de
apucăturile rele, când sunt însoţite de un interes electoral
—

rezistenţă,

care

e cea dintâi

condiţie

a

unei

bune

ad-

ministraţii — când acel guvern vine să îngenuche în faţa d-lui
Robescu și a 15—20 agenţi electorali (aplauze).
Domnilor, v'am arătat, în ce priveşte chestiunile esenţiale
cari sunt 'la ordinea

zilei,

deosebirea

de

vederi

dintre noi

“guvernul liberul. Din partea unui partid, care
numai din asemenea deosebiri trebue să iasă lui şi această împotrivire trebue totodati să se
în limitele acestor deosebiri.
|
„Nu tot astfel cugetă însă o altă grupare, care

şi

se respectă,
împotrivirea
mărginiasci,
se zice con-

servatoare. Politica acestei grupări, în ce priveşte cestiunea
financiară, se poate rezuma în aprobarea
“politicei financiare a d-lui Sturza.

deplină

ce a

dat

Nu numai că fruntaşii acelei grupări au dat aprobarea lor
politicei financiare a d-lui, Sturza, dar încă ei “pretind că
meritul invenţiunei acelei politici le aparţine lor şi critica
cea mai aspră, ce-o fac guvernului, este că el le-a furat programul

lor financiar.

Ei

bine,

domnilor,

pecât

e de

deplină

această aprobare a politicei guvernamentale, peatât e de
înăsprită lupta, pe care-o îndreaptă aceeaşi grupare încontra politicei guvernului şi, prin urmare, încontra propriului
ei program (ilaritate). Am putea, domnilor, să rezumăm politica acelei grupări în modul următor: când se face politică
academică despre finanţe, când această politică se exprimă
prin ziare
— și mai ales prin ziare scrise în limbă străină—

sau când această politică se face prin broşuri destinate străi„ nătăţii, atunci graiul ce se ţine este următorul:
«Trăiască excedentul! Jos funcţionarii! Jos pensionarii !

100
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Jos propr ietarii de case! Jos câreiumarii W» Iar când orâtorii
acelei grupări vin în.întruniri electorale, atunci cântecul se
schimbă : «Veniţi

la noi

funcţionarii!

La noi proprietarii de case! La

noi

La

noi

pensionarii!

cârciumarii! La

iureş

pentru dărâmarea, acelei opere, cu care noi ne lăudăm când
'vorbim de finanţe
!» (aplauze prelungite).
Ei bine, domnilor, noi osândim şi această politică financiară
şi osândim şi aceste procedeuri politice, cari crează 0 şcoală
şi tinde să sădiască în păturile adânci ale poporului neîncrederea în conducătorii noştri politici,
Ţiu

minte

că, în congresul

pe care partidul nostru l-a ţinut

„vara trecută lă Teatrul Liric, d. Maiorescu gisia că, în mijlocul întristărilor prezentului, avem

şi oarecari motive de în- -

sufleţire. D-sa zicea: «Vedeţi. acel avânt generos-pentru binele

public!

Vedeţi

acea întrecere

între

partide,

pentru a

aduce jertfe pe altarul patriei! Pare că mai trăeşte în «noi
ceva din virtuțile de altădată !» Nu ştiu, domnilor, dacă d.
Maiorescu nu atribuia altora intenţiile sale. Ceeace ştiu e că
noi, cari, împiedecaţi — pentra motive, pe cari nu vreau să lo .

mai amintesc aici
— de-a îndeplini, în numele şi spre cinstea
partidului.

conservator,

opera

tului și cari astăzi nu avem

de

îndreptare

a finanţelor sta-

altă mângâere decât.de

a ne

mândri cu acele merite de cari „pomenia d. Maiorescu, fă-, cându-ne, în opoziţie, datoria prin urmărirea unei politici conseoveute

şi

patriotice, noi

suntem

ţinta

tuturor

şi insinuărilor celor mai calomnioase. *
„ Atitudinea noastră e bănuită, pentrucă

nu

acuzațiilor

ne

împăcăm

„cu cealaltă politică, care vrea să te cobori în conştiinţa 0amenilor, să răseoleşti” acolo patimile cele mai :rele, să aţâţi egoismul, să asmuţi poftele, să exasperezi interesele, să dai

glas nemulţumirei. publice (aplauze prelungite).
Un

seriitor

purcel

care

străin

a zis că,

dormitează.

„deșteptăm vieţuitoarea

unor interese,

Noi,

în

fiecare

domnilor,

interioară

pentru

din

nu

noi

există

un

înţelegem

să

a o asmuţi

contra

ce trebuese apărute. Vrem să deşteptăm sen-

|
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timentele generoase “ce zac în inimile d-vo astră și să le .râdicăm pânăla aspiraţiile noastre (aplauze).
Dar
se va întâmpina:
«Ah!
iarăşi veniţi cu reforma
morală !» Cuvios lucru; grozav de mult îi exasperează pe
unii oameni acest cuvânt mic, care pare atât de inofensiv.
Căci, dacă reforma morală este o utopie, noi vom fi cele

"dintâi victime ale năzuinților noastre (aplauze).
„Acei, pe cari acest cuvânt îi supără, se faca nu pricepe.
«Asanarea moravurilor? Ce-i asta.? Aveţi pentru aceasta
un

elixir oarecare,

care. se debitează

în sticluţe, la spiţărie?

Atunci să-l vedem.. Altminteri, este un moft !».:
„Domnilor, nu este program politic, chiar dintre cele mai
sincere, care să nu conţie unele făgăduieli, despre cari să se
poată sta la gânduri, dacă se vor. îndeplini sau nu. Pe când
neforma morală este făptuirea noastră de toate zilele. Reforma
morală
minut,

o îndeplinim în fiece: moment, astăzi, aci, în acest
la această, tribună, când
în loc să venim să scor-

monim patimile rele, venim să Je întbuşim, chiar dacă, aceasta ar putea să vatăme interesele -noastre. Reforma mo- rală o îndepliniţi d-voastră, în acest moment, când aplaudaţi *

sfaturile noastre dezinteresate (aplauze).
A! Dar ni se mai zice: Această politică i-o utopie!
| Cunoaştem acest cuvânt! [i cântecul, cu care, de când e
lumea, s'a căutat a se acopori suspinele după o lume mai
bună. [E piedica ce înveci s'a pus taturor năzuinţilor spre
ideal şi tuturor avâaturilor spre nemărginit (aplauze).
- In numele învinuirii de utopie s'au combătut toate reformele
radicale, ce puteau jigni paşnica folosinţă, a unor rele înrădăcinate. Dar venim noi oare, domnilor, ca acele școli înaintate,
să vă făgăduim o lume de desfătare prin satislacerea intereselor materiale 2 Nu, domnilor. Noi cerem, în marginile orga“nizaţiei sociale actuale, un minimum de sacrificii, fără de
cari. credem, că nu este viitor pentru această mână de Latini,!
înghesuiți

de

atâtea primejdii
Cunosc,

concurența

atâtor

naţionalităţi şi asaltaţi de

(aplauze).

domnilor,

această formă a făţărniciei, care

constă

10%
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să abaţi un cuvânt dela înţelesul lui prin exagerarea prineipiului

ce

el conţine,

cunose

acel

procedeu,

care

constă în

apăsarea trăsăturilor caracteristice ale unei grupări politice,
casă

scoţi

la iveală

caricatura

în locul

imaginei

adevărate.

«Năzuinţă» este expresia adevărată a politicei noastre, «Utopia»
& caricatura

ei.

.

|

Dar fie, ca pentru servirea aspirațiilor noastre, să înduvăm ponosul de-a fi utopişti. Urez ţării, să nu aibă de im-

putat niciunui partid o vină mai grea decât aceea, de-a cădea
în utopie servindu-şi idealul (aplauze).
“Ba chiar pot zice, că nu prea mă mâhneşte

această învi-

auire

când

ce ni

"toate

se: aduce

atopiile

în momentele

dar şi toate

de

faţă,

năzuinţile

nu

nu-

par a fi pierit;

aspiraţiile naţionale dela începutul secolului au fost înlocuite
cu aspiraţiile spre libertaţe, ce s'au stins şi ele în diseredit. Am

văzut atunci pe unii silindu-se să dea o nouă viaţă năzuinţei de
libertate, împingând

la

extrem

greşala,

ce era cuprinsă în

idea liberală. De aci, utopia radicală şi utopia, socialistă, cari
şi ele au. pierit. 'Trebue însă să mărturisim, că chiar şi aceste
utopii conţineau o năzuinţă cătră un ideal (aplauze).
Ei

bine, domnilor, nu & 6 forţă

de

„ne-o

dă împrejurarea că, atunci

când

stins, noi singuri să reprezintăm
pentru aceasta, trebue să îndurim

utopie

disprețuit aceea, pe care

toate

aspiraţiile

s'au

o aspirație, chiar. dacă,
noi singuri acuzaţia de

(aplauze). :

: Se va zice,o ştiu, că şi acest cuvânt de năzuință este ceva abs-

tract şi Fără preţ. Dar acest lucru de nepipăit constitue granitul,
pe care se zidesc lucrurile mari. Puterea de vis, la un popor,
este un germene rodnic, un principiu de viaţă, un element de
forţă, un îmbold de acţiune, un. prilej de nădejde (aplauze).
Pe această forţă, întemeiem noi toate speranţele noastre.
La această forţă facem şi astăzi apel, înaintea urnelor asediate de ingerinţele. unora şi de ademenirile vinovate ale
altora. Căci, în aceste alegeri, nu înţelegem să facem un
plebiscit al nemulțumirilor, ci vrem sti facem un recensământ;
al. năzuinţilor

(aplauze

nesfârşite),

|
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După cădorea cabinetului Carp, în ziua de 12 tobruarie 1901; şi
venirea la guvern a partidului liberal, în îrunte cu „Dem. Sturza,
fostele corpuri legiuitoare sunt; dizolvate şi astfel au loc noi ale-

geri legislative, in primăvara aceluiaşi an, alegeri cari 'sunt repartizate în 1 modul

următor :
colegiul

I

de

>

II

>

Senat

la

>

>»

1l

>

I

»

>

II

>

IUL

9

martie
>

Cameră

»

13

>

»

>

>

14

>

»

>

»

15

Lă

La aceste alegeri reuşasc următorii candidaţi din partea opoziţiei
conservatoare de ambele nuanţe:
,

colegiul I „de

Senat;

la Roman, Gh. D. Brănişteanu ; la Teleorman,

eneral Gh.

Manu

şi d-l Petrini Paul;

tosetti. Balotaje se declară la Botoşani
colegiul

i

I

colegiul II;

Să
.

de

Cameră;

lu Vaslui, Th,

şşi la Ialomiţa,

la Buzău, Al. Marghiloman; la Bacău, Eugen

Ghica ; la Iaşi, Matei Cantacuzino ; la Muşcel,

Mihai

Vlădescu ; la Vaslui, P. P. Carp.
se declară un singur balotaj, la Pinecuci, iar la III-lea
_ deasemenea unul, foarte interesant, la Teleorman, unde

- candidatul liberal dobândeşte numai 611 voturi, faţă
de candidatul independent, d. 0. Mile, care întruneşte
683 de voturi.

Ia cursul anului 1902 se declară însă mai multe vacanțe parlamentare

şi anume:

colegiul I de Cameră din. Damaboviţa, Dorohoi, Putna, Mehedinţi
şi Romanați ;;
colegiul - III de Cameră din Mehedinţi ;
I » Senat din Gorj, Muşcel şi Vaslui ;;
>
> Gorj) şi Putna;
>
II >
>
Senatul universitar din Bucureşti.

104

.

-

NICOLAE

FILIPESCU

Pentru complectarea acestor scaune se. convoacă dar colegiile
respective lu mijlocul lui ianuarie” 1903 şi anume: colegiul
1 de
Cameră şi Senat in ziua de 12 ianuarie, iar celelalte colegii
în ziua
de 14 ianuarie 1903.
.
Alegerile au loc la zilele hotărâte şi dau următoarele rezultato
:
din partea opoziţiei reuşeşte la Muşcel Gh. Cantacuzino,
iar la
Romanați “Tache Ionescu ; la Dâmboviţa se' alege un
liberal, d-l
Vintilă

Brătianu ; candidaţii

liberali

mai

ies

la colegiul III de Me-'

hedinţi, la colegiul II de senat din Gorj şi Putna. Pentru
celelalte
locuri se declară balotaj. Balotaj este şi la senatul universit
ar, unde
candidatul conservator, d-l T., Maiorescu, întruneşte
34 de voturi,
faţă
de

85

de

Putna candida,
primul scrutin,
"seră astfel: .

voturi

ale

candidatului

liberal],

d-i

C.

Nacu.

La

la colegiul I de. Cameră, şi d-l N. Filipescu. La
urmat de balotaj, voturile alegiitorilor se împărţi.
|

I. VLĂDOIANU,

liberal, 124. voturi.

N. FiLIPESCU, conservator, 115 voturi
G. OoxsTANTINESCU, conservator gantacuzinist, 81 veturi.
Alegerile de balotaj au loc-cu o săptămână
mai târziu şi anume:
pentru colegiul I de Cameră şi Senat ia 19
ianuarie, iar pentru

Senatul universitar la 22 ianuarie 1903. |
.
Cu prilejul acestui de-al doilea scrutin, d-l N.
Filipescu trimite
alegătorilor din
Putna

Dornilor

următoarea. scrisoare

Alegători,

„.

deschisă:

.

-

Prezentându-mă

la scrutinul de baloiaj dela 19 ianuarie,
fin
fații de renunțarea unuia din candi
daţi şi față de unele comentarii,
să vă desluşesc caracterul candidatur
ei mele.
”
Mai întâi înţeleg ca, intrând în Parlament,
să' mam înaintea
mea decât un singur adversar, anume
guvernul liberal.
|
Nu pot admite ca deosebirile

adânci de vederi,
dului conservator, să fie aduse îa tribu
na

din sânul parti-

unei Camere liberale, care
are chemare a le rezolvi.
o
Paţă de guvern, o nout situaț
ie s'a creat.
Ţara liberându-se, prin încheierea
.
conversiunei, şi opoziţia se
liberează
de grijile, ce-i impunea o patri
otică șezervă,
Proiectele anunțate de guveru nu
mai au caracterul unor măsuri de salvare a ţării, cari puiea
u în unele privințe să întunece
punctul de vedere special.de partid
.
Ă
Îndeosebi proiectele privitoare Ia. acsize |
şi la reforma polijiei,
« precum şi sistemul de guvernămân
t şi felul de administrare, despre
care aveți, în Putna, o pildă elocve
ntă, fac să. renască controversele
de partid și vor găsi în mine
un adversar hotărât.
„Vă rog, dar, , domni
”
acest mod

d-voastră.

de a 'vedea,

lor alegitori,
să-mi faceţi
NE

ca. munai întrucât aprobaţi
onoarea de. a-mi da voturile
'

„N. FILIPESCU.
pa
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Cu toată sinceritatea neobişnuită a acestui manifest electoral
—,
sau, poate, toemai din această pricină — la alegerea de balotajo“
mare parte din voturi se strimută în favoarea d-lui N. Filipescu,
dobândindu-se următorul rezultat :
-:
N.

FiLipESGU,

conservator,

253 “voturi, ales,

ce

G. OoNsTrANTINBICU, cons. cantacuzinist, 122 voturi,
I.. VLĂDOIANU,

liberal, 65 voturi.

Astfel d-l N. Filipescu pătrunde

.]
-

în Cameri.

In acest timp tocmai era la ordinea zilei proiectul de lege, depus de d-l Emil Costinescu, ministrul de finanţe, pentru desfiinţaroa barierelor comunale. În expunerea de motive, ce însoţia acest
proiect

de lege,

se.arăta

că vechile

taxe

comunale,

înfiinţate

prin

legea maximului, sunt în mare parte mai mult un prilej de stingherire a comerţului. In afară de aceasta, cordoanele de percepere,
cu cari! se. înconjoară comunele, nu sunt înstare să stârpiască contrabanda, cara e mai bine organizată decât chiar la punctele vamale
_de

pe

graniţa,

țării : toate comunele rurale,

cari înconjoară

Bucu-

reştii — ca toate oraşele mai mari — sunt cuiburi de contrabandă,
încontra * cărofa, îndeşert se indroptează toate precauţiile âdministraţiei oraşelor. În satele din marginea Capitalei sunt magazine,
aşa numite universale, cari fac afaceri mai mari decât cele mai
mari magazine din Bucureşti, Pe lângă acest mare neajuns al contrabandei, diferitele comune din ţară întreţin între ele o luptă neînce-.
tată pe acest teren, impunând taxe grele asupra produselor, cari se
fabrică într'alt oraş, stingherindu-se astfel producţiunea şi comerţul.
Cea mai mare lovire o suferă însă populaţia dela ţară, care e silită
să plătiască
tot felul de taxe pentru lucrurile de consumaţiune, ce
aduce la oraş, cum şi taxa jugăritului, pe vitele din ham, sau din jug.
Pentru îndreptarea acestei stări de lucruri, cum şi a numeroaselor anomalii ce decurgea ds aici, noul proiect de lege prevede
desfiinţarea totală a barierelor, iar în ce priveşte taxele de consumaţiune, acestea vor fi plătite de cumpărătorul mărfii, la râdi"carea ei, şi vor fi încasate, după o singură normă pentru toată ţara,
- de

cătri stat,

iar produsul

lor să

fie împărţit

între

comune,

pro-

porţional cu numărul locuitorilor.
Acest important proiect-de lege este cercetat. în secţii, trece apoi la comitetul delegaților, care alege ca raportor pe. d-l Em..
Culogla. In ziua de 1 februarie 1903 “Taportorul îşi depune rapor-

tul şi proiectul de lege se ia în discuţie. Cel dintâi, care

ia cu-

vântul în acoastă chestiune, este d-l N. Filipescu, un cunoscător
al acestor probleme economice, de cari so ocupase în amănunţime

- şi cu prilejul legii maximului, în aprilie 1893.

.

Dapă. dI N. Filipescu mai ia cuvântul, in aceiaşi chestiune, întru

susținerea proiectului, d-l C-tin Brătianu, după aceea d-l Radu Porumbaru,

care, deşi membru

al majorităţii,

combate

proiectul, pe:
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temeiul că, pe viitor, mulţumitii acestei legi, comunele rurale vor
“plăti taxe anuale în sumă de 14 milioane, înlocde 2 milioane, ca

- până acum. După d-l Radu

Porumbaru

vorbeşte,

pentru

proiect,

- d-l C-tin Cernescu. În şedinţa următoare, dela 3 februarie, combate proiectul d-l C.. Mile, pe motivul că loveşte în principiul constituţional

al descentralizării

şi autonomiei

comunale,

cum

şi

pe

faptul că această reformă, folositoare oraşelor, se face pe socoteala
şi-în dauna satelor. Intru apărarea -logei vorbeşte d-l M. Orleanu,
iar înpotrivă d-l Tache Ionescu. In şedinţa dela 4 februarie ia cuvântul, spre a susţine proiectul, d-l C. Stere, apoi d-l Victor: Antonescu, Î. Vilacros şi Al. Constantinescu. Discuţia continuă însă şi
în ziua

de

5 februarie,

când

iau

cuvântul

d-l N.

Pop,

contra

re-

formei, d-l Vasile Misir pentru proiect, pentru proiect, deasemenea.
deşi

nu

făcea

parte

din

majoritate,

Gh. Panu, care critică cu multă

vioiciune ideile susţinute de d-l Tache
zi, la 6 februarie 1903, ia cuvântul d-l
de finanţe, autorul lepei. după care se
sideraţie ; proiectul intruneşte, din 101

„9

Ionescu; îasfârşit, a doua
Em. Costinescu, ministru
pune la 'vot luarea în convotanţi, 95 de bile albe şi

6 negre. După acoasta incepe votarea pe articole, ceeace durează
zile, până la 3 februarie,

de

lego

se pune

la vot

In ziua de 10 februarie

în total,

adoptându-se

“

votanţi.

din 80 de

cu

1993 proiectul

73

de

bile albe,

Tată cuvântarea, rostită de d-l N. Filipescu în şedinţa Camerei dela
"1 februarie 1903, cu privire la legea pentru desfiinţarea barierelor.

- DESFIINŢAREA BARIERELOR COMUNALE
x

DISCURS

,

ROSTIT ÎN ŞEDINŢA

,

CAMEREI DELA

7

1 FEBRUARE 1903 |

7

Domnilor Deputaţi,
” Inainte de-a intra in miezul

discuţiunii, să-mi

permiteţi a”

râdica o întâmpinare, care este numai de formă cu privire la
titlul acestui. proiect de lege: Proiect pentru desfiinţarea |
acsizelor,
_.
a
|
|
Titlul mi se pare cam

desfiinţarea

acsizelor,

ambițios, întrucât e

ci numai

de

desfiinţarea

vorba

nu de

barierelor.

Astăzi, când se pomeneşte de desfiinţarea, acsizelor, aceste

cuvinte

tinde

trezesc

a

în mintea

desfiinţa

taxele

fiecăruia

de

ideia unei

consumaţie

reforme,

asupra

care

obiectelor

DISCURSURI
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de primă necesitate, percepute,
barieră.
No
„In

cazul. de

faţă, nu

este

ce

:
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este drept, în genere la
”

vorba

de

desfiinţarea acsizelor,

ci numai de un alt mod de percepere a aceloraşi taxe.
Rscunose, că taxele actuale se percep într'un mod greşit

şi proiectul d-voastră. prevede un mod de percepere mai lesnicios.

Insă

eroarea

d-voastră stă în aceea, că acestei 'cestiuni

de percepere îi daţi o

importanţă,

exagerată, o

importanţă

“atât de covârşitoare, încât înlătură toate celelalte consideraţii, cari trebuie ţinute în seamă la alcătuirea unui proiect

de impozit şi această
urmă,

la rezultate

eroare

iniţială vă

neadmisibile.

duce,în

cele din

-

Ss pare, că spiritul atât de clar al d-lui ministru de finanţe a fost, de data aceasta, întunecat de toate micile mi'zerii, cari se întâmplă pela bariere. Mintea d-sale a fost înfricoşată de vedenia gheretei de barieră şi de spectrul acsi„zarului şi atunci d-sa a jurat pieirea barierelor.. Această idee
a - devenit la d-sa o ideie fixă şi „ideia fixă a ajuns o
obsesiune.
,

Daaceea, orice altă preocupaţie a dispărut

la, ă-sa.

Sant

cestiuni de proporţionalitate de impozite, cestiuni de dreaptă
repartizare a lor, cestiuni de incidenţă a impozitelor, în pri-

vinţa cărora acest proiect de lege este cu inult

inferior le-

gislaţiei noastre actuale. Ei bine, peste . toate aceste con-.
sideraţii trece d-l Costinescu neavând flecât un singur gând:

să dispară barierele.
Apoi intervin consideraţii de
tonomici

comunale,

care

este

altă

grav

natură: cestiunea
atinsă

prin

acest

au-

proiect

de lege. Poate că 'liberalul a şovăit un moment, reformatorul
cu orice preţ însă a trecut şi peste această consideraţie, căei

trebuie să dispară barierele.
Dar, afară

de

aceasta, se apasă, foarte greu şi foarte ne-'

- drept, populaţiea rurală. Poate că şi aci democratul a stat un
moment la gânduri, însă omul politie a mers înainte, a călcat
'şi peste această consideraţie şi trebuie să meargă pânăla

|
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capătul erorii sale, căci trebuie să
: dispară barierele şi tr ebuie
să dispară cu orice preţ.
Dacă, domnilor, d-voastră sunteţi animați de această preocu-

pare unică, toate observaţiile noastre vor 'fi inutile. Dacă
d-voastră veţi crede că trebuie să desfiinţaţi barierele cu orice
preţ, că ele nu se pot desfiinţa, decâi în felul cum o propune
d-l ministru

de

finanţe

şi cu jertfirea tuturor credințelor

aspirațiilor d-voastră, atunci înzadar vă vom
nedreptăţile şi toate erorile acestei reforme. .
-

Deaceea,

pentru

a linişti dorinţa d-voastră,

arăta
de-a

şi

toate

desfiinţa

barierele, vă voiu declara că şi noi socotim. că actualul mod
de percepere este greşit, că este util să se desființeze barierele. Mai mult, cred că este cu putinţi a se desfiinţa acsizele

şi

vă

voiu

arăta,

oarecari

norme,

după

cari

socot

că

sar putea înlocui, cu dreptate, sistemul actual du acsize.
Domnilor,

casă vă

de lege, voiu. începe
vag,

cari

sunt

arăt

cât

de nedrept

este

mai întâi prin a vă arăta,

tendinţele

Este destul pentru

acest

proiect

în mod

cam

lui.

aceasta, să vă citez câteva cifre. Astizi

134 de articole, percepute conform legii maximului, produc
„26.180.000
le păstraţi

lei. 36 articole din acestea, acelea anume, pe cari
în proiectul

d-voastră,

la taxele actuale, gradate,

produc

azi,

supuse

fiind

proporţionaliste, după importanţa

fiecărei comune, 21.249.360 lei.:
. 7
|
Să vedem, despicând aceste cifre, care este azi cota-parte
"de contribuţie a comunelor urbane şi a comunelor rurale.
134 articole, produc azi în comunele arbane 20.486.107 lei, iar
ae 36 articole, păstrate în noul d-voastră proiect, produce azi
5.113.042 lei.
e
|
de altă parte, 134 articole, ne dau, ca parte contributivă a comunelor rurale, 5.645.632 -lei, iar cele 36 articole produc azi 5.025.850 lei. Prin urmare,
fiinţate reprezintă la comunele urbane

cele 98 articole deso scădere de circa 5 -

milioane, iar la comunele rurale o uşurare numai de 20.000
lei. ' Vasăzică cele 36 articole, pe cari le-aţi adoptat în ta-:
riful d- -voastră, reprezintă aproape totalitatea saerificiilor Îă-

.
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rurale, pecând
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aceste 36 de taxe

re:

prezintă o degrevare de circa 5 milioane lei pentru comunele

Pa
Sa
urbane.
fapt.
prim
un
Iată
Peste această nedreptate aţi adăogat un

alt

o
element de

:

neproporţionalitate : aţi unificat taxele. Casă vedeţi efectele
acestei măsuri, o să vă dau 59 singură pildă, foarte caracteristică : petrolul, în legea maximului, este prevăzut cu 2 bani

| la decalitru la comunele rurale ; iar la comunele urbane cu
„12 bani la decalitru, D- voastră unificaţi taxa la 5 bani..

Scăzându- -se, astfel, toate articolele la comunele urbane şi
urcând toate. articolele la comunele rurale, vă puteţi face o
idee cât de mult se nedreptiiţese unii în folosul altora.

Vrasăzică, la primă greşală cu alegerea articolelor taxate se

adaogă nedreptatea unificării,
" Dacă mai

ţineţi

face în proporţie

seamă

că apoi

a

repartiţiea

inversă cu sacrificiile”

| la, comune. se

impuse

contribua-

bililor urbani şi rurali, vă puteţi da seama, dela început, la ce rezultate trebue să ajungă, fatul, acest proect de lege.
Dar este nevoe să precizăm în mod amănunţit și cu. cifre
partea. contributivă a comunelor urbane şi a comunelor rurale.
Inainte de a strânge chestiunea mai de aproape, voesc să,
netezesc terenul, înlăturând din discuţie unele argumente,

cari sunt mai mult argumente sentimentale şi artificii de stil,
pe cari le-am găsit în expunerea de motive a d-lui ministru
de finanţe.

Aceste argumente sentimentale sunt singurul folos, ce-se -

dă comunelor rurale, în schimbul nedreptăţii ce li se face.
Când este vorbade comunele rurale, sacrificiile ce li se

impun 'sunt certe, nediscutate. Se impun taxe asupra unor
obiecte de prima necesitate, consumate în comunele rurale
“de populaţia rurală. Sarcina impusă e dar indiseutabilă.
Când

este

vorba

de

foloasele

comunelor

rurale,

atunci

-.

ni

pe viitor de taxe
se arată o tabelă, după care vor fi scutite

23 de articole agricole.
» Aceate articole reprezintă, dealtminteri, suma,

|
|
minimă de

640. 911 lei,
povară,

dacă. exceptia lemnele și taxa de jugărit şi de
Dar puţin importă

cari sunt taxe de transport.

acestor

mea

-
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taxe.

D-voastră,

raţionaţi

căti-

aşa:

«Intrucât sunt articole agricole. de consumat îîn or raşe, este
evident. că desfiinţarea taxelor pe aceste articole constitue o

degvovare pentru

agricultori».

:

Dar, domnilor, toate taxele de consumaţie, cari apasă asupra
obiectelor de prima necesitate, precum şi sporul de preţ al
acestor articole din cauza transportului, sunt plătite integral
de consumatori. V'aşi ruga, fiindcă susţineţi contrariul, să-mi
citați un

singur

autor,

care

să susţină

erezie,

această

ce-ar

răsturna una. din bazele economiei politice, cum că taxele
asupra articolelor de prima necesitate sunt plătite de pro”
ducător. Aşadar, d-voastră puneţi sarcini grele şi indiscutabile pe populaţiea rurală, iar înschimb le daţi numai o
teorie— şi o teorie absolut falsă — asupra resfrângerii me
“
pozitelor.

" Dar fantezia d-voastră nu se opreşte aci. D-voastră ziceţi»
că se suprimă neajunsurile dela bariere, străgănirile de tot
felul, ce se pricinuese trecătorilor. Dar mergeţi şi mai departe, D-voastră. cifraţi în bani căciuleala trecătorului faţă
de acsizar şi o fixaţi la 4 milioane!
Ei

bine, domnilor, ce-ai zice d-voastră, dacă am

recurge

şi

“noi la asemenea mijloace de discuţie?
|
Să vă iau una in stingheririle, pe cari le va crea legea,
d-voastră. Las la o parte taxa de circulaţie care, desigur, va
produce neajunsuri.
Voci: Nu mai există.
D-l N.

Frrapescu:

Nu

vorbesc

de taxa de

cireulaţie; ecare

trebuia să înlocuiască impozitul patentelor;
de. circulaţie asupra vinului.
Voci: De biletul de circulaţie.

vorbesc de taxa
|

D-l Em. CosTIXESCU, MINISTRU
|
letul de circulaţie.

Se dă gratis pi.
|

DE

FINANȚE:
i

D-l N. Prureesou : Na vorbase de preţul biletului. Dar
orice aţi fi modificat, nu puteţi înlătura necesitatea formalităţii..

DISCURSURI POLITICE:
Dar, domnilor,

cum

v'am

spus,

Ii

las la o parte

aceasta şi

iau un alt neajuns, care se crează, o altă stingherire, pe care
o înfiinţaţi : anume taxarea făinei.
Mă mir cum aţi înființat cu atâtă uşurinţă asemenea taxă,
înscriind-o pur şi simplu în tariful d-voastră.
Ă
In Italia, când s'a înfiinţat impozitul pe făină, a intervenit

o legislaţie întreagă (pentru perceperea lui); mai târziu s'a
întrodus măsurătorul şi statul- a trebuit să facă avansuri de

mai multe milioane pentru cumpărare de măsurători. Toate
acestea, d-voastră nu le luaţiîn consideraţie.

Cum se face perceperea? -De perceptori.
Să facem o comparaţie între neajunsurile ce vor izvori din .
- perceperea acestui singur articol şi neajunsurile dela bariere.
Credeţi d-voastră, că sunt mult mai numeroase carele ce
vin .din satele mărginașe şi cari intră în oraşe, decât acelea,

cari vin

din toate

satele 'din

ţară la moară casă macine, -

fie numai grâu?
Bu

cred

că nu.

Dar,

oricum

ar fi;

închipuiţi- -vă cât mai

mari vor fi neajunsurile la mori decât Ja bariere.
„Azi ţăranul vine la oraş, nu, cum vă închipuiţi d-voastră,
casă, poposiască seara la barieră. El se scoală cu noaptea
”
în cap şi soseşte la, barieră dimineaţa.

El găseşte pe acsizar la barieră, unde-l taxează.
Dar ţăranul care va merge acum la moară cu un sac de făină,
ajungând la moară trebue să alerge după perceptor şi să-l
- ia de unde nu este şi toată această alergătură s'o facă
pentru un sac de făină.
Ce-aţi zice d-voastră, dacă şi eu aşi cifra, această străgă_nire şi aşi zice că ea reprezintă 5—10 milioane, cu cari se

apasă mai mult populaţia rurală?

.

Neapărat, domnilor, asemenea argumente nu sunt serioase
și trebue să le: lăsăm la o parte şi vă rog şi pe d-voastră să
renunţaţi la ele, în răspunsurile ce ne veţi da.
Reviu,

'tinţei

acum,

la chestiune

şi-a elementelor

şi voiu căuta,

în marginele

pu-

pe cari ni le-aţi dat, să stabilesc care
7
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sarcina pentru

populaţiea rurală

“ pentru populaţiea urbană,
Nu

se arată,

şi care

este sarcina

ce rezultă din acest proect.

în tabelele

d-voastră,

câtă

cantitate

din fie-:

care articol se consumă, azi,în comunele urbane, căci, atunci,

supuind aceste. cantităţi la taxele propuse de d-voastră, am
afla care este cota-parte de contribuţie “impusă comunelor
rurale şi comunelor
Neavând

aceste

urbane.
elemente, am

lalte tabele ale d-lui ministru
Intr'una din

aceste

tabele

cata să le deduc din cele-

de finanţe.
se arată

cât se

încasează,

azi,

dela cele 36 de articole, de cătră cele 73 de comune urbane.
Impărţind

73 comune

venitul

cu

urbane,

am

câtimea

dobândit

taxei, la

fiecare

cantităţile

din

cele

consumate în

comunele urbane. Şi am făcut această operaţie pentru patru
articole : spirtul, vinul, ţuica şi petrolul, cari dau 20.683.054
„lei din 27 milioane, cari reprezintă produsul total al celor 36

de taxe, ce înfiinţaţi.
Deîndatăce am cunoscut cantităţile consurnate, în oraşe,
le-am. scăzut din cantitatea totală a acelui articol consumată în
„țară şi restul trebue să reprezinte consumaţia populaţiei rurale. Infine, am înmulţit cantităţile consumate la ţară şi cantitățile consumate în oraşe cu câtimea noilor taxe şi-am

dobândit astfel partea de contribuţie a comunelor
„partea

de contribuţie

a comunelor

cele patru articole de căpetenie.

Ă

-

Iată rezultatul :
”

Spirt. . . .. . ..1
Vin... o. .

urbane şi

rurale, în ceeace priveşte

IN COMUNELE
" URBANE

IN COMUNELE
RURALE
.

91765430 | 5.720.774
3.975.166 | 4.424.633

Țuică ..
o...
841.410 | 1.398.449
Potrol . se» - |
744.125 | 812.867.
Total. . : | 8.326.131 | 1.331.217
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Recunosc
- că aci
d-voastră. Inadevăr,

n3

este o eroare, care vine în tavoarea- .
venitul articolelor, - de cari vorbim, nu.

intră numai în casa. perceptorilor! din, comunele urbane. sau
din comunele rurale.
Si
N
Mai este un, factor, contrabandistul. „Pelângă cantităţile .
ce intră în "comunele

"o. parte care
'Trebue să
„- că o statistică
să recurgem
oraşelor,

urbane,

achitând

la

spirt

cu

25

la sută, la

- mică cu 20 la sută,.la petrol
prezintă

un

taxa de acsiz,

mai

e

se strecoară : prin traudă:
ţinem seamă şi de aceasta. Dar vă inchipoii
a contrabandei este imposibilă, şi, atunci, trebue
la o aproximaţie. Am sporit, dar, consumaţia,

total

de

vin

cu 10. la sută,

la.

cu 10 la sută. Acest spor:re-"

1.331.217

lei, pe

nele rurale la partea comunelor

cari îi tree dela comu- .

urbane.

" Astfel, dar, din 20.603.054 lei, produsul a celor patru ar-ticole

principale, 9.657.348 lei sunt plătiţi de comunele urbane, pe
„când comunele rurale plătesc 11.025.706 :lei.
"Dar produsul total al.celor 36 de taxe e de 27.982. 255 lei. Pentru restul de 7.299. 201 nu am putut să fac o socoteală exactă.

Mai

întâi,

ar fi fost

o muncă

enormă

şi,

al doilea,

nici nu mi-ar fi fost cu putinţă să fac aceasta, deoarece sunt
unele articole, cum e făina, cari azi nu sunt percepute pretutindeni,

încât

eram

în

Vă fac însă“ partea largă,

neputinţă

să cifrez

aceste articole.

socotind că din 7.299.201 lei, 6

-milioane vor. fi plătite de comunele. urbane şi- numai restul,
adică 1.299.201, ar fi plătite de comunele rurale.
- Vasăzică, „adăogând

din. cele 27 milioane,

aceste 'citre

cât trehue

d-voastră, vor. plăti comunele
munele rurale 12.324.907 lei.
Scuzaţi- mă,

dacă abuzez

fac o.scurtă. operaţie.

la

să

celelalte,

constat

că

ne -producă proectul ”

urbane
O

15.657, 348,

de aceste cifre,

iar

coi

dar trebue să mai

„

Cifra de 27.982.255, cât socotiți să încasaţi, nu e decâto
citră teoretică. D-l ministru. de finanţe recunoaşte - că și
aci vor, fi fraude şi că, în realitate, nu va încasa decât:

26.300.000 lei.

|
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Impart dar citra de 26.300.000 lei în proporţie de 15.000.000
față de 12.300.000 şi ajung la aceste cifre finale :"
Comunele urbane vor: contribui cu 14.716. 100 lei, îar co“ munele

rurale

cu

11.583.900 lei.

acum

Să revenim

-

încheieri.

Care
Pe

contribuţiea comunelor

e azi

viitor,

"o uşurare

tr agem unele

la punctul de plecare, casă

ele „vor

numai

plăti

de 5.770.007.

urbane ?

14.716.100

Azi comunele

20.486.107.

lei; vasăzică,

rurale contribuese la

sarcinele comunale cu 5.645.631, iâr după proiectul d-voastră,
vor. contribui cu 11.583. 900. Vasăzică, o îngreuiare de sarcini

„" de 5.938.269, adică aproape 6 milioane. . Când d-l Carp a prezentat proiectul d-sale de reformă a
- patentelor,

vă

aduceţi

aminte

ce. întâmpinări

aţi vâdicat.

Când un articol, card era supus la o taxă fixă
prin legea

patentelor dela

de 5 lei,

1864,
se urca la.10 lei, atunci zi:

ceaţi că se urcă impozitul cu 100 la sută şi criticile d-voastră
„ nu se mărginiau la discuţiile din Parlament, ci- deveniau
temă de agitaţii şi “n întruniri: publice.' IS
N
Azi veniţi şi sporiţi cu 120 la sută impozitele” indirecte.
comunale asupra întregei populaţii rurale.
Şi ce fel de articole sunt sporite. în modul acesta ? Sporiţi taxa pe petrol. Ştiţi, domnilor, că unul din semnele cele
mai neîndoielnice ale sporirii bunului trai, cu cari se. fălese
statele moderne, este intrarea în consumaţia obişnuită a cla-..
selor sărace a unui număr cât mai mare de. articole de con| - sumaţie. Şi d-voastră veniţi

să izgoniți, . prin urcarea taxelor,

“un -ârticol ca petrolul 1...
+

Infiinţaţi

apoi

Cutoatecă

vă

taxă

pe

referiţi

făină

în comunele

rurale.

meren la . legislaţiile -străine, . acest

lucru desigur nu puteţi zice că l-aţi găsit în leginirile
străine.
”
.
D-l Bu. CoszIxEsCU, ministru de finanţe: In legea maximului.
”
> D- N. FILIPESCU: Dotinule ministru, sunt. ţări, unde: se :
„permite, ca învoirea comunelor, taxarea făinei la barierele

.
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oraşelor şi la noi exista: această autorizaţie, de care, de îapt,
nu s'a uzat la comunele rurale.
D- L Ex
,

CoszrvEscu,

ministru

de

finanţe : Fiindcă

mâ-

nâncă, mălai.
a
D- N. FILIPESCU: Şi d-voastră voiţi să mâânda. întotdeauna numai mălaiu ? lau act du aceasta.
,
E
Aşadar, taxe cu caracter. obligatoriu, impuse de stat „pentru
„făină,

nu

mai

există

în

nicio țară.

Abia mai găsim o reminiscență
fiinţată, în Italia, .

de asemenea taxă, azi des-

- Din arsenalul vechiturilor luaţi această taxă; pentra a face
marea” d-voastră: reformă;
Este

drept,

că

v'am

auzit

zicând, că, taxa

4

nu e râdicată

Atât ar mai fi. lipsit, casă fie râdicată.
Taxa

d-voastră -e'de 75 bani -la suta, de chilograme.

Vi se

pare însă că o taxă, care reprezintă mai mult de 5 la sută,

"este o ţaxă minimă, când se aplică la făină?

-

Când Sella înființase în Italia această, taxă, el o fixase la
2 lei la suta: de chilograme şi imediat apoi a scăzut-o la o cătime. destul de apropiată de taxa d-voastră şi totuşi încontra

acestei taxe s'au produs „mişcări populare, cari au silit parlamentul italian s'o desființeze,
Vă mărturisesc, că eu, care cunoşteam proectul d-voastră,
“am ascultat cu oarecare scepticism discuţiea, care-a avut
loc, acum trei zile, îîn această Cameă, cu privire la chestiunea

7

: țărănească: -AM'am convins încă odată că, tot ce ştiţi să daţi
țării acesteia, sunt disertaţiuni asupra celor -două teme fa- Î.
vorite şi unice. ale d-voastră: legile. agrare şi reformele electorale.

Vă

place,

ce-i

drept

mai

mult

cu

vorba,

să. daţi

pământuri ţăranilor, în: toate privinţele sărăciţi. Incât, faceţi
proprietari în mizerie, cari nu sunt înstare măcar să plătiască

„ratele pământului şi daţi

drepturi, electorale” sub un regim

. de centralizar6, mereu accentuată şi chiar prin legea de fată, încât faceţi iluzorii “aceste drepturi electorale.
Dar nu se mărginesc, la cele ce vam arătat, sarcinile

116
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rurale. -Mai

adăogaţi

o jumătate

de zecime

impozitele directe, ceeace reprezintă, 1.538.000
- D-l O. Cenxescu : Cu caracter provizoriu.

D-l N. Fiumpescu : Aceasta nu este spus
discut proectul

de lege,

nu

comentariile

la

lei.

şi eu trebue să

d-voastră. .

“Aşi vrea să despic şi această cifră, casă văd care este,
şi în această privinţă, partea de. contribuţie a populaţiei rurale şi care este aceea a populaţiei urbane. N'am.putut găsi clasarea produsului impozitelor directe
după comune urbane şi rurale. A” trebuit să mă refer la o -

statistică ce mi se
mune urbane
“aprilie” 1895.

şi

dăduse în 1895
rurale,

debitele

şi

care

stabilia, pe co-

impozitelor

directe . la 1

Rezultă din acea statistică, | că impozitele directe sunt plătite în proporţiea de 8 milioane; contribuţia populaţiei -ur- - 'bane şi 18 milioane, contribuţia populaţiei rurale. -

-. Desfac dar cifra de 1.538.000 lei, produsul unei jumătăţi

de zecime, pe care-o adăogaţi, în raportul

de 8 la. 18..he-

zultă de aci, că din această jumătate de zecime
plăti 473.230

lei, iar ruralii

1.064.770

Acum, dacă adaog acest rezultat

lei.

urbanii: vor
|

-

la cifrele de mai sus; grăsese

că proectul d-voastră impune un

sacrificiu de 15.189.330 lei

„ contribuabililor urbani şi 12.648.670 lei locuitorilor rurali. Aşi putea— şi ar trebui chiar—să ţin seamă şi de cealaltă
zecime, la care statul renunţă în fav oarea comunelor. !
Deşi este o renunțare la un venit al stacului," totuşi este.

un pr incipiu constant, că numai

acele

impozite , sunt; legi-

time, 'cari.sunt trebuitoare nevoilor statului şi ele nu“mai sunt
legitime, din momentul ce se recunoaşte, precumo faceţi,e
statul _nu mai are nevoe de dânsele.. Cutoateacestea, nu

voiu considera această

zecime

ca o sarcină nouă comunală,

dar. voiu constata în ce proporţie e plătită şi ac”astă zecime,
de rurali şi de urbani. O zecime reprezintă un venit de

3.076.000

Isi. După

proporţia

de mai sus, adică

de 8la

18

se vede că, aici, cobtribuţia urbanilor e de 9.160.461 lei, iar: sarcina ruralilor do 2 .129. 539 lei. Adăogând aceste contribuţii.
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la cele de mai sus, 'ajungem la următorul rezultat final: a
urbanii vor plăti 16.135.791 lei,. iar ruralii 14.119.209 lei. E
Acuma

rezum toate

Azi, contribuabilii

aceste

cifre.

|

urbani, participă la

aceste :“sarcini cu

20.486.107 lei: Mâine, ei _Vor contribui, prin taxe de consumaţie, cu 14.716.100 lei, iar în total, ținând seamă şi: de
zecimni,

cu 16. 135.791

lei.

Vasăzică,

o .uşurare

de

vreo

6

milioane în cazul întâi şi 4 milioane în cazul al doilea..
Comunele rurale, cari contribuese azi cu 5.645.631 lei, vor
plăti, numai taxe

de 'consumaţie,

11.583. 900

lei ;

iar

adăo-

-

gând și zecimile, 14.778.209 lei, adică o îngreuiare de sarcini
de aproape 6 milioane în cazul întâişi de 9.milioane în cazul al doilea.

Ştiu

că-o

să-mi

spuneţi,

că,

înschimb, faceţi

o repartiție mai avantajoasă comunelor rurale. Vă voiu arăta
“că tocmai contrariul e adevărat.
Dar chiar dacă ar fi ideal de
oare

sarcina

nu

există?

Când

puteţi zice că acel impozit

dreaptă
puneţi

această

un

impozit

repartiție,
oarecare,

nu e 6 sarcină, pentrucă merge.

la destinaţia lui, anume că 0 nouă sarcină a statului alimenfează

bugetul

statului

şi o nouă

dare

comunală

sporeşte

veniturile comunei, ai căror contribuabili plătesc acea dare-?
Oricât de legitim ar fi un impozit comunal, el este o sar- |
cină, căci casa. domunală. şi buzunarul contribuabilului comunal nu. este tot una. '.
“Dar o să vedeţi şi cât de nedreaptă. este această repartiție.

Dar mai întâi să examinăm mecanismul acestei repartiţii,.
mecanism care este foarte complicat, deşi d-voastră, printr'un
procedeu pe care nu-l.aprob, îl faceţi să fie foarte simplu.
Mai întâi, statul este creditor al contribuabililor comunali ;

peurmă,
“casele

dupăce-a
comunelor.

încasat

banii, statul

este

Această

operaţie o; face

debitor

cătră

d-l ministru de...

finanţe. Pe urmă vine d-l ministru de interne, care .se pre-.
-zintă, drept creditor al diferitelor subvenţii, ce trebue să-i plă-.
tiască,, comunele.
Cam la. rând vin, apoi,
E. drept că toate aceste operaţii vor

căci nu va mai

exista

creditor şi debitor,

mai toţi miniştrii.
fi foarte uşurate;

comună şi stat

|
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„Nu există decât statul, care singur
repartizează produsul acestor taxe.

percepe,

mânueşte şi

Luciul devine foarte simplu, o recunosc, dar nmai printr'o
adâncă jignire a “principiului autonomiei
“Ţin

minte

că, acum

vreo

zece

ani,

comunale.

în

această Cameră,

se

diseuta legea maximului şi se discuta şi înafară de Cameră,
în întruniri publice şi pretutindeni, prin întruniri şi prin
afişe,

iscălite

de

actualul

prim-ministru, 'se

denunța

legea

maximului ca o lege anticonstituţională. Dece ?
"Fiindcă —ziceaţi d-voastră — sunt donă principii, cari trebuesc respectate cu sfinţenie : «Nicio contribuţie, ziceaţi d-voa-stră, nu se poate cere contribuabilului comunal decât Gu învoirea consiliului comunal şi orice. contribuţie nouă are rievoe
de

învoirea

Parlamentului».

Unde

este, în

cazul

de

faţă,

învoirea consiliului comunal pentru Grearea „acestor taxe?
Cum ar putea o- administraţie comunală, - care n'ar avea

nevoe de produsul acestor

taxe, să apere” pe contribuabilii

ei dela plata lor? D-voastră înfiinţaţi nişte taxe foarte grele
şi trebue să admiteţi, că ar fi un gând sănătos din partea
unui primar, casă se gândiască să scape de ele. Te
- Este, în toate ţările,- -o tendinţă firească; de-a se suprima taxele indirecte pe obiectele de. -prima_necesitate.
Inafarăde sforţările ce ar face:o comună casă scape de
„asemenea sarcini, presupuneţi că o comună, posedând un
domeniu comunal sau căpătând o donaţie, n'ar avea nevoe:
de taxe de consumaţie şi “s'ar gândi
- avea un traiu mai ieftin.

să le desființeze,

sprea

Ea n'o va putea .face. Fiindcă aceste taxe sunt impuse e
stat, precum sunt şi percepute” de stat, aducându-se această

privinţă

o

atingere autonomiei

vomunale.

Veţi

ba

că agentul de percepere nu! e un element al autonomiei
- munale, precum ziceaţi, cu ocaziea 'discuţiunei legei

zice;

copo-

liţiei comunale, că puterea comunei nu reşade în persona
lul
poliţiei. Pentru d-voastră autonomia comunală „ar reşede
a în
nişte principii abstracte, transcendente, încât nu importă dacă
agenţii statului. ori agenţii comunali execută
deciziile au-
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ă

Ma

torităţii municipale. Ori, caracterul cel mai esenţial al auto-

nomiei comunale este

ca însăși comuna

să fie stăpână pe

puterea sa executivă.Rând pe rând d-voastră luaţi câte o parte
„din puterea executivă a comunei, pentru niște motive utilitare.
Principiul. poate fi altfel, dar, de fapt, susţineţi că cutare

serviciu se poate face mai. practic. de un
+ prin urmare comuna
tului. Pusă

agent-al

statului, -

să cedeze acea sferă de activitate sta-

aşa chestiunea,

recunosc

şi eu că multe din ser-

viciile comunale se pot îndeplini mai bine de cătră agenţii.
statului. Rezultatul final însă e -rău, fiindcă ruinaţi -viaţa |
locală şi mai toate-statele, cari au ajuns. la: centralizare, aua
ajuns acolo pe asemenea motive.
E
BE
Prin prezentul proect de lege mai aduceţi autonomiei co-

munale încă o -ştirbire, care nici nu are

scuza vreunei ne-

cesităţi practice,
e
“
Comunele nu vor mai putea să dispună de toate mijloacele,
izvorâte din sacrificiile contribuabililor lor. Şi nu este numai

„n principiu care cere aceasta, ci-este binz şi: util ca o co:
mună să beneficieze. de veniturile izvorând! din sacrificiile
şi munca acelei comune. " Aci reşade îmboldirea spre progres
a comunelor. Ca repartiţia d-voastră. nu mai merge aşa. Cea
“mai

mare. parte

din

noile

venituri,

adică-26

milioane,

cam

totalul” produsului -actual al noilor taxe, se va împărţi invaviabil,

cum

s'a hotărît,

niturilor actuale

ceva,se "va

odată

pentru

ale comunelor.

totdeauna, conform

ve=

Peurmă, dacă va mai prisosi

împărţi- acel prisos după norme,

cari se zice

că vor fi mai: drepte.

Astfel nu

mai

păstraţi. legiitara ce constant

trebuie

să

existe între “partea contributivă a fiecărei comune şi veniturile ei. O administraţie comunală, pe viitor, nu mai e îndemnată să se dezvolte, prin muncă şi sacrificii, pentrucă nu va
fi răsplătită în consecinţă. Dincontră, comuna cea mai nedreptăţită va, fi aceca, care va îi făcut cele mai mari sacrificii.. Aceasta se va. folosi. numai de o: repartiție ceva nai

favorabilă „a. prisosului, ce va rezulta. peste cele: 26 milioane,

ce

vor “aleătei momentan, fondul comunal.

|

.
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Sunt

comune,

cari pot

'

să îndoiască

şi uneori

populaţiea și puterea lor :contributivă,
Cutare

sat,

pierdut

azi

Ă

>»

FILIPESCU
să înzeciască

în câţiva

în munţi, vede

ani.

ţâşnind

la -picioa-

rele lui un izvor, care transformă acest -sat într'o staţiune:
balneară de mâna întâi.”
El îşi înzeceşte importanţa.
„ Cutare primărie a putut să se facă stăpână pe o cădere
de apă, s'o transforme în forţă motrice, care să facă din
acea comună

enorm.:

un

oraş

industrial.

: *

Ea

a făcut

îndată

un

salt

|

"Un .alt oraş va avea norocul să

se afle pe

drumul unei

- conducte. de petrol sau în apropiere de o rafineric. El mai
găseşte la îndâmână şi o materie primă, care-i permite să în-

frângă toţi concurenţii în

producerea“.unui articol

şi acel oraş devine un oraş
„

Dar,

lăsând

la o parte

oarecare

manufacturier de seamă.

ipotezele,

sunt

comune,

cum

este

de pildă Constanţa, care mai mult decât sigur că, în zece ani,
îşi va îndoi populaţiea şi puterea de consumaţie, mulţumită

fericitei, întâmplări, că va deveni una din cele mai însemnate
staţiuni balneare, care vara atrage lumea _şi iarna va avea
„aproape monopolul comerţului pe apă.
E
«Ce va căpăta în schimb una din aceste comune? Ea va
trebui întotdeauna să sufere acel stimat al originei sale.
Ei bine, când un primar va veni să vă ceară echivalentul
contribuţiilor acelei comune, d-voastră îl veţi respinge şi, pe
patul lui Procust-al legii d-voastră, veţi reteza mâna îndrăz-,
„neaţă,

care

Dar să
moment.
Prima

s'a

întins

cercetăm

cifrele

repartiție

care reprezintă

constă

D

A

_

a

cere

ceeace

i

se

cuvine.

repartiţiei, ce - propuneţi
în împărţirea

cam totalul fondului

Atâta cam produc
izvor îl vom

spre

și taxele

de

a

pentru

26, 300. 000, samă

comunal.

consumaţiune,

al căror

pune, mereu, faţă în faţă cu. repartiţia lor
„

Comunele

Contribuţia actuală .

Venit actual (după, un

urbaie:

20.486.107

scăzământ,

-

de 10 la sută pentru pereoper
e). 15.437.497

-
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Contribuţia viitoare. . . ... +. + 14.716,100
Alocaţia din repartiție , . . . +. . 18.296.170
Comunele rurale:

„Contribuţia actuală , . . ,.. . . 5.G45:%631
Venit actual (după un scăzimânt
de 10 la_sută pentru percepere). 5.081.068
Contribuţia

viitoure

.

Alocaţia din repartiție
Prinurmare,

la

comunele

.„..

. . 11.583.900

. ..

. .

urbane

se

8.468.440
face

o

uşiurare

de

5.110.001 şi li se mai dă un dar de 441. 327, iar la co" munele. rurale se îngreuează sarcinele. cu 5.938.269 şi li se
mai ia 3.115.460 lei, casă se dea comunelor urbane. Incât;
țăranul din. creerii munţilor va contribui cu taxa asupra

făinei

consumate

dă

dânsul

pentrucasă

plătiască

stropitul :

uliţelor Capitalei. Acesta este rezultatul proiectului d-voastră
de lege.
Acum, domnilor, se vor găsi poate printre d-voastră, cari
vor zice că totuşi trebuie să trecem peste toate aceste consideraţii, pentruca accizele cu orice preţ să se desființeze.
Dar,

încă

odată,

vă

spun

că desfiinţarea

neapărat legată de soarta acestui .proiect de
Intradevăr,

accizelor nu 'este

lege.

domnilor, se poate ţinti la acelaş rezultat în di-

„ferite moduri. D-l ministru de finanţe a făcut, în expunerea
sa de motive, o parte largă legislaţiei străine şi aţi putut vedea, că tot ce s'a zis în această privinţă se întoarce încon-

tra propunerii
curs la sistemul

d-voastră.
d-voastră,

Căci, constat că nicio ţară n'a respre a desfiinţa accizele. Sistemul

belgian singur se apropie — în aparenţă — de al d-voastră,
Dar şi în Belgia asemănarea e numai aparentă. S'a creat.
“acolo. un fond, .car6 se cheamă «fond comunal» şi s'a unificat
unele taxe. La aceasta Be mărgineşte asemănarea. In Belgia,

abia vreo 718 de comune din vreo 2500 aveau, acsize şi produsul acsizelor fiind așa de minim, s'au putut înlocui acsizele prin unificarea a unui foarte mic număr de taxe puse:
pe unele articole, ce îngăduiau unificarea.

.
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“In Belgia statul a cedat

“poştelor.

E

„N'am

comunelor 40: la sută

din venitul

E

avea, nici

noi,

nimic

de

zis . înpotrivă.

Apoi

statul

a cedat 75 la sută din dreptul de intrare” asupra cafelei și,
34 la sută din venitul taxelor statului asupra alcoolului, rachiurilor,

berei,

altminteri. nu

oţetului, zahărului

este

exact,

cum

şi vinului.

Atâta tot. De-

ziceţi,'că. „Belgia a

cedat o

"parte din taxele statului asupra vinului,-ci numai asupra
„vinului importat, |
O -voce: Belgia nu. produce vinuri.
„D-l N. Frureeser: Voiu cerceta, „ pânăla ce punct e, exactii
afirmarea,
Nu

d-voastră. -

este, dar,

-

E

decât o asemibare

de formă

între sistemul

d-voastră Si. sisternul belgian. PR
„Tot ce s'a făcut, în această privinţă, în străinătate, con"damnă reforma d-voastră.
i
„Ema cred dar, că Sar fi _patut. tace această reformă în. alt
mod. Neapărat că n'am pretenţiea să improvizez, aci, un
proiect de reformă a aesizelor. Dar nu văd de ce renunţaţi
la unele taxe, azi existente, pe 'cari aţi putea să le percepeţi .
în alt mod, dacă e vorba numai de schimbarea. sistemului de.
percepţie.

„Aşa,

depildă,

riaterial

de

altminteri

toate

construcţii

articolele privitoare. la combustibil
şi

nutreţ

pot

fi şi în

viitor percepute

decât la bârieră. Astfel materialele de construcţie

- aţi putea foarte bine să le taxaţi. la primărie, deoarece pentru

orice

construcţie trebuie

să

se ceară

autorizaţie. şi să se

prezinte planul de construcţie. S'ar putea stabili un coeficient,

care, înmulţit cu metrul cub de construcţie, ar eoprinde taxele
actuale

pe

var, lemn,

cărămidă,

etc.

O voo: Cestiune.de amănunt,
D-l N. Frreescu: O să „vedeţi, că aceste amănunte aua importanţa lor.”
.
i
Taxele actuale asupra nutreţului. le puteți înlocui cu
taxe,

_ceva sporite, asupra

cailor.

!

-
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Taxele pe combastibil se pot; şi ele percepe altfel decât;
la. bariere.
"Deşi în ţări foarte înaintate există taxe pe coşurile de casă,
sau pe porţi şi ferestre, eu nu vi le propun. Dar puteţi ob-.
ţine,

zic, o taxă

de locaţiune,

un echivalent

al scutirii

com-

_ bustibilelor. -.
>

Articolele

din

aceste

trei capitole, materiale de construcţii,

nutreţ, combustibil, astăzi vă produc 3.543.000 lei.
Infine, jugăritul se: plăteşte astăzi, aproape în „total, la
articolele grele din aceste trei capitole.” Puteţi dar recăpăta, pe-o altă cale, 1 milion jumătate, sporind taxele transformate la aceste trei categorii de articole.
Aşa că 'aţi. putea avea 5'-milioane din taxele. astăzi existente,
percepute numai la oraşe, supuse. la cătimea consiinţită de
comune, şi proporţional, pentru. fiecare oraş, cu dezvoltarea
şi bogăţia lui. Cu aceste 5 „milioană reduceţi cu atât cifra
de 18 milioane şi jumătate, ce vreţi să daţi comunelor urbane. .

-Şi, prinurmare, puteţi să reduceţi cu 5 milioane taxele arti” colelor. unificate şi, în primul rând, să desfiinţaţi: taxele uni-.
“ficate la articolele de cea mai primă necesitate. _
_
Veţi

putea,

atunci,

face

unificarea la articolele, la cari este

Vedeţi dar, domnule Stere, că nu este lucru aşa de amănunt,
căci, printr'un sistem mai variat decât prin uniformitatea bru-

.

admisibilă unificarea. 'Corectând, înfine, unificarea prin câteva:
taxe. directe, puteţi ajunge la desfiinţarea barierelor, păstrând
sistemului de taxe, ce le va înlocui, o dreaptă proporţionalitate. . i

tală a sistemului simplist al unificării; se schimbă fundamental:
“şi, netăgăduit, în bine, fizionomia proiectului d-voastră de
A
- lege.
r nu e neapărat leacsizelo
i.
reforme
_= Vedeţi dar că soarta
gată de acest „proiect de lege. ”
V'am arătat o modalitate, dar sunt încă multe altele, după

cari s'ar putea desfiinţa barierele. Sistemul d-voastră e prea

- simplist, el are nevoie de numeroase rectificări.
Aţi făcut o operă pripită, propunând să dezlegaţi. cestiunea .
numai cu unificarea nedreaptă a taxelor.,

|
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Dovada de pripă o aveţi și în alcătuirea acestui proiect
de lege. EI vi s'a prezentat acum câteva zile” într'o formă
și acum

else

înfăţişează

în altă

formă.

-

Taxa de circulaţie era stâlpul de boltă al acestui proiect
_de lege. In câteva zile acea reformă capitală, care era memită 'să suprime căile de comunicaţie şi să sprijiniască reforma
d-voastră a acsizelor, a dispărut.
"Sunt dar îndreptăţit a spune, că s'a pus o« mare pripă în
- alcătuirea acestui

proiect,

a

cărui îndeplinire, în câteva

săp-

-

tămâni, nu se impune cu un caracter de urgenţă.
In această ordine de idei, este o fericire că d-l Costinescu

-

este “ministru

de

finanţe.

C ici dacă . sunt „miniştri,

cari nu

„pot suferi, fără o micşorare a personalităţii lor, o amânare, d-l.
Costinescu

este

mai

presus

de-o

asemenea

temere,

ca

auto-

ritatea sa de financiar să fie scăzută.
,
Fără îndoială că vă pripiţi. Suit ţări unde, de zece ani,
„se studiază chestia, fără să se fi ajuns la vreun rezultat.
Dacă lucrul e aşa de simplu, cum îl credeţi d-voastră, dece
„credeţi

simplu

că Franţa

n'a

rezolvit chestiunea cu sistemul atât de

al unificării ?

“Tocmai

e.

pentrucă Franţa

nu putea face reforma
| neţi. d-voastră.

Domnilor,

„„

Acest

se: găseşte

în mod

în

cazul Belgiei

mai

ani

o ultimă

El nu

răsare din

nomico şi. financiare.
nu

şi

aşa de sumar, cum 0 propu--

a

consideraţie

să

vă

supun.

proiect de lege, astfel cum e alcătuit, ni se pare

neoportun,
“ nomică

nu

este aşa

Mi
de

necesităţile

se pare că

înflorită,

şi

stării

noastre

eco-

situaţiea

noastră

eco-

că puterea 'contribitivă

nu |

este, pântru moment, aşa de elastică, încât să îngăduie un
proiect de lege ca al d-voastră, care cere îngreuiarea unor
sarcini şi uşurarea altora. Şi nici. situaţiea, financiară nu

ne permite o asemenea operaţie, "pentrucă bugetul nu “este
destul de consolidat, casă intraţi pe” calea degrevăr ilor şi

agravărilor

ale

de

sarcine

statului.

Nu este, domnilor,

în

alt

scop decât

nev

oile primordiale.

|

momentul să discutăm chestiunea finanÎN

a

>

*
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ciară, în întregimea ei. Vă cer numai câteva momente pentruca,

să ating chestiunea întreacăt.

-

D-l Carp vă spunea, la discuţiea, generală a bugetului, că
ne trebuie încă, zece milioane, pentruca bugetul să
zat pe baze sănătoase.
Pentru a vă învedera insuficienţele - bugetului, a
credeţi că nu vreau să mă fac ecoul nemulțumirilor
din reducerile la personal.. Veţi recunoaște lealitatea
„în această privinţă, căci nici n'am căutat să recoltăm

fie „așerog să
izvorite
noastră
nemul-

ţumirile, ce-aţi sămănat în calea d- voastră. Deasemenea, vorbind de insuficienţele. bugetului; nu vreau

p

să vorbesc de un buget de reforme. Dorul de reformă este
nemărginit, dar situaţiea noastră este foarte strâmtorată.
„Tot

ce vreau

să spun,

este că, prin

se satisfac unele nevoi neînlăturabile
'getul nostru

se alimentează

din două

bugetare ordinare şi din consumarea
nostru naţional.
"Recunosc, domnilor, că o bună

bugetul d-voastră

nu

ale statului şi că buizvoare : din resursele

unei

părţi din avutul
”

parte

din. excedente

este

-veală, că situaţiea financiară este mulţumitoare şi ţiu să declar .
„aceasta,

pentrucasă

nu

se interpreteze

greşit,

în străinătate,

|

de. adversarii noştri, cuvintele noastre ; şi sunt fericit să aduc un “omagiu situaţiunii acesteia prospere (aplauze).
,
Insă, veţi recunoaşte că este legitim, să critic sistemul cos:

tisitor de -economii, care consumă o parte din materialul naţional spre a reduce, în mod aparent numai şi în chip foarte pigubitor, cifra cheltuielilor.
Nu mi-ar perinite negreşit d-l preşedinte să mnă întind pe :
larg

asupra

acestei

chestiuni,

străină de

proiectul

--D-l PneșEDIxTE: Camera vă ascultă.
D-l N. Fiuipescu:.
câteva, cifre.
* Socotese

mai

Vă

întâi,

cer. numai 5

domnilor,

minute,

că bugetul

casă indie

ministerului

războiu nu este bugetul indicat de situaţie.
Veţi admite că s'ar putea întâmpla, înatară,
„7

acesta.

atari
Da

ii

de

even-

NICOLAE FILIPESCU!

.

126...
+

tualităţi,

de cari nu va trebui să rămânem străini.
Ei bine,, când văd că, depildă, Bulgaria
cu 3 milioane

anul. acesta,

„nu pot admite unele
Ă
nuniai câteva.

bugetul

chiar.

a sporit, „chiar .
de

ministerului

războiu,

Vă voiu cita

bugetul nostru.
-

cire din

a cheltuielilor, pe 10 ani

media, anuală

La echipament:

ba

am. putea să rămânem. străini,

de 'cari.nu

„din urmă, pentru echipament, a fost de 6.370.000 lei, din
cari 4.528.000 lei din bugetul ordinar.
In bugetul nostru s'a prevăzut numai 1 milion jumătate.
Mă -mărginesc să .relevez această cifră din publicaţiile
niciun

„d-voastră oficiale, fără

Hrana trupelor, este, după
alocaţiea de hrană a fiecărui
:şi' porţia de fiecare om.
„In diferite garnizoane s'a
„la 800 gr. pe zi de om şi a
” şi porţia de pâine.:
„ Dupăce s'a scăzut, alocaţie
şi masa

întreţinere,

de

treţinerea construcţiilor.
militare ' sunt

ţinute

în

s'a

comentariu.

mine, insuficientă. Sa scăzut -trebuit să scădeţi..
scăzut porţia e, carne dela 400
trebuit- pealocurea să se scadă
soldat şi a

de hrană,
scăzut, şi

oare

Credeţi

din care se > alimenta
pentru

alocaţiile

mai. ştiu

stare?. „Aşi voi 'să

bună

în-

construcţiile

că astfel

Qacă, la primăvară, veţi putea să concentrați totalitatea contingentalui 1903 din cavalerie pentru instr ncţie şi dacă veţi
avea

cai

.

«

pentru. aceasta.

Dacă trecem la, lucrările publice, constăt- că la căile forate; |
s'a făcuto scădere enorină la întreţinerea materialelor. - -"Dar, veţi zice, că cutoateacestea tot circulă trenurile pe
liniile ferate. Da, dar cu- deteriorarea materialului. Dovadă

despre cele ce vă spun, este că deunăzi aţi cerut şi s'a votat
de Cameră un credit suplimentar de 360.000 lei şi, după câte
ştim,

acest credit este insuficient şi vă veni un moment,

aceasta înaintea

se va documenta

Aceleaşi observaţii aşi avea de făcut „pentru
şoselelor. Aci aşi .vrea ca, drept răspuns, să-mi

e devizul

trebuinţelor
._

„

î

întreţinerea
spuneţi care

de împietruire a şoselelor ce
N

când

zi

Camerei.

,

.

vi s'a 3
,.

.
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înaintat pentru campania: viitoare şi cât aţi încuviinţat, sub
presiunea cifrei bugetare, iar nu sub aceea a necesităţilor reale.
Ei bine,

când

d-l Carp

v'a prezentat

asemenea

observaţii

„ „la discuţiea” generală a bugetului, d-voastră răspundeaţi c'o
"aparenţă de dreptate:
:.
«Nu avem

de unde.

-

|

«Impozite nu mai putem pune şi alt6 disponibilităţi n'avem».
„Astăzi însă situaţia, e_ schimbati,
nu ni se-mai- întăţişează

ca

acel

D-

ministru

de finanțe

om “zgâreit, care

o -neadormită la casa vistieriei, ca omul
nul în basma cu 10 noduri.

sta streajă

econom care leagă. ba-.
.

|

Am intrat într'o nouă eră cu proiectul de faţă. Aţi intrat

O

în faza degrevărilor: şi a. sporirei impozitelor pentru alte
scopuri - decât bugetul statului. Mai întâi, renunţaţi în favoarea, acestei reforme la trei milioane din bugetul statului. |
In

vremea

aceasta,

v'am

arătat_că

nu .aţi

saţisfăcut

toate

„ mevoile statului şi, totuşi, risipiţi mijloacele d-voastră numai
pentru dorinţa de a desăvârşi această reformă. Reninţaţi la
trei

milioane

din

bugetul

statului.

Apoi

veniţi

şi degrevaţi

cu 5 milioane populaţiea urbană.
-

Insă,

nu

vă

este-iertat să faceţi

îndestulat nevoile
-

Infine,

degrevări,

înaintede- -a fi

cele mai esenţiale ale statului.

încăreaţi

populaţiea

rurală

cu

dări

noi

de

7

mi--

lioane, când decurând ziceaţi, că nu se mai pot: pune. im„pozite,. Chiar- pentra consolidarea creditului statului și pentru
întărirea puterii

noastre

înafară,

Su

Găsiţi 7 milioane din impozite noi, renunţăţi la 3 mi-"
- lioane din bugetul statului şi faceţi 5 milioane degrevări,
numai pentru gloria unei reforme. Măcar de-ar fi şi atât.

> Această glorie însă v'o lăsăm întreagă.
Pentru

,

noi _e:0 adevărată uşurare de conştiinţă, că, faţă de

un proect de lege, care sporeşte impozitele populaţiei rurale cu 120 la sută, care nesocoteşte principiul proporţiona- .
lităţii impozitelor şi autonomiei comunale, să lepădăm răspunderea: noastră,

votând

încontia

reformei ce ne-aţi propus.

!

-

.

-

,
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REORGANIZAREA POLIȚIEI
"În ziua do 20 ianuarie
proiectul

de lege,

1903

se

|

aduce în dezbaterea Senatului

întocmit de-ministrul de interne,

Vasile

Lascar,

pentru reorganizarea poliţiei -generale a. statului. In expunerea de:
motive, ce însoţia acest proiect, se arată că personalul poliţiei ființează acum înafară -de lege: nu este nicio lege cu caracter general,
care să:i statorniciască recrutarea,
. funcţionarea şi retribuţiile, Inafarăde aceasta, din lipsă de organizare, punctele de trecere la
graniţă nu sunt păzite: din 74 puncte de trecere abia 1G se găsesc

subt control polițienesc; celelalte rămân deschise, fără nicio pază.

Spre a face dar din corpul polițienesc un organ bine închiegat,
pentru a-l pune în măsură să funcţionezeîn condiţii mai folositoare
pentru stat, autorul. proiectului: ţinteşte să facă din el «o a doua,
magistratură»a ţării. Pentru aceasta însă trebue cerute, la recrutarea personalului, garanţii serioase: de capacitate : pentru ofiţerii
superiori de poliţie, titlul de doctor sau licenţiat în drept; pentru
- personalul inferior, absolvirea unei şcoale de ştiinţe de stat, sau

unei şcoli “superioare învăţământului

liceal. Personalului, recrutat

în atari condiţii-serioase, trebue să i se asigure stabilitatea, pentru

"două temeiuri de -cea mai. mare însemnătate: întâi, se.va-putea
astfel ajunge _la acea specializare în meserie, atât de-trebuitoare

unei bune funcţionări a acestui serviciu public; în.al doilea rând,
„ mulţumită acestei măsuri, so va zmulge poliţia dela orico amestec,
sau înrâurire politică, ceace ar fi- un mare pas înainte întru propă- şirea, morațurilor politice alo ţării. Odată asigurată recrutarea şi
stabilitatea, personalului, trebue să se ia, garanţii ea acesta să-şi îndepliniască conştiincios îndatoririle. Intru această ţintă, procetul
prevede

o serie de măsuri

disciplinare,

cari

trebue

să

fio

aplicate

de-o autoritate aepărtinitoare, spre-a îndepărta putinţa preocupă- .
'rilor politice: această . autoritate cată să fio un fel de tribunal,
compus din ministrul do interne ca preşedinte şi din doi membri,
traşi la sorţi, unui dela Curtea de Apel din Bucureşti, altul dela :
Xicolae Filipescu. — Discursuri Politice,- vol. II.
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„a

" Curtea de Conturi. Proectul 'prevede,
„

mai departe, o mai dreaptă

retribuţie-a personalului, cum şi înfiinţarea unei caso .de ajutor şi
„de retragere pentru sergenţii de oraş. Iar pentruca diferitelo chel„tuieli, prilejuite de urmărirea şi descoperirea delictelor, să poată fi
acoperite, s'a recurs la crearea unui fond special de poliţie şi siguranţă, pelângă fiecare prefectură de judeţ şi pelângă prefectura
poliţiei,

fond

care,

spre

a nu

se

împovăra

bugetul statului,

hrănit din anumite subvenţii şi venituri. „.
Diseuţiea ţine la Senat dela 25 pâniăla 29

proectul se votează în total, cu 51 de bile

ianuarie

albe

să fie

1903, când

şi 11 negre. La

„19 februarie 1903 proiectul vine în dezbaterile Camerei, raportor
al comitetului delegaților fiind d-l Al. Constantinescu. In trecerea
sa, dela, Senat la Cameră, proectul primitiv suferise însă modificări

importante. Cel dintâi, care ia cuvântul în discuţiea generală, este

- d-l O. Mile. In cuvântarea,

ce rostește, arată că va vota proectul

de lege, care e mai mult o declaraţie.de principii, în senz demo-

cratic,

deşi

legea

în

sine

este

izvorâtă

din. calcul politie:

ea ţin-

teşte să lase, la -plecarea. partidului dela guvern, o poliţie liberală, “
care să pună în neputinţă guvernul conservator de-a inrâuri asupra
corpului electoral. In acelaş fel vorbeşte deputatul Nicolae Ionescu,
după care ia cuvântul d-l Al, Marghiloman. “D-sa combate pe acelaşi tomeiu proectul de lege: în forma, în care se prezentase şi
fusese votat. de Senat,. latura politică a legei era mai. puţin pro- nunţată.

Modificările,

ce-i

adusese

însă

secţiile

Camerei,

lăsau

să se vadă, în chip lămurit, scopurile poltice ce se urmăreşte. După
d-l Al. Marghiloman vorbeşte,. întru susţinerea legei, d-l Vasile
- Misir, apoi, împotrivă-i, d-l Tache Ionescu, caro critică proectul
pe temeiul deja pus în. relief, că se ţinteşte sii se alcătuiască din
poliţie o armă 'de partid.
ae
n.
In şedinţa de a doua zi, 20 .februarie, discuţia continuă. Vor-

boşte, întru: susţinerea legei,
d-l Nicolae Filipescu.

Al. Djuvara,

după care ia cuvântul
o

N

„După d-l Nie. Filipescu mai vorbesc, în discuţia gonerală, dil
Titu Frumuşanu, Gh. Panu, care combate cu violenţă ideile sus„ ţinute de d-l Tache Ionescu, iar după acesta însuşi autorul legei,
„ministrul de interne, V, Lascăr, după care, în şedinţa de a doua
- zi, 21 februarie 1903, legea se ia în consideraţie, cu 90 de bile .
albe şi G.negre; în' aceiaşi zi so termină”şi -discuţia po ârticole şi

legea se votează în total cu 63 bile albe şi 19 negre.

"DISCURSURI POLITICE.

o

A

3

REORGANIZAREA POLIȚIEI

DISCURS ROSTIT ÎN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 20 FEBRUARE 1903
| Domnilor

Deputaţi,
-=

7

D-l Djuvara a dat discuţiei un caracter ceva mai animat
şi d-sa a explicat aceasta, prin faptul cuvântătei de ieri a
d-lui Marghiloman. Ori, d-l Marghilomana dat eri adeziunea

noastră unuia din principiile esenţiale ale acestui proect de
lege,
care
cipiu,
:ca al

acela al stabilităţei, şi l-a dat pe singurul motiv pentru
un partid politic poate să dea aprobarea sa unui prinanume fiindcă, împărtăşind ace] principiu, îl consideră
său. Incontra acestei pretenţii a noastre d. Djuvara

s'a războit,

zicând că-n'ai niciun

.

merit să.ai o idee origi-

nală. Singurul merit reşede în prefacerea în lege a acelei idei.
„Ei bine, pricep. acest mijloc al d-sale de-a se strecura. Cu-—
„toateacestea, cred că ne “veţi. permite să revendicăm o mică
„parte a acestui merit, măcar sub forma adeziunii noastre la
Aa
traducerea în lege a unei idei a noastre.
a vă
cochetărie
oarecare
chiar
Vă mărturisesc că punem
propunerile
la
„exprima, când şi când, aprobarea noastră

d-voastră legislative, când în ele recunoaştem ceva “din eredinţele

noastre.

Aşa, 'de exemplu,

acum

un

an sa

adus

în.

„discuţie orgunizarea breslelor. Din cauza aceasta d-l Carp a
“ fost viu eriticat timp de 20 de ani de partidul liberal-naţional
“şi d-sa a avut, după 20 de ani, marea satisfacţie să dea apro“ barea d-sale, dacă nula modalitatea cum aţi organizat breslele,

„măcar la principiul organizărei breslelor. Acum, decurând,
-sa adus un proect de. lege pentru. sporirea jandarmeriei. In
privinţaaceasta îmiaduc aminte că, acum vreo nouă sau zece ani,
se lipiău pe zidurile Capitalei afişe ale partidului liberal, prin
cari: se denunța jandarmeria ca o instituţie zugrumiătoare
a libertăţilor publice. Astăzi d-l ministru
un

proiect,

însoţit

de-o

expunere

de

de interne ne aduce
motive,

prin

care

ne

.
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instituţie

de

folos. Iar

noi

suntem

datori să ne descoperiră şi s'o.salutăm, când trece pedinaintea

noastră,

ca pe-o

veche

şi bună

cunoştinţă

a noastră.

Ni s'a

mai anunţa
-şi tun proiect de lege privitor.la băncile popu-

lare. Aci iarăşi avem să reînoim aprobarea. noastră şi, de
data aceasta, domnule: Djuvara, pe baza chiar a două proiecte
de lege, alcătuite de guvernele conservatoare. .
Infine, astăzi, avem o. desăvârşită mulţumire, când vedem

că ideia utopică a inamovibilităţii — utopică, pe câtă vreme: o

proclamam

noi — se. vede

însușită de. oamenii

- guvern. Deaceea, domnilor,

nu-mi

practici

rămâne, în această

“decât să vă mărturisesc aci aprobarea

cipiu al proiectului: d-voastră.

dela

privinţă,

noastră la acest prin- -

o.

:

|

Singura critică, pe care-o voiu aduce, în această privinţ
ă,
veşede în aceea că, prin unele dispoziţii, se slăbeşte
principiul stabilităţei. .
a
i
„Nu este destul, întradevăr, domnilor, ca un principi
u ca
” acesta, care este cam 'încontra moravurilor ţării;
.să fie -proclamat în mod teoretice şi înscris într'un 'articol
dintr'ua

proiect do-lege, :..
O idee ca aceaşta,

„„

opiniei

.
care înfruntă,

NE
.
întrucât
- sentime
vă
ntul

publice, trebue să aibă şi mijloace de apărare.

Noi credem că mijlocul de apărare cel mai

bun al stabi-

Ltăţii funcţionarilor poliţieneşti, este ca din
poliție.
să se facă
"7.0 carieră.
-

Noi

credem

că, trebue să prevedem

oarecari

condiţii

de

admisibilitate pentru-a ajunge la treapta cea mai
de jos a.
ierarhiei, condiţii însă mai “modeste decât acelea
pe- cari
le prevedeţi d-voastră.
i
Apoi funcţionarul să înainteze, nestânjenit,-'din treapt
ă în
„treaptă, pânăla cel. mai „înalt grad în această
ramură a
administraţiei.

E

De

ae

|

Si

Astfel numai, ministrul de interne poate fi ferit
de ispita

de a recolta

universitare,
=

acele elemente,

cari, după mine,

cari

vin

în virtutea unor titluri

nu au niciun fel de : valoare
+

şiş cer să' bifurcheze în gradele

profesională

drumul

-xarhiei, tăind

oamenilor

133
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de. sus ale ie-”

de carieră.

faceţi contrariul. D-voastră prevedeţi

„D-voastră însă

tit-

“lari deosebite pentru. fiecare grad al ierarhiei şi împiedicaţi

pe cei din carieră să înainteze, pecând cei străini de carieră
pot să vie,

în

virtutea

unui

titlu, 'să

treeac?

înaintea . celor

ce s'au râdicat, trecând prin: toată filiera: poliţienească.

Aceasta este rău şi din
şi din punctul de vedere

al stabilităţii

punctul de vedere
al bunei: recrutări

a personalului,

- căci credem că examenul trecut,: “zi cu zi, decătră. inferior
în “faţa superiorului, practica, deprinderea, _administrâtivă,

pretuiese, mult mai mult decât un titlu universitar general,

care nu-i o garanţie de capacitate profesională.
.
Aci. ajungla chestiunea admisibilităţei. |
şi
lui
mandarinatu
superstiţia
am
“Bu,- domnilor, care.nu
“care, prin aceasta, mă aflu într'o situaţie de inferioritate
faţă de d-voastră, voiu căuta să găsesc aliaţi şi prin alte ţări.
Nu doar că ceeace se petrece aiurea constitue un argument hotărâtor, dar tot e ceva. să. ai unele autorităţi, la adă- .
postul cărora să te pui, casă” rezişti acelora ce o iau de sus
şi te acuză de partizan al. obseurantismului.
Am

căutat,

tate se cer,

„cum

Zic,

să văd

ce

în străinătate, pentru

condiţii

de

ndzuisibili-

intrarea în funcţiile

po-

liţieneşti şi n'am găsit ca, vreundeva, să se ceară, pentru a.
fi comisar de poliţie, licenţa, sau doctoratul în drept. O -fi .

poate, peundeva, vreo dispoziţie de felul acesta. Nu ştiu,
pentrucă aceste cestiuni nu sunt îngenere legiferate, ' ci fac
„mai “mult obiectul unor regulamente.
Cutoateacestea

cercetări şi. am. găsit,

am - făcut -oarecari

de exemplu, că în Belgia art. 123 dinn legea comunală
giană zice:
--:
«Comisarii de poliţie

sunt numiţi

bel-

şi revocaţi de rege.

«Numirea acestor. magistraji se face,

dintr'o

listă .de doi

candidaţi, de consiliul comunal, la care: primarul poate adăoga “
„pe un al treilea».
Şi Repertoriul de: drept administrativ al lui De > Brouckâre
7
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“adaogă: «Legea nu cere candidaţilor vreo condiţie specială
de capacitate; e destul ca ei să se bucure de drepţurile lor

politice»;

a

Am, aci, Regulamentul

poliției, în oraşul Paris.

T

|

|

|

general al serviciului

-

ordinar al

pi

In Paris, comisarii se recrutează dintre secretarii comisariatelor.
„Iar aceştia sunt numiţi potrivit art. 8 şi 10 ale Regula-

mentului. Iată ce zic aceste articole:

|

-

-

«Art. 8. — Funcţionarii
-şi agenţii comisariatelor, desemnaţi în articolul precedent, sunt numiţi prin hotărârea prefectului de poliţie.

<Orice candidat trebue să producă:
„«I. O cerere pe hârtie timbrată ;
«2.

O copie timbrată. după

-.

i
a:

actul său de naştere;

«3. Actele militare ce-l privesc ;
«4. Un extract al cazierului său Judiciar».

<Art. 10. Candidaţii vor fi vizitaţi de medicul şef al po-

liţiei comunale.

:

IE

- «Di vor fi supuşi la un examen
unei comisii compusă din ete...»

!

de

ă

aptitudine înaintea
.
LS

Iar la noi, prevedeţi,. pentru a fi numit comisar, diploma
de licenţiat, sau de doctor.în drept.
Şi ce rezultate credeţi. că o să vă dea o poliţie, compusă
din licenţiaţi sau doctori?
o
„Domnilor, la noi, un doctor în drept sau licenţiat, se
crede,
îndeobşte, că are o mare “chemare, vrea să se facă ministru;
sau să câștige o sută de mii de franci pe an lă barou.
Dacă:
-ambiţiea lui nu trece peste hotarele judeţului său,
el rârneşte 'să devină podoaba. baroului local 'şi politiceşte
să aibă
ceeace se cheamă «situaţia». în judeţul său.
Un altul, mai
modest, râvynitor după o viaţă mai liniştită,
'se gândește să

- intre

în

magistratură

şi.să ajungă,

la bătrâneţe,

preşedinte

inamovibil. Un altul și mai modest se mulţume
şte să ajungă
portărel.. Ei bine; domnilor, acela care găseşte
că şi postul de
portărel e mai presus de dânsul şi vrea
să se facă comisar,

“

-
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vă închipuiţi, iertaţi- mi oxpresiunea,
versitară trebue să fie.
Şi vreţi d-voastră ca delicvenţii,
“nişte

proşti, să fie urmăriţi

de

“

135.

4ce fel de caraenăă unicari îngeneral nu sunt

tot ce

este

intelectualmente

mai desmoştenit dintre cei ce trec prin facultăţile noastre?
Eu: cred, domnilor, că aceste dispoziţii vă vor da un personal

de poliţie foarte inferior şi că, pelângăcă veţi “face un rău
poliţiei, veţi

perioare.

face

un

rău

.-::

şi mai mare

-

şcolilor

noastre

su-

.

Toţi recunoa Ş tem că Ş şcolile noastre_ nu dau roadele ce
ar trebui să dea şi, deaceea, la fiecare schimbare de guvern,

so face o modificare
seamă că, nu

atât

a

legii instrucţiunii,

organizarea

fără a se lua în

învăţământului

nostuu

este”

greşită, cât este de nepriincios' mediul în care funcţionează
şcoala noastră; Şi cauza de căpetenie, pentru care -şcoala dă
rezultate” aşa de rele, este principiul, pe-care l-am admis noi,
anume

că titlul universitar

îţi dă, precum

vara, garanţii de moralitate şi de capacitate
Acesta este,

sistem

domnilor,

“sistemul

a fost împins pânăla

chinezesc.

susţinea

d-l Dju-

administrativă.,
În : China

perfecţiune ; acolo

acest -

corporaţiea

literaţilor deţine monopolul dregătoriilor publice. Dintre ţările Europei este una, care şi-a însuşit, pânăla oarecare
punct, acest sistem, aceasta este Franţa. Dar acolo sunt motive istorice,

cari explică 'aceasta. In Franţa, întradevăr, titlul

universitar! conferă

publice,

privilegiul de-a intra în upele

dar nu în poliţie,

funcțiuni:

bine înţeles. Aceasta se explică i

prin faptul, că organizarea napoleoniană a învăţământului s a
silit să răpiască tinerile generaţii dela şeolile private: şi, înspecial, şcolilor congreganiste, casă le aducă în școlile
statului.
a
.
„Aiurea,

în Anglia,

în Germania,

în Statele- Unite,

univer-

sităţile dau numai titluri ştiinţifice. Diplomele lor nu con"feră niciun fel de drept, niciun fel/de privilegiu.
Noi am adoptat şi am perfecţionat sistemul diplomelor, ecari

constitue un fel de talisman, cu care poţi descuia uşile tuturor
administraţiilor. La

noi, titlul

ştiinţifie ce

se

liberează

de

*
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Sa

universitate s'ă prefăcut într'un fel de titlu de rentă, pe caro
a căpăta o slujb& de 100 lei

deţinătorii îl pot negocia, spre

-

carieră.

de

ca început

lună,

-pe

Consecința a fost rezultatele ce vedem. Invăţământul primar,
„acela ce dă noţiunile: cele mai elementare, pe cari orice om
trebue

să .le aibă, învăţământul

primar

care,

ar trebui să fie cel mai răspândit, este
fiindcă nu-ţi dă nicio diplomă lucrativă,
Pentru

învăţământul

primar,

cu alte state
— sacrificii mult
mântul

-statul

prin

urmare,

îndeosebi
+ -

părăsit,
-

face
— în

comparaţie

mai mici decât pentru învăţă-

secundar. şi superior.

Ea

.

-

„_Dinpotrivă, îmbrâncim pe o sumă de oameni fără chemare în învăţământul secundar şi superior, făcând să luciască,

dincolo de ultimul examen de facultate, o diplomă, ch care
absolventul facultăţii poate : să capete o situaţie privilegiată
în stat.

-

De aci rezultă acea copleşire a universităţilor şi a şcolilor
secundare cu o sumă de oameni fără chemare pentru studii ,
superioare. De aci scăderea nivelului învăţământului superior şi secundar. Nici nu au rost învăţământul superior şi
învăţământul secundar

clasic; dacă

trebue. să ducă pe absol-

venţii lor la funcţii polițienești...

“Adesea s'a

pus la îndoială utilitatea, studiului umanităţilor,

pentrucă nu ar da un; folos practic. Dar tocmai lipsa acestui

„caracter pracţic face superioritatea învăţământului clasic. Fo- .
losul studiului antichităţii este toemai, că te răpeşte grijilor ac-.
tualităţei spre a te transporta, înta”o civilizaţie de mult încheiată

şi, făcându-te

să cercetezi

astăzi nu mai este de

acele

vremi

într'o limbă, care

folos; tânărul, care se pregăteşte pen-

„tru carierele liberale, trăeşte astfel o parte a tinereţii într'o
lume: dezinteresată. şi astfel îşi formează caracterul.
-

Aceasta e menirea clasicismului.
- Dar

tezi

învăţimânt

pe

Omer,

clasic

casă

-

-

.

intri în poliţie? su interpre-

pentrucasă „aplici

reglementele

de

salubri-.

tate! Să traduci pe Sofocle, alergând - -după o funaţie de
epistat ! „Aceasta este răsturnarea tuturor » principiilor sănă- -
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toase, pe cari trebue să fie aşezat şi. învăţământul „nostru
"public şi organizarea noastră administrativă,
i
Dacă este ceva nenorocit la noi, domnilor, este că se răstoarnă

"cu atâta uşurinţă noţiunile fundamentale, po cario societate
sănătoasă trebue să trăiască, şi că oameniişi lucrurile nu suat
la locul lor. Ei bine,. niciodată

n'am

văzut

vânturându-se

mai multe idei nesăbuite, precum se face acum,
modest proect do organizare a poliţiei.

prin. acest

Asimilarea între magistrați şi funcţionarii polițienești ! Sa |
renunţat

la. aceasta,

este mai puţin
mințea

adică. s'a

recunoscut

eroarea; “dar

adevărat, că această eroare

a o sumă

de oameni,

cari rau

de dezvoltat casă .zăriască eroarea.
„> “Apoi legătura între învăţământul

sa

nu

încuibat

spiritul

în

critic destul

superior şi poliţie !

Eu mă mir că n'au fost puse şi seminariile la contribuţie,.
casă dea şi ele poliţiei confingentul.- lor de oameni morali.
Dar poate: că aceasta va veni, la punerea în aplicarea legei.
“În

această

privinţă,

daţi-mi

voe

să vă citez

o întâmplare, -

_— mă abat poate puţin dela subiect — dar fac aceasta mai
mult casă. vă arăt efectele ţirii

în public a „atâtor idei .ne-

chibzuite.
i
a
Deunăzi, un preot s'a lepădat de darul său.: Pentru mine,
faptul în sine nu: este respectabil ; dar înfine, să zicem că
un caz de conştiinţă l-a adus acolo încât să facă pasul acesta...

" Aud că se pronunţă numele lui Renan. *
.O vooe :.Renan n'a fost preot,
D-l Pneșenrte:

Vă

nu mai întrerupeţi, :nu

rog,

nimic. discuţiunea ; cereţi

cuvântul.

câştigă.

,

D- N. Fuavescv :;, Eu. n'am. vorbit de Renan, alteineva
„la adus în discuţie. Gutoateastea, eu pricep ca un semi-..
narist, cum a fost Renan, renunțând lâ cariera preoțească,

să aducă contimporanilor săi cugetările. sale

adânci

antagonismului dintre dogmă Şi ştiinţă.
Dar când un răspopit vine şi zice că.din

Hristos vrea să se facă. sergent
i

-

.

-

-

de stradă,

-

.

apostol al lui

nu

.

asupra,

putem. conz

.
7

-

i
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_

sidera pe acest individ decât ca pe .un- mişel. Dar ce a făcut

- el, nu importă aci. Mai interesant e rolul autorităţilor noastre.
Ele recoltează pe acest om şi-i: organizează 0, ceremonie

specială la poliţie. I se tund pletele; e dezbrăcat de” rasă şi

i se 'trânteşte în spinare uniforma de sergent de noapte.
Vedeţi ce efecte pot avea ideile d-voastră nesăbuite, când

un om cult ca d. Saita

poate fi împins. la asemenea „fapte

prin contagiunea ideilor- d-voastră.
Această răsturnare a tutulor noţiunilor sănătoase nu se
mărginește numai la învăţământul secundar, ci coprinde și
universităţile noastre.

Universitatea devine pepinieră de epistaţi.
_
,

Acolo se vor

recruta, viitorii. poliţişti. Dar :acesta este rolul, aceasta e.memirea “universităţilor ?
Universitatea nu e “menită să producă epistaţi, ci elemente
de elită, cari vor juca un vol hotărâtor asupra destinelor
acestei

țări.

Acolo

se pregătesc

(între-.

ştiinţă

de

oameni

e
:xruperi).
D-l Pngșennre: Nu cu întreruperi câştigă discuţia.
D-l N. Fuaeesou: Dumneavoastră vreţi ca această universitate, care are menirea să crească, să sporiască avutul nostru
- intelectual şi comoara noastră sufletească, ca universitatea,

„

unde se zămislesc destinele aqestei ţări, ca aceste locaşuri,
sfinte, cari ar trebui să fie un obiect - de grijă patriotică”

pentru tot Românul,
-

să devie

o

poliţiei.

a

anexă

Vreţi să

stabiliţi un fel de „încuserire: între secţiile poliţieneşti şi
.
aniversităţile noastre.
nivelul 'studiilor va scădea, dar
Prin aceasta nu numai

politica” intrând în universitate, se vor întroduce o sumă” de deprinderi rele.
“Nu uitaţi că elementele electorale ale paitidelor politice
sunt” foarte îndemânatece pentru a se potrivi tutulor” situa- "
ţiilor ce .se creiază.
Ele ţin, înainte do toate, să aibă pentru ai lor funcţiile
de

comisari,

psntriică

o sumă

d-l comisar». Funcţia importă

de

oameni

dar mai

votează

mult

«cum zice

ca omul.
>

Până

aci

se recrutau

comisarii
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la, mahala ; acum

ei sc. vor recruta.

la universitâte. Aci va fi pepiniera de candidaţi şşi fiţi siguri
că aceşti candidaţi nu se vor recomanda guvernului atât prin.

studii cât. prin alt soiu de manifestări. Se va recolta personalul polițienesc mai mult printre gălăgioşii universităţii»
printre acei ce organizează congrese, cari formulează moţiuni
de veştejire sau de preamărire a miniştrilor, printre cei mai
neastâmpăraţi dintre consuli şi printre, cei mai gălăgioşi
dintre decemviri.
Deaceea, domnilor, aceasta este încheierea mea. d, voastră
aţi face mult mai bine să prevedeţi condiţii de admisibilitute

mai modeste pentru treptele de jos ale ierarhiei şi apoi. cei
ce au

regulat

intrat

în

carieră

să

poată

să înainteze

din.

treaptă, în treaptă pânăla rangurile cele mai de sus, încât să
se dea preferinţă acelora cari au experienţa dobândită asupra
“acelora ce n'au în favoarea lor decât un titlu universitar.
Domnilor,

aşi

putea să încheiu

aci, dacă

n'ar mai

îi încă

”

două, articole de discutat.
Observațiile mele, de până aci, se referă la proiectul
acesta de lege, aşa cum rezultă din expunerea. de motive şi
din totalitatea

articolelor,

cari îl întocmesc, minus două

ticole, acelea privitoare la, 'dispoziţiile tranzitorii.
D-l Djuvara ne-a spus că această lege voeşte

un fel de metereze, pentru a permite guvernului

ar-

să râdice

să reziste.

la asaltul elementelor electorale ale partidelor politice. Însă.
între 'aceste- metereze lăsaţi deschise două portie, două
crăpături,

prin

cari: se înfiltrează

tocmai

spiritul

politic, de

care pretindeţi că voiţi să vă foriţi și, care este deadreptul
opus gândului, ce » pretindeţi că va călăuzit la alcătuireaacestui

proiect..

"La dispoziţiile tranzitorii stabiliţi mai întâi oarecari privilegii pentru acei cari au norocul de a fi de 24 de ore în
legea.
funcţiune, în momentul când se promulgă
vor fi funcţionat
cari
acei
de
faţă
Aceştia au un privilegiu,
s
dori 5 ani fără o zi.
fi
pot;
noroc,
Jar oamenii aceştia : pomenindu- se cu un aşa
1
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-să crează,

că norocul -va fi cu ei şi la cealaltă în-

pe 'care o prevedeţi, aceea

a unei

probe “de capaci-

tate poliţienească, prin care actualii netitraţi trebue să treacă,
„In privinţa acestei probe, este ceva curios, Pe când iminis“ral cerea, ca această probă să fie trecută peste un an, fiindcă
” presupunea că un

an

de experienţă constitue o prezumție de

“vaai multă capacitate, comitetul delegaților a prevăzut
acest examen se va trece, «până într'un an», ca şi când
fi temere ca nu cumva această roată a norocului să nu
întoarei, după un an, în aceiași direcţiune.
- Si atunci, când am văzut .atâtea şi atâtea dispoziţii
'cusite, strecurate 'sub formă 'de dispoziţii tranzitorii,

că
ar
se
isam

fost îndreptăţiţia crede, că dispoziţia, privitoare la 5 ani serviţi în cei, din urină zece ani — când, în acest timp, conser-

_vatorii au stat mai

puţin de 5 ani la putere — ţintia casă

_ îndepărteze din -poliţie o. categorie întreagă de funcţionari. :
Am” auzit însă, că este vorba să se modifice legea în aceste,
„dispoziţii şi nam niciun motiv să. mă îndoesc de sinceri- _
tatea acestor. declaraţii.
Aşa fiind, amân judecata noastră definitivă, până după
punerea, în aplicare. a, acestei legi. "Totodată, prin 'n6dul cum
se va pune în aplicare această lege,d-l ministru ne va arăta
_care este direcţiea, ce voește să imprime administraţiei noastre.
D-l ministru de interne a putut să constate, cum am conunii
statat şi eu, că în secţii s'au produs două curente:

vroiau_să zmulgă răul din rădăcină, alţii vreau să schimbe
starea de astăzi, în teorie, 'dar pe cât se poate. s'o păstreze
în aplicare, ba: chiar so ' consolideze, prin inamovibilitate,
Ei bine, domnilor, aceste tendinţe sunt absolut contradictorii :'

irebue să. alegi între ele. O reformă a moravurilor nu pâăte
fi decât o reformă. tăietoare şi nu pot râvni la asemenea
glorie propunerile cu caracter dulceag de bizan tinism, cari
vor să împace gloria legislativă în asemenea, materie cu cruE
as
ţarea clientelei electorale.
Preţul unei asemenea reforme e: sacrificiul, ce veti şti să.
E
faceţi pentru dânsa. ,

i
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O asemenea lege trebue să, se nască. în durere, pentruca
să aibă viaţă şi să: capete
i se vor da.

putere să reziste

asalturilor,
-

ce
|

Veţi aplica oare legea aceasta în acest cuget ? “Până acum
doi ani de zile aşi fi zis : : nu.
Azi

-

stau la îndoială. 'Intradevăr, domnilor, de vreo

doi ani

partidul liberal pare să-şi fi schimbat adânc fizionomia, astfel
încât aproape nu mâi

recunoaştem

dată, partidul liberal din timpul
liberal

ieşit din rărunchii

naţiunei,

partidul liberal

gardei : naţionale,
care

se rezema

de altă-

partidul
pe o pu-

ternică' organizare electorală şi care, 'subt această formă, a cunosesit; toate satisfacţiile popularităței.
Azi

pare

că,

dinpotrivă,

vreţi să sorbiţi

toato deliciile ne-

" popularităţei, a nepopularităţei dobândite prin ceeace credeţi,
d-voastră că este împlinirea datoriei. :
Negreşit că aţi ajuns aci sub presiunea evenimentelor.
Toţi am priceput, după vremile grele prin cari am trecut,
că noi îndatoriri ni se impun.
Faţă . de strâmtorarea noastră materială dinlăuntru- şi înafară, faţă de rivalitatea aprigă. dintre vecinii noştri, rivalitate: câre va avea drept concluzie, că în mai puţini de: zece".

ani se va hotări cui va apar ţine heghemonia

în politica bal-

canică,

se impun

toţi

am: priceput,

zic, că noi condițiuni

tidelor noastre politice.

par-

o

Până acum se părea. că este suficient, când eşti la putere,
să conduci! carul statului „bine, rău, cu condiţie să nu-i:
prea. scârțâie -osiele' şi. opoziţia credea, că şi-a făcut toată datoria, dacă a exploatat toate : nemulţumirile, cu condiţiea să,

nu iasă din legalitate (aplauze).
|
„ Etbine, domnilor, cred că acest sistăm de «dolce farniente»
constituţional, care nu impune partidelor politice .decât condiţiea negativă. de

a nu ieşi

din legalitate,

nu mai este com-

patibil cu situaţiea pe-care ultimele evenimente ne-au creat-o.
Inăuntrul terenului. legalităţei, pe care se,războiau partidele de guvernământ, s'a creat o. sferă: mai restrânsă, hotărnicităi de câteva puncte - cardinale ale politieei noastre,

149

NICOLAB. FILIPESCU
Fi

impuse de necesităţi. In” limitele acestei sfere trebue să rămână, toate partidele noastre de guvernământ. Partidele dela

putere nu vor putea să dăinuiască la cârmă decât respectând
acele puncte esenţiale ale politicei, noastre şi partidele de

opoziţie” nu vor putea râvni să vină la putere, călcând în
“picioare acele temelii ale politicei noastre (aplauze).

Aceste puncte cardinale sunt, de pildă : normele generale
ale politicei noastre. financiare, cari pot să îie modificate din
punct de vedere excluziv financiar, dar cari nu pot fi Jertfite unor interese de popularitate (aplauze).

Această, politică financiară se reazămă pe câteva fundamente intangibile, cum este regimul impozitelor, regimul
pensiilor, cari şi ele pot fi “îmbunătăţite, dar cari nu pot
fi sacrificate intereselor de partid (aplauze). Şi nu numai |
“ prosperitatea noastră materială, dar şi vaza şi puterea statului. nostru -mai depind de cuceririle dobândite asupra
noastră

înşine, casă

facem

să dispară desfrâul administrativ,

izvorât din excesele de partid , (aplauze).-.
Ei bine, sunteţi: puși astăzi, prin caracterul ascuţit al acestei
legi, în- situaţie de-a arăta, pe care din cele două căi voiţisă

păşiţi. Voiţi să faceţi— şi numai

la aplicare

vom

”
şti deplin care

este gândul d-voastră — voiţi să faceţi operă de partid? Fiţi
siguri, că spiritul

de partid

Voiţi, dincontră, să
moravurilor noastre

se

va

răzbuna

pe

pe lealitatea noastră, casă primim şi să respectăm
tot ceeace este respectabil, dar numai atât.
Pășind

săduinţa

hotărât

pe

d-voastră.

procedaţi la o radicală însănătoşire 'a .
administrative ? Atunci vă puteţi bizui

această

noastră binevoitoare,

cale,

vă

în viitor:

puteţi bizui pe toată îîn-

întrucât, va fi compatibilă” cu.

atitudinea unei opoziții de principii iveconciliabile (aplauze).

-

XI,
APA BUCUREŞTILOR

IN CAMERĂ,

-

LA DISCUȚIA ÎMPRUMUTULUI COMUNEI.

_ Gestiunea apei Bucureştilor e una din -pildole cele mai interesante de modul cum, din cauza pasiunilor politice, se comportă

administraţiile comunale.

'

Su

Primele lucrări pentru alimentarea Capitalei cu apă s'au făcut
în anul 1888. Bucureştii s'au slujit ani dearândul de apa de Dâmboviţa, filtratii. Epidemia de -holeră, care bântui Capitala în anii
1893 şi 1894, arată însă într'un chip neîndoelnic, că apa filtrată

— în modul, mai ales, în care se făcea, filtrarea
— era mai primej-

dioasă chiar decât apa nefiltrată de Dâmboviţa şi, prin urmare,
e
trebuea să se schimbe sistemul,
Dealtfel, la venirea d-lui N. Filipescu la primăria Capitalei
— în anul 1893, cestiunea alimentârei Bucureştilor cu apă era .
o cestiune care preocupa, de mult, atât “opinia publică, cât şi

'administraţiile comunale. Rezolvirea cestiunei însă, amânată de ani

de zile, se afla în cea mai mare conluzie. O mare comisiune, însircinată cu studiul cestiunei,.scosese în volum: deliberările sale,

.
a
din cari rezultau cel puţin douăzeci de soluţiuni.
Era una mai ales, caro so bucura de o mare favoare, deoarece
impresiona în mod plăcut pe toţi cei necompetenţi: aceea a apei
de munte. E
-

Această

soluţie

ar

fi fost ademenitoare,

mai

ales

pentru

un

primar, sau cel puţin pentru un primar -ambiţios — care şi-ar îi
"legat numele de o lucrare gigantică, ca aceea a apeductelor, co tre-.
buiau si no aducă apa din munţi — dar care ar fi costat cel puţin
25 de milioane.
2
SR
D-l Filipescu a socotit, că nu sra cuminte să se facă o aşa niare
cheltuială, mai ales pentru o soluţie, care, dintre toate, era cea

mai puţin sigură.

”

Intradevăr, din cauza lipsei do ghețari în munţii noştri, cum şi
din cauza micei întinderi a zonei de infiltraţie a apelor în.munţi,

- debitul izvoarelor de munto
-

6 din cele mai

variabile.
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făcute

do

primăria

a

Bucureştilor,

,
au dezvelit

într'un an. 120 metri cubi pe zi, iar în anul următor abia 4.000
- metri cubi, în total.
„.
In urma cercetărilor amănunțite, făcute de d-l inginer Cucu, care,"
vreme ce patru ani, a studiat acestă cestiune şi a vizitat o mul-.țime d8 oraşe din străinătate, dintre cari cele mai sănătoase şi
mai bine-servite sunt cele alimentate cu ape subterane
— în Ger-.

mania din 107 oraşe mari 60

sunt înzestrate

cu apă

subterană—

-în anul 1894 primarul Capitalei, -d-l N. Filipescu, se pronunţă
pentru soluţia apelor subterane. D-sa a adus, întru acest scop, pe
inginerul 'Thiom din Lipsca, care făcu numeroase studii în această direcţie şi tocmai sfârşise ante-proiectul, când d-l Filipescu părăsi
primăria, în 1895.
- Noua administraţie comunală se înfăţişi publicului Capitalei co
altă soluţie.
i.
|
ă
.
La - o întrunire electorală, ţinută în sala Eforiei, în ziua de 5
noembre. 1895 —o lună după venirea la guvern —un membrual
comisiei interimare, d-l P. Grădişteanu, declară: «Intr'un an şi cu.
zece milioane vom aduce apa de munte, dela Rucăr». .
A doua zi, în presă, q-l N. Filipescu răspunse:
_
«Aveţi administraţie, aveţi ingineri, aveţi bani, ei bing, vă desfid
să faceţi ce ziceţi. Nu veţi putea face lucrarea. mai ieftin ca 25
de milioane şi nu veţi da debitul de apă trebuitor».
. — Soluţia apelor subterane 'avea, neajunsul de a fi necuroscută de
public, care se amăgia! cu argumente de felul acosta: apa subte„rană nu e un strat curgător;ci poate fi un lac, .car6, cu vremea,
se va slei.
”
!
E
Pentru a convinge atât publicul, cât şi noua administraţie comunală do temeinicia soluţiei apelor subterane, d-l N. Filipescu a
propus primăriei Bucureştilor. să se facă însuşi antreprenor, comuna

neavând

decât să primiască

lucrările,

dupăce star

fi dobândit

reuşita.
Ra
DN
Iată, întradevăr, co propune d-l N. Filipescu
— şi. propunerea a.
fost. reprodusă în ziarul Epoca din 1896:
E
+ «Dacă vă îndoiţi de soluţia apelor subterane şi n'aveţi să pro-.
puneţi alta, vă ofer sâ fac lucrările pe răspunderea mea. Prealabil,.
vă voiu da o garanţie bănească, precum şi gaianţia morală a celor
„mai mari hidrologi din lume, cari vor executa lucrările. In doi
ani, Bucureştii vor fi alimentaţi cu 40.000 metri. de apă perfectă.
Costul va fi de 3 milioane. Nu: se va plăti de oraş nicio para,
decât după predarea definitivă a lucrărilor».
In celo din urmă, protivnicii apelor subterane au “trebuit să se.
dea

învinşi,

-

|

.

E

Iu ziua de luni, 7 iulio 1897, noul consiliu comunal al Capitalei.
se întruneşte spre a lua in dezbatere afacerea aducorei apei. Pri-

„marul, d-l Q. F. Robescu, arată că fostul consiliu a făcut în această
direcţie studii amănunțite cu hidrologi de seamă;
comisia interimară liborală a încetat, la venirea ci, orice lncrări, iar actualul.

,
consiliu

cepute

După

a numit
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o comisie

technică,

care

să
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continue

studiile

de conservatori.

primar ia cuvântul ' consilierul Anghel. Solacolu,

în-

caro di

citire raportului, comisiei technice, compusă din inginerii 'Țăruşanu;
Radu şi Mironoscu. In acest raport se arată: .
|
|
că studiile şi observaţiile pentru aducerea apei. dela munte. ar
dura vreo 10 ani, iar lucrările. ,4—95 ani, costul total fiiid. de
20—95 de milioane;
”
că apelo de izvor ar costa vreo 10—12 milioane şi nu sunt destul
de

,

bune;

|

j

Li

|

,

-

__că e dovedit existenţa unui strat de apă subterană în jurul 'Bucureştilor, în grosime de 2—3U de metri ; alimentarea este bine asigurată, iar calitatea apei, din cercetările utât bacteriologice cât şi
“chimice, este mulţumitoare.
"In consecinţă, comisia: opinează

pentru

apa

subterană,

pentrucă

este în mod natural bine filtrată, e rece, costul aducerei este ieftin,
iar instalaţiile se pot face într'un timp scurt. .
.
„Primarul citeşte apoi rezultatul analizelor, făcutede d-nii Babeş,
Istrati şi Saligny, din cari se constată că apele sunt-bune.
După lungi discuţii, -consiliul, în unanimitate, ia următoarea
hotărire :
“
: 1) să se capteze şi să se aducă apele subterane dela Bragadiru ;
9) d-l inginer-inspector ilie Radu să fie însărcinat cu întocmirea
proiectelor .trebuincioase şi cu supravoghierea lucrărilor pentru
alimentarea oraşului cu apă subterană, plătindu-i-se pentru aceasta
din costul total al lucririlor "de instalare, dar numai la
. 4,50.0/
suma do- maximum 2.700.000 lei, cât. preţueşte' d-sa toate cheltuelile, chiar dacă 'acestă cifră ar fi depăşită.
”.
"La 14 iulie 1897 ministerul de interne aprobă votul consiliului
şi lucrările. se şi încep. Pesto trei ani aceste Incrări sunt isprăvite
şi Capitala, începe să se serviască de apa subterană. Cantitatea, co
sa punea

în consumaţie, nu

stârni multe
In şedinţa
proiect do
contracta un
datorii vechi

era însă

îndestulătoare

şi, deaceea,

.
nemulțumiri.
dela 6 martie 1903 vine în discuţia
lege, prin caro comuna Bucureşti este
îmorumut'de.13 milioane lei, pentru a
şi-a acopori deficitele, din anii anteriori,

tual, al anului 1902—03.
La

discuţia

proiectului

so

o
Camerei un
autorizatăa
'stinge nişte
cumşi, even-

a
iau cuvântul. deputaţii

M. Ciocazan, cari combat legea, pe temeiul

N.

că. în

Ionescu şi C,

aceste timpuri

de criză trebue săi se restrângă. cheltuielile şi să se facă economii.
-D-l N. Filipescu ia, deasemenea, cuvântul, cerând ca .o parte
din acest împrumut să fie destinat pentru complectar6a lucrărilor

de aducerea apeiîn Capitală.

.

-

D-lui N. Filipescu îi răspunde primarul oraşului, arătând că apa
_ar fi în cătimo îndestulătoare, dacă nu Sar face risipă. Pentru a
curma

risipa,

Nicolae

se. va

Filipescu.

ciiuta să se întroducă misurătorul

— Discursuri
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apa

şi atunci

RU)

TAB.
va ti, doajuns.

.
Dacă
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însă nu

so

va putea

întroduce. mmiisurătorul,

atunci apa întradevăr nu se va ajunge şi, în acost caz, primăria va fi

nevoită

să ceară un credit de 800.000

lei, sau mai

mult, cu cari se

vor complecta lucrările de aducerea apei, dela Ciurel.
va îi în cătime îndestulătoare,

Atunci apa

chiar fără măsurător.

Pusi la vot, legea întruneşte 60 -de bile albe şi 10 negre, după

care

se

votează,

fără

modilicare,»şi

APA

pe

articole,

BUCUREŞTILOR
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Domnilor. Deputaţi,
Acum,
contracta

“impune,

când
un

comuna
nou

anume

Bucureşti

împrumut,

aceea

de

cred

a se

cere

să fie autorizată

că este

o

şti, care este

de a

cestiune, care se

soarta uneia din!

principalele cestiuni de edilitate a Bucureştilor, aceea a ali-"
mentărei oraşului cu apă. Indeosebi, aşi vrea să ştiu lucrul
următor: crede administraţia comunală, că această alimentare
este

suticientă, așa cum este astăzi ? Dacă da,

n'am

nimic de

obiectat încontra acestui proiect de lege ; dacă, dincontra, .
această alimentare este insuficientă, cred că este inadmisibil
să se, contracteze un împrumut, fără să se prevadă suma ne- "
cesară pentru desăvârşirea acestor lucrări.
"Mi

se va

răspunde,

de a. lichida creanţe

poate, că acest împrumut

are de scop

trecute și nu este vorba de a se hotări

despre noi lucrări de întreprins, Pentru cestiunea apei însă,.
lucrul are un caracter special. Lucrările sunt pe trei sferturi
desăvârşite. S'a făcut, după . mine, mare eroare ca, atunci

când la Bucureşti trebuia 40.000 m. c. de apă pe zi, s'a contractat numai 30.000 m. e. Şi zic că este eroare, fiindcă, ori
"se făcea o simplă încercare şi atunci să se fi adus o cantitate foarte mică de apă, sau se întreprindeau lucrările defi-

:
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„nitive şi atunci trebuia să se aducă totalitatea necesară, pentru
alimentarea oraşului. Nu Sa "făcut aşa. S'au făcut lucrări
pentru numai 80.000 m. c., cari nu pot fi suficienţi, decât?
făcându-se o prea mare economie şi întroducându-se oarecari
mijloace de restrîngere a consumaţiei.
|
Dacă administraţia comunală nu. crede că poate face faţă .
nevoilor ei cu, aceşti: 30.000 m. c.. cred că trebue să consimţim

acum

la

'sacificiul -neînsemnat,

cu

care

comuna

va

putea să se folosiască de noua alimentare. Astăzi, cu ceea
-ce avem, adică cu 3, din lucrările făcute, suntem în aceeaşi
stare cum eram inainte, pentrucă trebue să se, amestece :apa
rea cu! apa bună. Deaceea, cred că astăzi, când comuna Bucureşti contractează un împrumut, e bine să știm cum stăm
cu cestiunea de edilitate, cea mai de seamă, a comunei Bucureşti, -

II.
Domnilor,

Vedeţi

|

,

cum pune cestiunea d-l primar al Capitalei; d-sa

| zice, că, pentru-a avea cantitatea suficientă de apă, mai trebue

_o sumă,

care va, varia între '700
— 800

"această cifră şi, fiindcă

mii

de lei. Primesc

o cred foarte moderată, socotesc că nu

este bine, când c'o aşa sumă se poate termina lucrarea, carâ
e aproape trei părţi isprăvită, să nu se facă chiar din acest
“împrumut, Sunt prevăzute în acest. proiect unele datorii, cari
nu

se pot lichida, îndată

şi,

prin

urmare,

primăria, să nu fie legată prin repartiţia

proiect şi să -poată

cred

că e bine

ca

prevăzută în acest,

avea la, dispoziţie sumele necesare, “casă

- desăvârşiască lucrările
desăvârşire terminate.

de apă, cari

sunt

aproape,

dar nu cu

DIA -primar ne spunea: nu vom avea apă suficientă, dacă .
nu admitem eontoarele. Vasăzică, vedeţi că, chiar după d-sa,
suficiența sau insuficienţa apei -atârnă dupăcum se va stabili, sau nu contorul. Dar, domnilor, eu 'cred că contorul
este o măsură rea, mai ales dacă îl aplici în mod general,
adică

şi în

casă

şi. în

curţi, Pricep,

să

se

întroducă

Gon-
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aci se face risipă

căci numai

torul în curte,

de apă. Sunt

mulţi abonaţi, cari lasă ca apa să curgă toată ziua în curte,
ba încă permit şi altor. persoane neabonate să vină să ia apă.
Pentru aceştia mai înţeleg contorul, dar a întroduce contorul

în

casă,

însemnează

să

apei 'şi să sileşti

lumea-în

strimtorezi

să facă. o economie

acolo

folosinţa

unde nu

trebue

să se facă deloc. Aşa fiind, eu cred că contorul limitat
poate şi trebue să producă o economie asupra apei.
„Dar cred că, cu mijlocul acesta, nu se va: putea să redu'cem. cantitatea „de

apă,

care.se

consumă

azi
— şi anume

de

0 metri cubi de apă pe zi— la 380.000 metri «cubi

55—60.0
"de

apă,

cât putem

lua astăzi

din noua

alimentare.

[Eu cred

că este indispensabil, să sporim această cantitate de apă dela
30.000
zgâreiţi

la 40.000
în

metri

această

cubi.

Deaceea,

privinţă, căci

este

nu
o

ar

trebui să fim

cestiune

numai

de

-

câteva sute de mii de lei, casă putem co: npleala alimentarea
noastră. cu apă!
|
”
Este

urgent,

domnilor, ca,

în- stadiul

în

care

se află ces«

.

tinnea apei, să” se dea:o soluţie definitivă “acestei cestiuni.
Eu cred că ar trebuissă lăsăm consiliului comunal. latitu“dinea

necesară

ca, din

aceste 13

milioane,

să. poată. lua su-

mele necesare — şi anume .vre-o 800.000 lei,cât ziced-l priînar
— să se poată desăviîrşi această operă.
E
D-l C.F. Roescu:
Na: garantez costul de 800. 000 lei.
Cred şi eu că 850.000 lei este o sumă minimă.
„D- Da. Ranovicr: Ar trebui trei milioane.
DIN. FILIPESCU :- Această, sumăde 3 milioane cred că
"este exagerată; dar, în tot cazul, se poate găsi tot în re„Siunea dela Bragadiru cei, 10.000 de metri cubi necesari,
pentru

aproape

un

milion

şi jumătate.

Cu acest mijloe cred. că Bucureştii
aibă o apă sănătoasă.-.
,

Aşi dori totdeodată — şi poate

-

-

ar putea fi siguri să
-

că şi vorbirea noastră “ae

aci ar putea contribui la. aceasta
— ar trebui, să nu. se. mai
discrediteze această apă, care este menită să satisfacă nevoile
Capitalei;

căci,

în materie

de apă, credinţa

joacă un

mare rol.
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"Astfel,

când ai da cuiva

un

pahar

.:

sau
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o sticlă cu apă -

şi i-ai spune că apa este infectată, desigur că el n'o va găsi
perfectă. Este dar vinovat. ceca ce se face azi, discreditându-se alimentarea, de care avem să ne. folosim.
“Nu acuz-pe actuala, administraţie comunală, dar nu pot

să nu spun. că s'a făcut, în această

privinţă, o propagandă

nenorocită, care tinde să stabiliască credinţa, că avem o apă,
|
care nu întruneşte condiţiile. unei ape potabile.
Şi, dacă ar susţine cineva această teză, greşită, aşi lua imediat cuvântul, casă dovedese că apa din-noua alimentare e
în

privinţele” satisfăcătoare.
doilea, înţeleg să se făcă

toate
Al

primar, însă ea simple
viitorul. Aşi

studiile,

ce

ne

studii, cari să intereseze

îi de părere, ca aceste

studii

să nu

indica

d-l

mai mult
se facă

cu

caracter: de publicitate, menit a zdruncina încrederea. publi-cului în apa ce i se dă. Ei bine, s'au făcut de inginerii primăriei asemenea studii — dealtminteri fără, nicio valoare —
şi cari tind numai a distredita apa noastră.
D-l C. F.. RoBesou: Aşa este.
D-IN. FILIPESOU : Îmi pare bine, că sunt de.acord în această
privinţă cu d-l. primar ;.- deaceca, nu mai am de făcut decât
o singură rezervă, că, în momentul când se face un împrumut,

aşi exprima dorinţa ca, fie să se adauge suma necesară, fie .
să se lase înăuntrul acestui împrumut latitudinea necesară
casă se poată lua din acest împrumut un milion sau două
milioane, ca măcar peste câteva luni comuna să poată avea
apa, de care are nevoie.

|

“

?

EI

XII.

ORGANIZAREA BĂNCILOR POPULARE
-

1.

IN CAMERĂ,

LA DISCUȚIA GENERALĂ.

Cu prilejul discuţiei în Cameră a proectului de lege, prin care
se înfiinţa Creditul Agricol — în ziua de 12 maiu, 1892 — d-l
Nicolae Filipescu este cel dintâi dintre oamenii politici ai ţării,
care atrage . luârea-aminte a bărbaţilor noştri de stat asupra: marelui folos, ce ar rezulta pentra populaţia dela ţară, din răspândirea în cât mai mare număr şi încurajarea băncilor populare, cari .

tocmai atunci —

c'un an 'mai înainte,'în 1891 — porniseră să se

întemeieze, pentru întâiaşi, dată in ţara -noastră, .Dorinţele, rostite
atunci, se înfăptuiră încurând: un mare număr de“ bănci populare

se alcătuiră în anii următori, bănci cari, mulţumită capitalului de-

“pus, începură
mică la sate.

să lucreze
a

şi să infiripeze o întreagă mişcare econoie
.
i

Această mişcare însă, lăsată în voea ei, era ameninţată de prea
multe piedici, spre a putea da toate roadele, -ce s'ar îi putut aştepta dela dânsa. In primul rând, alcătuirea însăşi a băncilor po- “
pulare întâmpina numeroase. greutăţi: dacă se formau, ca societăţi
comerciale de credit, în conformitate cu prevederile codului de
comerţ, se izbiau de formalitaţile de constituire, cerute de cod,
formalităţi cari pentru locuitorii dela ţară erau multiple, prea cos-.

tisitoare şi anevoie .de îndeplinit. Dacă însă nu îndepliniau aceste

formalităţi, ele nu erau adevărate societăţi comerciale şi prinurmare n'aveau o personalitate juridică, ceeace le stingheria în faţa
justiţiei. In al doilea rând, lipsa unui control serios asupra admi_

nistraţiei

băncilor

pricina lipsei

le

expunea

de experienţă.

fie la abuzuri,

Mai

presus

fie la pierderi,

din

de toate însă, mişcarea.

- eooperativelor săteşti era stânjânită în mersul ei de lipsa de credit,

deoarece, pentru a duce la bun capăt opera întreprinsă, era nevoie
de capitaluri mai mari, iar fondurile băncilor populare erau, la în-

ceput, destul de' modeste.

|
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,
a îndrepta

Pentru
_cari,

NICOLAE

la un

toato

loc,

FILIPESCU

aceste neajunsuri,

fiecare în parte, însă

mici

o adevărată

constituiau

ministrul

primejdie,

de finanţe din 1903, d-l Emil Costinescu, alcătuieşte un proect de
lege asupra băncilor populare, proect pe care-l depune pe biuroul
Camerei în ziua de 4: martie, acelaş an. Proectul vine în dezbateri,
_în şedinţă publică, în ziua de 12 martie, având ca raportor pe d-l:
C. Stere.
|
|
Expunerea de motive, ce însoţeşte proectul de lege, este cudeosebire interesantă, pentru istoricul mişcării economico la sate în.
ţara noastră. Mai întâi, arată cum întâia bancă populară s'a înfiinţat
în anul 1891 la Urziceni,în Ialomiţa, din propria iniţiativă a locui“torilor ; în anul următor, 1892. — anul, în care se înfiinţează Creditul Agricol — nu se mai formează niciuna ; în, 1893 se întemeiază
“încă 4 bănci noi.. Printre aceste. patru este 'şi: banca din comuna.
'Bezdead din judeţul Dâmboviţa, pornită după stăruinţele învăţătorilui fir. Rădulescu. Dela 1893 până la 1898 se mai întruchipează
doar încă 19 bănei populare; în 1899, 20; în 1900, 44. |
«Dealtminteri, nimeni în sferelo înalto-ale guvernului nu dădea
cea mai mică ătenţie acestor folositoare întreprindori.:
Cele 24 de
8,înbănci, înfiinţate în intervalul dela1891—189
“erau: numai”
câreări izolate, neincurajate de : nimeni, izbite -de "neîncrederea sătenilor: pe deoparte şi de persecuția căimătarilor satelor pe de alta.
«Fericirea, şi râdicarea acestor bineficătoare instituţii. trebuea să
vină dela d-l S. Haret, ministru al instrucţiunei publice şi al cultelor,
In 1898, d-sa fiind “ministru: al iinstrucţiunei publice, a aflat din
întâmplare despre banca dela Bezdead şi: că. este înfiinţată «de: un
învăţător. A trimis atunci un revizor şcolar si vadă ce este acea
„bancă, cum funcţionează şi ce servicii aduce. In urma raportului
favorabil,

ce -a primit dela

gelui un raport

revizor, d. Haret:a

foarte! elogios

adresat M.

Sale Re-

pentru învățătorul" întemeietdr, Gr.

Rădulescu, cerând pentru dânsul Răsplata Muncii de clasa I. Acel
- raport a' fost publicat în Monitor
o scrisoare

ţător.

personală

foarte

şi în toate

măgulitoare

E

a

ziarele, impreună cu.
ministrului cătră

DI
a

a

învă-

a

E

«Prin însemnătatea, co d-l Haret a ştiut să dea iniţiativei învă-

ţătorului

Rădulescu,

prin

cuvintele; cu

cari -a lăudat

purtarea

-sa,

prin răsplata dobândită dela M. S. Regele şi prin publicitatea dată
acestor fapte, s'a produs .-deşteptarea şi încurajarea printre învăţători,

de-a

imita

exemplul

lui: Ridulescu.

Cutoatecă

d:i Haret

a

- ieşit din guvern la începutul 'anului 1899 şi cutoatecă în: acel
_ an: a izbucnit o grea criză, totuşi s'au înfiinţat 20 de bănci noi în
1899 şi 44 în 1900; dela 1 aprilie pânăla- 1 decembre 1901 se.
- înfiinţează,

după

stăruința

personală

:
a ministruluide

culte,

168.

bănci, iar din decembre 1901 pânăîn septembre 1902 alte 444,
«Serviciile, aduse de băncile “populare, sunt foarte mari. Prin
satolo,

unde 'băncile

au

prins

desăvârşire ; ţăranii îşi -plătose

„şi fae

case,

ceva

putere,

camăta

-a dispărut

datoriile, îşi cumpără
E

a

cu .

vite; pământ,
So

.

.
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“Iată câteva

|
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-

»

exemple:

«O bancă, înfiinţată la Comana (Vlaşea)
'la 6. decembre 1901, a
îngăduit sătenilor,să ia cu arendă
dela stat o bucată
de fâneaţă,
care până acum era arendată unui străin, co o subarenda sătenilor în condiţii extraordinar de grele. Sătenii plătesc statului 6.000
de lei pe an: şi se folosesc şi ei de-o diferenţă însemnată.

.

«La Predeal banca Peleşul, care are peste 83.000
de lei capital,
în timp de patru ani a ajutat la construirea a 42 de case, la're-

“pararea altor 16, la cumpărarea a 608-de boi şi 31 de vaci, a
- desfiinţat cu totul camita, a făcut să plece din sat pe -mai mulţi
câreiumari, a îndemnat pe săteni să economisiască sume relativ
“ însemnate, a refăcut întreaga gospodărie a unui locuitor, ruinat de
un incendiu, a ajutat pe văduva şi pe orfanii unui membru, rămaşi
în mizerie în urma -morţii capului familiei şi altele...
:
Faţă de aceste nu numai frumoase, dar neaşteptate rezultate, expunerea de motive arată că este numaidecât nevoie de-o organizare a băncilor. populare, organizare care are drept ţintă, mai întâi,
reglementarea acordării împrumuturilor, spre a feri băncile de unele
riscuri,

ivite în timpul

din

urmă.

În. al doilea

caracterul. de societăţi comerciale,

ceeace

rând, spre

le. impune

a le da

în mod

obli-

gatoriu regulele şi contabilitatea comerciali şi le acordi o proce-

dură mai expeditivă înaintea justiţiei. In afară de aceasta, ca instituţii comerciale, băncile pot găsi mai cu înlesnire' credit. Pentru
acest sfârşit, se înfiinţează o Casă. Centrală, cu care băneile nu
“vor putea avea legături decât dacă vor îndeplini anumite condiţiuni, cari st le apropie de tipul Reilfeisen, al societăţilor reciproce,
forma

-cea

Casa
care

mai.

Centrală

are

un

desăvârşită

capitalde

de ani cu populaţia

20

de

ramură

milioane

şi agenţi,

economică.

E

o va alcătui Creditul Agricol,

dela ţară, pe care

aceasta
.are o organizare

țară. Oreditului

în această

a băncilor populare

cari

lei şi lucrează

deja

o

în

cunoaşte;
se întind

peste

de

22

afară

de

intreaga

Agricol i se dau însă mijloace financiare cu mult

mai largi, spre a putea veni astfel în ajutorul băncilor

populare,

Pentru o bună funcţionare a lui însă, i se creiază un consiliu de
administraţie, numit parte de guvern, parte de cele mai serioase
“aşezăminte economico ale ţării; după aceea, Casa Centrală va dispune

nu

numai

de

agenţii

ministerului

„nisterului de 'culte. .Însfârşit,

de finanţe,

ci şi de ai mi-

pentru a putea-exereita un neîntre-

rupt control asupra băncilor populare, Casa Centrală
de a numi

doi inspectori, special însărcinaţi

are

dreptul

cu această misiune.

|

Cel dintâi, care ia cuvântul, în discuţia acestui proiect de lege,
este

d-l V. Brătianu,

care,

în discursul.ce

rosteşte,

arată că, mul-

ţumită acestei legi, -peste câțiva ani se vor fi înființat bănci
„populare
“în toate comunele şi capitalul lor se va fi râdicat între 55
şi 58 milioane lei. Atunci va fi la ţară mai mult credit decât va.

fi de trebuinţă ; prinurmare, trebue reglementat întrebuinţarea fon,
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“ durilor băncilor, cari să meargă
-

venit,

de

ducătoare

în

să intre

-

ca credit,

nu numai

ci şi
După

ete.

arenzi

afaceri:

caprod-l

YV.

* Brătianu vorbeşte d-l M. Orleanu, care aprobă legea îngenere;
însă nu găseşte bună îndrumarea spre tipul. de bănci Reiffeisen,
cu răspundere solidară.şi nelimitată. Critică deasemenea beneficiul

de 400/,, ce legea acordă Creditului Agricol din operaţiile cu băncile populare
fondului

de

şi cere ca acest
rezervă.

procent

|

din

beneficiu

.

!

să se verse

,

.

Discuţia continuă şi.a doua, zi, la 13 martie, când ia cuvântul,
cel dintâi, d-l C. Mile, care declară că «reforma aceasta, a băncilor populare, dacă va reuşi, va fi cea mai mare, care s'a făcut
după legea rurală din 1864, datorită celor doi mari bărbaţi ai
ţării, Alexandru Joan Cuza şi Mihail Kogălniceanu», întrucât aceş“tia au dat pământ ţăranilor, iar acuma li se dă mijloacele de a
lucra bine şi cu folos acest pământ. Caşi d-l M. Orleanu, critică
însă îndrumarea spre tipul Reifteisen, îndrumare care se urmă:
reşte prin proectul de lege, susţinând. că tipul Schulze-Delitsch
. este superior şi, deaceea, în ţăiile germane, acest tip a început
să înlocuiască

sistemul

Reiffeisen.

Critică,

deasemenea,

-

garantarea

averei băncii prin averea imobiliară a membrilor, întrucât; această

„avere este nâinstrăinabilă. Insfârşit, se râdică împotriva dispoziţiei
ca datoriile cătră bancă să se execute prin perceptor. După d-l
C. Mile vorbeşte, întru susţinerea legei, d-l Emanoil Culoglu, care
totuşi. prezintă câteva observaţiuni, în ce priveşte clasificarea de
bănci, după aceea în privinţa tutelei, ce i se dă Creditului Agricol asupra băncilor populare.
i
Da
In aceiaşi 'şedinţă, dela 13 martie 1903, ia cuvântul, după d-l

Em. Culoglu, dl N. Filipescu. După d-l N. Filipescu mai iau cuvântul

AL.

Moisescu,

Al.

Constantinescu,

care

deasemenea

râdică

numeroase obiecţiuni împotriva proiectului.
_
In şedinţa dela 14: martie, 4-l Mihai Vlădescu critică expunerea

de motive a proiectului de lege, care este alcătuită
— spune oratorul — într'un spirit. de partid

şi,- deci, părtinitoare pentru

partidul

liberal, Vorbitorul arată că partidul conservator a luat o parte însemnațtă la crearea acestei mişcări economice, întrucât ministrul conservator de culteşi instrucţiune publică a fost cel dintâi, care-a încurajat şi a sprijinit întemeierea de binci populare, numind ca subrevizor şcolar
în judeţul Mehedinţi pe d-l Dumitrescu-Bumbeşti, căruia

îi deto însărcinare specială să umble prin judeţ, spre-a înfiinţa bănci
populare. Părăsind postul de sub-revizor în Mehedinţi, d-l Dumitrescu

Bumbeşti este luat în aceiaşi calitatede prefectul conservator din
Dolj, 4-l Nicolae Guran, care ii încredinţează aceiaşi misiune pen-.
tru judeţul Dolj. In acelaşi timp, mai mulţi membri ai corpului
didactic, aparţinând partidului conservator, în frunte cu d-l Teodor
" Costescu,

directorul

liceului

din

Turnu-Severin,

şi

cu

d-l

Dumi-!

trescu-Bumbeşti au compus şi publicat nişte statute-tip, pentru
băncile populare, statute cari s'au împărţit în toată ţara şi cari au

făcut să. crească iniţiativa pentru înfiinţarea de bănci populare.In -

.
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afarădo aceasta, după cererea, trimisă de membrii

acestei mişcări. -

din judeţul Mehedinţi cătră ministeral de finanţe, acest minister a
luat iniţiativa de a reduce taxele de înregistrare şi publicaţie, spre-a. :
„ înlesni întemeierea băncilor ; acelaşi minister mai luase totodată
hotărârea si modifice codul "de comerţ, tot cu acest scop, iar în
ianuarie 1901 -guvernul conservator numeşte po d-l „DumitrescuDBumbeşti iaspector general pentru toată ţara, spre 'a stărui în:
toate judeţele să se creiezo bănci populare de credit şi economie,
acordându-i în acelaş timp bilet de libor parcurs pe toate liniile fe. rate.

Pelângă

asta,

un

ministru

conservator,

d-l dr.

O. Istrati, în

congresul general al învăţătorilor din 1900 a îndemnat, ca ministru de instrucţie, dela, înălţimea tribunei, pe învăţători să: lucreze
pentru întemeierea de bănci populare la sate.
Trecând la analiza în sine a proiectului de lege, critică ames- =
tecul statului în conducerea băncilor, cumşi înfiinţarea unei case -..
centrale, amândouă lucruri cari au dat rele rezultate atât în Franţa, cât şi în. Germania. In Franţa băncile chiar s'au pronunţat împo_triva unui proiect al guvernului, prin care se propunea înfiinţarea
unei

case

centrale.

D-lui M. Vlădescu îi răspunde, îîn aceeaşi şedinţă, susţinând legea,
d-l G. Stere, raportorul proiectului,
|
In şedinţa dela 15 martie “vorbeşte, în acecaşi chestiune, d-i
“Pache

Ionescu,

în urma

căruia

ia cuvântul,

cel din urmă, ministrul.

de inanţe, d-l Emil Costinescu. După aceasta- se pune la vot lao
rea în consideraţie a proiectului, care întruneşte 96 de bile albe,
din 99 de votanţi.
Iată discursul, rostit; de d-l N. Filipescu, cu prilejul discuţiei
generale a proiectului de lege privitor la băncile popalare, în şedinţa dela 5 martie 1903.
|

-

ORGANIZAREA BĂNCILOR. POPULARE DISCURS ROSTIT ÎN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 13 MARTIE
Domnilor

Deputaţi, -

|
|
Inprejurarea, că proectul acesta de: lege ses prezintă cu 3
“zile înainte de închiderea sesiunei corpurilor legiuitoare, trei
zile în cari trebue “să votăm încă vreo trei proecte de legi
de căpetenie, cari urmează să fie. votate și de. Senat, nu în-
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gidne o largă discuţiune, acea discuţie largă, pe care ar - merita s'o provoace o lege ca aceasta.
“Eu mă voiu mărgini dar numai a răspunde la cele câteva
argumente,

pe.

cari le-a adus în

favoarea

legii

d-l Culoglu,

cutoatecă trebue să recunosc că d-l Culgglu. a: apărat legea.
cu puţin entuziasm. Ingenere, trebue să constat că este o deo-

sebire între căldura, cu care a fost întâmpinat la început acest
proect de lege şi răceala, amestecată cu critici, cu care a. fost
_pe urmă

apărat, dupăce

a fost studiat. Nu

vă veţi

mira

dar,

+

4

dacă eu, ca opozant, voiu râdica ceva mai mult tonul critici.
Acest proect de lege a primit deja câteva alice în aripi, ieri
şi azi; chiar din partea majorităţei. Nu veţi fi surprinși dar, ..
dacă un membru al minorităţei va trage în acest proect cu
un calibru ceva mai mare şi dacă critica lui va fi ceva mai
.
- apăsată.
|
D-l E. Culoglu a cercetat două cestiuni. D-sa s'a ocupat
de cele două organe, cari” au să alcătuiască instituţiunea
„băncilor populare: d--sa a vorbit de: băncile rurale locale şi.
de banca centrală. ,
-

Voiu discuta, una după alta, ambele cestiuni.
D-l Orleanu, ieri, criticase, în ceeace priveşte bineile locale, ideia responsabilităţei nemărginite, care nu numai ad„mite, ar care beneficiază de felurite favoruri.
D-l Culoglu a susţinut din răsputeri necesitatea, ca, pecât

se poate, băncile populare
ginită.

să fie cu responsabilitate

D-sa chiar a stăruit să se :scoată din lege

nemăr-

acele bănci,

„» cari nu ar fi aşezate pe asemenea bază.
Domnilor, băncile populare, pe carile îngădue acest proect
“de

lege,

sunt de

trei feluri;

pe acestea procetul de
dere nemărginită şi cu
le favorizează; înfine,
pundere 'nemărginită şi

unele, cu răspundere mărginită,

lege le. tolerează ; altele, cu. răspuncapital, pe acestea proeetul. de lege
se prevăd bănci populare cu răsfără capital, pe: acestea statul le: şi

...
subvenţionează.
Din: partea mea, dacă

|

aşi

avea

să stabilesc

o gradaţie
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a favorurilor, pe "cari statul trebue să „le dea băncilor popu- _
lare, aşi fi făcut tocmai contrariul.
- Imadevăr, domnilor, socot că responsabilitatea

prezintă oarecari neajunsuri, mai cu seamă
tură

dela

noi.

Prinurimare,

nu

este

un

nomiirgiită

în starea de cul-.
argument

ceeace

spunea d-l Culoglu, când ne dădea drept pildă : organizarea,
băncilor Reiffeisen din Germania: Dealtminteri, disa uită
că sunt şi alte bănci organizate pe alte baze. Şi în Italia
nu sunt, cum zicea d-sa, numai băncile Wollenberg. Mai
sunt şi băncile Luzatti, aşezate pe alte baze.
In Germania, este drept, cele mai multe bănci sunt cu
responsabilitate

depărta

nemărginită,

însă tendinţa

este

de

a se îns

tot mai mult dela responsabilitatea nemărginită.

Şi

de unde, pânăla legea din 1889, nu; se admiteau bănei po-

pulare altele decât cu - răspunderea nemărginită, legea din
1889 a întrodus și băncile cu responsabilitatea mărginită, şi
» în orice caz nu se mai admit bănci fără niciun capital.

“In IF'ranţa, unde băncile populare n'au luat încă marea dez-:
voltare ce au căpătat în Germania— şi. noi ne aseminăm, în

această privinţă, mai

mult cu Franţa—a fost mare împotrivire,

casă se admită prin lege putinţa măcar de-a se înfiinţa bănci
"populare cu responsabilitate nemărginită. Aşa, de exemplu,

proectul de lege asupra

lege care,
se plimbă
ma putut
tiu acest

societăţilor

cooperative, proect

de

dacănu mă înșel, nu s'a votat încă definitiv, ecare
dela Cameră la Senat şi dela Senat la Cameră,
să ajungă la un rezultat hotărâtor, între altele penmotiv: Camera nu vrea să admită responsabilitatea

nemărginită.. Aşi putea să documentez acest lucru şi să: vă
arăt

stăruința

care

s'a pus,

casă

nu

se admită

cu

uşurinţă

an principiu, care se preţuia a fi foarte: primejdios. Senatul însă a admis să so înfiinţeze şi bănci cu responsabilitate ne" mărginită, însă stipulându-se foarte clar acest lucru.
Bi bine, eu nu zic să nu admitem și.noi responsabilitatea nemărginită, dar 'să luim toate precauţiunile, ca în deplină cunoştinţă de cauză să se angajeze aceia, cari vor, să
întomeeze asemenea societăţi.
.
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ante-proect,

“acestei materii, precum

și în

pe care

proiectul

l-am făcut

asupra. .

d-lui Fleva: asupra

cooperativelor, s'au stabilit condițiuni foarte serioase pentru
ca nu cumva să se angajeze cineva în asemenea bănci pe
_neştiute, Se prevedea că, fie acei cari fondează bănci cu răs| pundere

nemărginită,

fie acei

cari

intră în asemenea

bănci,

trebuiau să se subscrie — şi, dacă nu ştiu carte, să fie în-.
ştiinţaţi de autoritatea care autentifică; actul— că ei se an-

gajeazăîn mod

solidar cu toată averea

lor,

pentru a face

faţă tutulor datoriilor, pe cari eventual societatea nu ar putea

să le plătiască,
+ Dar,

N

domnilor, mai eo

Important esă

,
altă

.
cestiune,

mult mai însemnată.

ştim, ce vrem noi să facem prin această re- |

formă,
a
.
a
Vrem oare să creăm un credit artificial, care să dea putinţă ţăranului să se afunde şi mai adânc „în datorii? Sau
vrem, înainte de toate, să dăm ţăranului spiritul de econo- :
"mie, şi pe aceste economii să bazăm creditul cel adevărat,
„căci baza adevărată a creditului e economia.

Domnilor, sunt gata să subscriu, toate laudele, p6
cari le-a

adus ţăranului nostru d-l Vintilă Brătianu.
„
Trebue însă să recunoaştem,că unul din cusururile
ţăranului nostru e că nu are spiritul “de economie
destul de

dezvoltat, Nu-i are,în orice caz, atât de dezvoltat
cum îl au
"alte populaţiuni ţărăneşti, cari, dealtminteri,
sunt inferioare.

populaţiei noastre rurule.
|
îi
e
„Deaceea, cred, domnilor, că ceeace trebue
să urmărim,
nu
e ca, prin nişte mijloace iscusite, cum e răspunderea
nemăr-

ginită, să dăm ţăranului un nou credit, pentraca el
să intre
în noi

datorii. Este aci o primejdie,

pe care a

semnalat-o

chiar unul din susţinătorii acestui proiect
de lege şi anume
d. V.. Brătianu, care se îngrijia că,
la un moment dat, va fi.

prea mult credit,
DE
a
n
Nu pe calea aceasta trebue să împingem
pe ţăran. Ceeace
| trebue să dorim, e ca, prin pilda salutară
a băncilor populare, a
prin îndemnul
care-l

prezintă,

aceste

instituţii,

să

atragem
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„pe ţăran în societăţile acestea, unde e obligat să. plătiască o cotizaţie săptămânală sau lunară, 'să-l vârâm în acest -

mecanism, care-l sileşte să-şi plătiască depunerile periodice,
pânăla capăt, căci ştie că, dacă se retrage, perde acea parte

din capital, care-a
pare modul
ganizeze

intratîn fondul de rezervă. Acesta îmi

cel mai nemerit,

băncile

populare

după

care urmează

şi, deaceea, sunt

să se or-

în- “absolută con-

trăzicere cu părerile emise de d-l Culoglu.
Mă apropii mai mult de d-sa în privinţa
ganizare a băncii centrale, pe care d-sa l-a

felului de orcombătut

pecât::

putea să-l combată un membru al majorităţii. D-sa s'a de_clarat încontra amestecului excesiv al statului, în asemenea
materie. Impărtăşesc, pedeplin, modul d-sale de a, vedea,
căci, când e vorba de bănci populare, ne aflăm prin excelenţă pe-terenul libertăţii şi al iniţiativei private şi un ase-

menea proiect de lege nu poate. avea .niciun alt merit, de-',
cât acela de-a îndemna şi de-a întări iniţiativa: privată.
Dar, domnilor, între aceste două organe
— banca locală şi
„ banca centrală — găsesc o lacună ; este foarte-greu ca banca
centrală, să împrumute direct băncile locale. Vă închipuiţi
cu ce competenţă

va

putea

ea să preţuiască

efecte, purtând iscălitura unui

ţăran X

din

valoarea acelor

comuna

Y din

judeţul Dorohoiu, sau Mehedinţi. Şi totuşi, pe baza acestor
electe,-se vor.face din Bucureşti avansurile prevăzute în
acest proiect. Cred dar, că este util să se creieze acele organe intermediare, cum sunt federaţiunile din Germania,
sau băncile regionale din Franţa şi, dacă d-voastră credeţi

că creditul popular poate să reuşiască,. atunci trebue să.
admiteţi că nu e imposibil să se înfiinţeze şi băncile regionale,

al căror rol este destul de ușor, deoarece menirea

e” de a

fi bănci

de

compensație,

cari

iau

prisosul

lor

de bani

dela unele bănci populare și îl dau celorlalte, cari au nevoie să se împramaute. Cred dar, că este o lacună în acest
proiect

de

lege

și că fără

biam,

foarte cu gțeu

trală,

oricâţ de

acei intermediar, . de

care

văvor-

îşi va îndeplini misiunea o bancă cen”

ideală ar

fi organizarea

ei,

160
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Insă, eu cred că această instituţie centrală este departe de
a fi un ideal în materie de bancă.
Această bancă centrală este o bancă creată de stat, cu
banii statului, funcţionând cu funcţionarii statului. Aceştia,
desigur, nui vor avea nici acel: spirit de afaceri, care îndeamnă pe omui, interesat la o bancă, să nu lase să-i "scape
o afacere bună, nici acel spirit de prudenţă, care-l face să
se abţie dela. afaceri riscate..
:
E
Dar aci iarăşi 'mi se va răspunde, cu pilda unei alte ţări,
invocându-se exemplul
Germaniei. Socotesc, mai întâi, că

în

Germania

apoi, este

chiar această

o deosebire ' între

instituţie
starea

lasă
de

de

dorit.

“lucruri

dela

Dar,
noi

ŞI

„cea din Germania. În Germania, toate băncile populare
au o lungă experienţă. dobândită, şi au capitalurile lor, cari
sunt reale. Peste ele s'au creaţ federaţii, ecari ' face operaţiunile cele mai delicate de scont cu băncile populare.
Banca “de stat face acolo cele mai multe din - operaţiile
sale prin mijlocirea federaţiilor.
"În. Franţa însă, unde bazele creditului popular “nu 'sunt
aşa

de

temeinic

aşezate,

nu s'a „primit

acest

sistem!de bancă

centrală.

In Franţa s'a creat numai “aa comitet, care inlocueşie
pur şi simplu pe guvern „pentru împărţirea la bincile regionale a mijloaceior, de cari i guvernul dispune. pentru cre- .
ditul agricol.-:
Fondurile, ce au fost puse la dispoziţia guvernului spre- -a

ajuta creditul agricol, .se împart de comitetul

central bănei-

lor : regionale, proporţional cu capitalul vărsat al acestor
bănci. Aceste _biinei fac- apoi adevăratele operaţii de bancă
cu casele rurale locale. Statul nare niciun rol: în operaţiynile de bancă.
.
D-l STERE, RAPORTOR : “A reuşit ?
DIN, Frureescu: În Franţa acesti sistem a reușit.
în raport cu gradul.de dezvoltare al băncilor locale. Apoi, dacă

se produce

vreo

critică în Franta,

aceasta mai mult ţinteşte
.

-

-
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indirect

al

A

16.

statului decât

case. centrale.

lipsa

unei

-

D. STERE, RAPORTOR. Ba, se susţine să se facă bănci centrale.

D.. N.

“cari

Frurvesov.

susţin

aceasta

Nu

sunt; decât câteva persoane

şi anume

“litică. Dealtminteri, aceste

pentru

cuvinte

de

izolate,

ordine

po-.

persoane, cari nu sunt altele .de-

cât d-nii Jaurs şi Pelletân, pot avea pentru d-l Stere o uutoritate, ce nu

au

faţă de noi.

proiecte constituesc, încontra

Ba

chiar

tendinţele - acelor

proiectului

d- voastră,

un au-

gument mai mult, într” o altă ordine . de idei ce nu cred necesar să ating acum.
Aceasta este, domnilor, oorganizaţioa- din Frana şi această

4

organizare aşi fi gata s'o primesc şi la noi. Pricep să avem
bănci regionale, pricep ca acestor bănci să le dăm avansu-:
rile ce.vrea: să le facă statul. creditului agricol! şi ca aceste
-bănci regionale, bănci în adevăratul înţeles” al: cuvântului,
să facă scontul efectelor băncilor locale.
Banca statului,

dinpotrivă,
să

nu

va

îi

foarte ncîndimânatecă

se. compromită

țiunei la noi.

pentru

multă

şi mă-tem

vreme

chiar

ideia coopera .

7

_

.

Cu puterea, ce capătă guvernele în această bancă centrală, vă închipniţi ce . ispite pot ele să aibă, de-a amesteca!
politica în mersul acestor instituţii. Un' administrator al
unei bănci populare la sat face, presupun, politică. Şi bine

face, că se ocupă de politică. Cine să facă politică, dacă nu
care s'a arătat destoinie să conducă o asemenea
un 0m,
instituţie 2 Dar guvernului nu-i place politica acestuia...

D- E. CosrIxESCU, . MINISTRU DE FINANȚE : Administratorii,
financiari, nu trebue să facă politică.
,
D-] N. Frravesov : Sunt şi eu de părerea d-voastră, ca în multe
instituţii

financiăre

să nu

se facă

politică.

principiu

Acest

aţi putea să-l întindeţi la alte sfere şi “la alte instituţii de credit, nu însă tocmai la băncile populare din comunele rurale,
“unde ocupaţia de administrator de bancă e-o ocupaţie de mâna

“a dona, pe lângă altele, ocupaţie care nu răpeşte decât câteva
„ore pe săptimână administratorilor băncilor cooperative.
„Nicolae

Filipescu. — Discursuri

Politice, vol. II.
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“Dacă,

în sate,

NIGOLAB FILIPESCU
înlăturați

putut face prosperitatea
treb,

pe ce

mâni

voiţi

să

din

politică pe

oamenii,

unor atari instituţii,
cadă politica

ce

au

atunci vă în-

în ţara

aceasta?

D-l Er. CoszrsES0U, MINISTRU DE FINANȚE: Funcţionar al
statului este numai administratorul -financiar.- Administratorul financiar. al statului trebue să nu facă politică.
D-l N. Frurvescu: Imi -pare bine :de această, rectificare,
_
D-1 Ex. CosrINESCU, MINISTRU DE FINANȚE : Directorii băn--cilor populare sunt liberi să facă ce vor. E

D. N. Frueescu: De directorii băncilor populare vorbesc |

şi eu. Dacă unul

din aceşti

administratori

face o politică,ce nu

place guvernului, nu vă închipuiţi : d-voastră ce ispită, este
pentru un guvern,-casă 'sfărâme influenţa, ce acel administrator poate. să aibă prin banca ce conduce?
|
„Insă acest administrator e la disereţia guvernului.
Şi i se poate căuta pricină, -fiindcă, de pilaă, nu a ţinut
la sat registrele într'o stare absolut perfectă, dupăcum trebue

să se ţină

registrele comerciale. ”

»

Pe. temeiul acesta, se dă ordin la banca centrală şi administratorul este suspendat, ÎNeapărat, -că omul acesta devine

victimă, politică pentru celalt partid. EL se înscrie în clubul
celuilalt partid, care; când vine la putere, se crede. obligat”

să . suspende pe noul administrator şi să impună societăţii
pe vechiul administrator. Altminteri i.se tăe creditul la

banca centrală.
Ei bine, are cea mai mică asămănare asemenea organizare
“Cu ceace

se înţelege

societăţi cooperative?

în toate

Acesta

ţările

prin

bănci

este: regimul

populare

de libertate,

şi

pe

care voiţi să-l întroduceţi în această materie ?
Dar, domnilor, dovada, că politica se cam strecoară chiar
în

acest proiect de lepe, o găsesc chiar şi în rolul, ce se încredin-

țează Băncii Naţionale în
î noua organizare a creditului agricol.
Ce rol-a jucat Banca, Naţională la întemeierea „creditai
agricol la noi? -

Fiindcă vă plac pildele din alte tări, să
„ *orbe „despre Banca Franţei.
|

vă

spun

dou,
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Când sa negociat, ultima dată, prelungirea privilegiului
- Băncei Franţei, Statul Francez a discutat strâns de tot con-,
cesiunile,

ce Banca

bul prelungirei

Yranţei

trebuia să facă statuluiîîn schim-

privilegiului.

„-

Atunci s'a obţinut, între altele, 40 de milioane. şi o. parte
din beneficii, care nu poate fi anual mai mică de 2 milioane,

„sume cari trebue să, se dea, fără dobândă, » pentru a se ajuta
Creditul agricăl.
La noi: nu s'a cerut aşa ceva.
"La noi sta întâmplat an fapt, care va însemna odată me* morabil în istoria băncilor de emisiune, căci altă pildă. de

felul acesta nu există: primul ministru, care trata cu Banca
Naţională, a «leclarat în Parlament: «Prelungirea privilegiului
"eu am dat-o, fărăca Banca să mi-o ceară».
„ Astfel s'a dat Băncii, după părerea mea, ceva ca 60 pânăla
10 de milioane în paguba statului.
|
Ki

bine,

domnilor, 'dupăce-am

stabilit

în ce. mod

prelungirea privilegiului Băncei Naţionale,
ganizarea

creditului agricol.

s'a făcut

să venim la or-

-

Aci ne găsim iarăşi în faţa Băncei Naţionale.
Ce rol i se dă? Banca Naţională va. sconta efecte

cu trei

„îscălitari. Aceste efecte sunt iscălite “de un ţăran, ceeace nu
- însemnează

o. mare

garanţie,

iscălite de

o- bancă

locală,

ai

cărei membri -sunt legaţi prin solidaritate:— ceeace îmi pare
că

este o garanţie destul de serioasă — şi, înfine, sunt iscălite

şi de stat, ori cel puţin de

banca aceasta centrală, care este

totuna ca și statul.
Inadevăr, vă puteţi. închipui,

că niciodătă,

a
această. bancii

centrală, nu ar putea fi declarată în faliment, întrucât operațiile ci se fac de funcţionarii statului şi orice hotărâre a
- consiliului “de administraţie poate fi izbită de. dreptul: de
vetp a. ministerului de finanţe.
,
Prinurmare, Banca Naţională merge la sigur. Ea face ope“raţii,cari aduc folos fără niciun fel de rizic.
*
Să

vedem,

acum,

ce se mai

a face aceste operaţii sigure
.

dă

Băncei Naţionale

-

pentru

>
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Daţi Băncei Naţionale un. membru

în consiliul

de

admi-

nistraţie. Nam. nimic „de zis. Dar îi daţi şi dreptul de-a inspecta toate băncile populare. Neapărat că susţineţi, că aceasta
se “face în folosul băncilor populare.
“Dar

sunt

alţii, îndreptăţiţi

a crede, că nu

este întrodusă această dispoziţie,

în scopul

care “constitue

acesta -

un amestec

politie al Bănci, lucru ce cred că ăr fi inai bine să-nu existe.
De ce să nu bănuese că inspecţiile Băncei se vor produce
în ajunul alegerilor şi.în anumite împrejurări politice?
Şi sunt în drept 'să, bănuiesc. Când s'a putut face un fapt,
fără pildă în istoria: financiară, ca acela al prelungirei gratuite a privilegiului Băncii Naţionale, să-mi daţi voe să cred, că
ceeace faceţi astăzi este floare la ureche pelângă foloasele, cari

s'au dat Băncii Naţionale, când'i s'a prelungit privilegiul.
Domnilor, m'am ocupat de cele două organe ale creditului
nostru

agricol:

băncile locale

şi banca

centrală

şi acum

aşi

„vrea să desluşese fizionomia întregei instituţii. |
In realitate această - instituţie nu este decât Creditul Agiicol actual al statului, căruia i se creiază sucursale în fiecare
comiună rurală. Aceste sucursale se “vor crea în mo du ur.
mător:

casă

thalităţile

forumezi o bancă, m'ai nevoe decât să faci forcerute de lege, adică să, alcătueşti statute. Dacă

într'o comună nu se va găsi cine să facă măcar această formalitate, o vor face fâneţionării d-lui ministru al instrucțiunii, ca

până

acum..De

bani

nu

6 nevoe, fiindcă statul dă

1

bani băncilor. locale casă furicţioneze. Aceste bănci,au dreptul să aleagă. administratori, pe cari. statul: are însă „dreptul
să-i -suspende.
Aceasta e marea operă. de libertate, ficută i în sfera, prin
excelenţă; a libertăţii: “economice „de cătră partidul liberal !

aptă mare, pentru care d-l Vintilă Brătianu se credea
îndreptăţit a spune ieri, aci, că d-l Luzzati îînn, Italia, face ceeâce
în România a făcut d-l Haret.
.
-.
D-l V. Bnănranu: Invers am zis. In o rice caz, au
price put
- toţi, Credeam că singur puteaţi
să faceţi inver siunea.
D-l N. F.zees0v: Vă mărturisesc, că nu mi s'a părut Ea
a-
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,

niu, domnule Brătianu, să aduceţi d-lui Haret şi această laudă
şi să faceţi din d-sa dascălul d-lui Luzati, când acum vreţi
să-l în“ăţişaţi ca ucenicul. fostului ministrual Tezaurului,
din
Italia. ,
:
|
| Dar

e cu

putinţă,

de îndepărtată,
ţeşte

domnilor,

să stabiliţi

între - principiul nesăbuit,

organizarea

d-voastră

şi ideile d-lui

o astimtinare,. cât:

pe

care-l

consfin-

Luzzati?.

Eu vă propun să dezlegăm cestiunea, consultând pe d-nulLuzzati.. Şi mă voiu declara biruit, dacă d-l Luzzati va primi
principiile d-voastră.
D-l STERE, RAPORTOR : Primese aceasta.
D-. N. Fuuegscu : Foarte bine. „Cu o singură

fin

şi eu părtaş la modul

_D-

Sreng:

Vom

cum veţi pune

face pledoarii

condiţie; să

cestiunea.

serise, eu

şi d-voastră.

D-l N. Fieescu: Veţi-vedea dacă d-l Luzzati. va “admite
bănei populare create de funcţionarii statului, prin: circulări
. ministeriale. Dar nu ştiţi d-voastră, că d-l Luzzati e absolut
încontra acestui. sistem artificial de bănci populare, că d-l
Luzzati e protivnicul sistemului de: bănci cu responsabilitate

SN.

nemăr ginită,
P

că, înfine,

şi nu admite ca băneile
statului,
_
- Bine, domnilor,

€eu

d-l Luzzati nu

admite bănci centrale

populare să funcţioneze cu. capitalul
;
E
rămân imi,

când văd. paztidul liberal

" desfăşurând. asemenea teorii în asemenea materie.
Dar, domnilor, s'a prezintat un proect de lege, acela al d-lui
Fleva, pe “care d-l ministru de finanţe, voind ssă facă. istoricul
E cooperativelor din România, a crezut: că trebue să-l treacă
cu vederea.
e
D- Ex. Cosrnvescv. MINISTRU DE FINANȚE

Cameră ?
D-I N. Fiaeescu:

: Sa

prezintat în

-.
S'a depus la Senat, chiar eu am vorbit.

despre” aceasta îutr!o discuţie precedentă.|
D-l C.. Srene:. Asupra societăţilor. cooperative.
D-l N. Fuegsov : Cuatât.mai mult. Acel proiect îobrăţi:

şează toate formele cooperaţiei.
In acel
2

proiect

do lege s'au stabilit bazele

adeviirate ale
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cooperaţiunii. In primul rând « era garantată autonomia băncilor populare, sub controlul fie : chiar al statului, pe câtă
vreme există organele intermediare.
Dar

pentru

crearea

acestor

organe

intermediare există un

capitol întreg privitor la Uniuni.

"

-

Aceste instituţii ale iniţiativei
private
controlez& băncile, cu câri lucrează.

Controlul

dă drept

la

sunt „chiemate
"

darea în: judecată

să

a a administrato- !

rilor, nu însă la suspendarea lor fără judecată. Infine se crea |.
o instanţă superioară centrală, alcătuită însă, în cea mai
mare parte, din reprezentanţi ai. băncilor “populare.
D-l Ex. CoSrINESCU, MINISTRU DE: FINANȚE: Astăzi: sunt autonome - şi sunt pe cale de a se compromite.
D-AN. Firapesct : Iar eu vă arăt chiar acum urmările:
amestecului statului. S'au creat bănci populare” pe cale ofi-.
cială, prin ordine şi circulări, iar nu prin râvna- şi sacrificiile interesaţilor, cari știu să exercite un control salutar..
Şi astăzi, veniţi să constataţi neajunsurile operii d- voastră,
făcută înafară de lege și fărăa se fi prevăzut un control —
căci

aţi

văzut

statului,

înfiinţat

că şi eu

în anume

băncile

admit

condițiuni

regionale,

controlul
—

acum,

D-l Ex. Curoeu:
N.

Fraeescu:

mod

chiar
pânăce

controlul
se

vor fi

natural, „li se

a
casă

sfargeso

vorbe şi de politică.
„D-I

şi

aceasta,

cărora, în

cuvine controlul.
Domnilor,

şi

daţi-mi voie-să

spun

două,

Până

acum

Domnilor,

n'a fost nimic de politică ?
acum

două

zile

aţi

votat

proectul de lege pentru reforma proeedurei electorale. Cu acel
prilej wa spus d-l Carp puţina încredere, pe care-o avem”

- în acest fel. de legiferare şi v'a spus, totodată, că, nădejdea
noastră - pentru cucerirea neatârnării corpului
electoral o
„punem în eliberarea economică a alegătorilor, prin reforine

ca, aceea de care ne ocupăm azi, însă animată de alt spirit,
de un spirit liberal, nu de tendinţe antiliberale,
ca acelea
de cari e însufleţit acest proiect de lege.
|
Domnilor, noi nu credem că prin reforme
electorale, ca

„N
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aceea ce am votat-o alaltăeri, se poate căpăta independenţa
alegătorilor. Mai mult, constatăm că de- vreo 40 de ani se:
amăgește ţara aceasta prin- reforme electorale, a căror specialitate o are partidul liberal. Intradevăr, vă destidem să ne
arătaţi un singur act de independenţă, o singură “dovadă
_ de deșteptare a corpului. electoral — faţă de starea de lucruri
“anterioară — în urma, oricăreia din reformele d-voastră elec-

torale.
!
Noi constatăm, dimpotrivă, că, pe măsură ce s'a, legiferat
în această privinţă, a scăzut independenţa alegătorului= şi fiecare reformă este ca o treaptă, care ne scoboară pe un
povârniş, ce duce la nimicirea desăvârşită a independenţei
alegătorului. Pentrucasă râdicăm pe alegători şi să le dăm
.

independența,

pe care trebue s'o aibă, noi credem

că sunt -

două mijloace : suprimarea arbitrarului administrativ, “prin”
stabilitatea funcţionarilor şi dezrobirea economică, prin re: forme

economice; ca

aceasta,

însă "concepute

întrun

spirit

liberal. Aceasta vă desparte pe d-voastră de noi.
o
D-vpastră credeţi în plicul d-lui Lascar. Noi nu credem
nici

în “plicul,

nici

în ştampilele,

nici în celelalte

marafeturi

ale legilor d-voastră de procedură electorală. Pe d-voastră vă
interesează legile do procedură electorală, pe noi ne interesează alegătorul.
-Noi credem, că alegătorul se - poate” libera prin " veforme.

economice, ca aceea de care ne ocupăm azi. D-voastră, prin.
asemenea reforme, concepute întrun spirit anti-liberal, îl TObiţi şi mai tare. '*
Aci se află faţă în faţă două concepţii deosebite. Pentru
d-voastră alegătorul independent este —.şi cu acest mod

de a vedea nu ne împăcăm—
„căruia

îi mai atârnaţi

Dar „acestui

un

om îi daţi

proclamaţi independent.

un om

lanţ, pțin

în

mână

logat

cu 10 lanţuri,

proiectul de lege de faţă.

plicul

d-luij Lascar

şi:l

o
SUL
|
|
_ ORGANIZAREA BĂNCILOR POPULARE
2, ÎN

Oaareaă,

LA

DISCUȚIA

PE

ARTICOLE.

Discuţia - generală asupra legei pentru organizarea băncilor populare se închide, la: Cameră, în şedinţa dela 15 martie 1903, când
şi începe

votarea pe

articole.

Se

votează

nemodificat

art. 1, cu o

schimbare aproape neînsemnată art. 2, apoi art. 3 şi 4, art. 5 se
” înlocueşte_ cu amendamentul propus: de q-l. Al. Constantinescu, |
art. 6 şi 7 nemodificate, iar după acest articol se propune următorul amendament, menit să-devie art. 8:
«Administratorii,

pot fi “decât. români,
- civile şi “politice.
„CO. PonuxBAnv,

directorii

sau lichidatorii

majori,
Ţ. ŢI.

băncilor

cari se .bucură de

Lica, :C,

populare | nu

toate

I. “BaămiAnv,

x.

drepturile
Fiapescu,

. J. Necuca

.

Amendamentul s9 votează, devenind un. nou articol, cu no. 8:
Se dă citire. vechiului art..8, ajuns acum art. 9.
|
Iată cuprinsul acestui articol:
Art, 8.. Băncile populare săteşti - nu Vor plati nicio paentă,
dacă vor fi bazate pe principiile următoare:
a) Răspunderea. nelimitată şi solidară a membrilor; ;

b) Neimpărţirea între membri a fondului de rozorvă,

„din cel puţin 50% a beneficiilor anuale nete;
_
c) Gratuitatea administraţiei, afaride contabil.

Din celelalte bănci populare săteşti, cele cu un

constituit;

capital

:

pâniila

20. 000 de: lei deasemenea vor fi scutite de plata patentei, iar
cele cu'un capital mai mare vor plăti jumătate din patenta, cuvenită după lego.:
Actele, creanţele şi toate operaţiile pentru efectuarea şi urmărirea

imprumuturilor, pânăla valoarea de 100 de lei, vor
- taxa de-timbru, pentru toate bâncile “populare. N

fi scutite de
IE

E

170

_

SICOLAE FILIPESCU

La discuţia acestui articol, col dintai, care ia cuv cântul, este d-l
Nicolae Filipescu.
!
„_Discuţia pe articole continuă pâniin ziua do 18 martie, când se
pune proiectul la vot în total; „rezultatul votului esto:
Votanţi

..

- Să

Majoritatea
Bile

albo

..

Bile negre.
Camera

deputaţilor

e,

16

.

d

regulamentară . 44
...

.

1.

......

a adoptat,

2

astfel, proiectul

de lege.

ORGANIZAREA BĂNCILOR POPULARE.
DISCURS ROSTIT IN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 15 MARTIE 1903;
pa.

Domnilor. Deputaţi,

Acest articol 8, devenit 9, dezleagă cestinnea de principiu;
care

a. dat

loc

la mai

multă

discuţie.

Intradevăr,

tocmai

aici se hotărăse principalele dispoziţii de favoare pentru
un anume fel de:bănci populare, acelea cu răspundere nemărginită, contra căreia s'a râdicat chiar un membri din
major itate.

:

:

ă

:

Constat că d-l ministru de finanţe, dupăce, :în expunerea
sa de motive, ne-a arătat toată importanţa acestui fel de bănci
populare, dupăce ne-a spus, că după acest model spera că
se vor forma mai toate băncile populare, azi, în cuvântarea
d-sale, cu „nai multă abilitate decât hotărâre întru apărarea.
ideilor d-sale, reduce cestiunea' la foarte puţin lucru şi ne
spune,

că

favoarea

că e mai mult ceva

ce acordă

acestor bănci

este foarte

platonic.

mică,

Î

D-l Ex. Coszrne SCU, MINISTRU DE FINANȚE: Am

spus, că este

forma cea mai bună, "la care trebue să- aspirăm.
|
D-l N. Praeescu: Da, un fel “de aspiraţiuni, ca acelea ce

le înscrie partidul
ar fi, bunioară,
*

Dupăce

reduce

liberal în programele

votul universal...
cestiunea.
.

la aşa

puţin

sale

politice, cum

Ineru,

să

vede
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A.

pe ce iși sprijină -a-l ministru de finanţe sistemul său: numai pe pretinse contraziceri, cari ar fi existat întro d- -l Carp şi
mine, între d-l Carp şi a-l “Pache Ionescu, între ceeace! aşi fi
spus

eu azi şi ce aşi fi spus aaltădată. Vă măr turisesc,

că, dacă am fosţ încontra

acestui

mai hotărât încontra lui, înurma cuvântărei
de finanţe, care nu m'a' convins deloc.

Când

văd că, înt”o

aceasta,

d-l ministru

domnilor,

proiect, de lege,

sunt şi

d- li ministri
-

Ă

cestiună de principiu, aşa de înaltă ca
de finanţe,

în tot

discursul

d- sale,

nu

aduce alt argument decât pretinse mici contradicții, ce a putut să prindă din puricarea colecţiilor de ziare şi Monitor,
permiteţi-mi să spun, că aceasta e prea puţin. Este un pro- cedeu de discuţie, care este mai- prejos de talentul ŞI valoarea, d- lui ministru de finanţe.
Vă închipuiţi d-voastră, cum am putea uza, şi noi, în ces-. tiuni mult mai gingaşe, de asemenea ar gumente, sprâ-a arăta
tot ce

desparte. pe. acei

ce stau

azi pe

aceiași

bancă 1 minis-

terială.
D-i Eu. CosrINESCU, MINISTRU DE FIINAXȚE.: ŞI uzaţi.
_D- N. Furivesov: Domnule ministru, eu cred că este inutil |

a învenina cestiunea
mese,

dar,

a semnala

cu

asemenea

felul

argumente.

d-voastră

de

Mă „mulţu-

argumentare,

care

dovedeşte o mare sărăcie de' alte argumente.
Domnilor, tot pe temeiul pretinselor contradicții, d-l Costi-.
nesen

m'a

acuzat, că

am

criticat amestecul Băncei

Naţionale

în. această cestiune şi” "că. am combătut ultima prelungire. a:
privilegiului Bănci, deşi noi înşine am “consimţit, acum doi
ani de-zile, la o prelungire a privilegiului. Aici, pelângă
slăbiciunea acestui procedeu de discuţie, d-l ministru afirmă
şi: lucrari, cari. nu sunt tocmai exacte. De exemplu, 'd-sa ne-a.
spus,

că Banca Franţei, prin

7

agricol,

concesiunile acordate

n'a făcut "mari sacrificii.
Dar

creditului

d-sa lasă dinadins la.

o. pazte toate celelalte. concesii făcute de Banca Franţei şi,. dupăce înjumătăţeşte cestiunea, vine la Banca Naţională a.

României

şi, spre a fi-comparaţia favorabilă ei, reduce avan-

tajele, ce i-a concedat statul, la jumătate.

-

-

.
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Mai întâi, domnule ministru, să nu credeţi că mă supără con_razicerea, ce relevaţi, cum că aşi fi fost încontra celei de

a doua convenţiicu Banca, dupăce la guvern am îscălit
prima convenţie. Am fost şi! încontra primei convenţii.
„Aceasta o stiţi.. A trebuit, însă, să trecem prin această aspră
nevoie, fiindcă Bancă Naţională - ne-a pus cuțitulla gât, în
momentele

foarte

critice prin cari

a trecut

statul.

Imi pare bine, că aţi arătat astăzi
— şi îmi pare bine că
se va vedea aceasta la Monitor —eumcă acea convenţie era
puţin favorabilă statului, ceeace întotdeauna am susținut,
la a dona convenţie a Băncei.
D-l Eu. Cunosru: Dar cu amendamentul ce faceti ? Glazitate).
D-l Bu. Cosmrescu MINISTRU DE FINANȚE : Eu Vaşi ruga

să nu întrerupeți, domnule Culoglu: Avem atât de rar ocazica
de a face asemenea discuţii, încât ar fi rău, dacă d- l Filipescu
n'ar continua.
|
D-l N; FILIPESCU : Să

că rolul meu
_joritătei.

Rolul

"exemplu,

care

î
vă închipuiţi,

nu

domnule

aci este același ca rolul unui
meu

nu

este

ca acela al d-lui

prezintă un ainendament,

Culoglu,

membru

al ma-

Procopiu,

de

-

şi ca al d-lui Al.

Constatitinescu,- ecare, în această întrecere la amendamente,
"prezintă acelaş amendament ca al d-lui Procopiu, numai ca
să aibă ocazica să pronunţe acelaş discurs, pe care dl Pro-

copiu l-a pronunţat deja.
- .
.
D-l Vrce-eneșevrsre: Domnule Filipescu, ar fi de, datoria
mea

să

vă

atrag

atenţiea,

cestiune.
rog

să

Eu însă cred. că
continuaţi.
..

când

aşi . crede

sunteţi
N

că

în cestiune

nu

sunteţi

în

şi, deacoea,
.

vă

D-AN: FILaPESCU : Domnule preşedinte, fiţi sigur că nu vreau

să abuzez

de-timpul d-voastră, Dacă,

rilor, nu voiu putea să spun

„cale, atunci voiu găsi o altă
ce am
de

din cauza întrerupe-

tot ceeace am: de spus pe această

cale parlamentară,

de spus, spre a: “văspunde

casă,

spun -

.afirmațiilor d-lui ministru

finanţe.

D-l ministru de finanţe, spre

. aideea

cea de a doua, econ-

|

a
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venţie între “Banca
sele

mele, -n'a

aa

VI

Naţionali şi stat şi spre a combate spu-

voit

să

primiască

—, şi

motiv — autoritaţea, pe caro-o invocam”
d-lui prim-ministru.

nu

ştiu

pentruce

eu, „anume

accea a
.

„Eu ţineam foarte mult, “ţineam cu tot dinadinsul la cu"vintele d-lui prim-ministru. D-sa vrea, să se relere la textul

„convenției, iar eu totuşi. stăruiesc în favoarea spuselor d-lui
preşedinte al consiliului, curi pentru mine „sunt „cuvinte de
evanghelie.
o
D-l BE. CosrisBs0U, MISISTRU DE FINANŢE : 'Potdeauna ?? (ila-

ritate).
D-

D

„

N. FILIPESCU

: : Aa

eter

cu

deosebire

la declaraţiile

d-lui preşedinte al consiliului, fiindeă textul convenției ne
înfăţişează numai concesiuni globale, pecând d-l prim-mi"nistru, cu spiritul său
-pus faţă în. fâţă fiecare
în schimb.
-.

Ori, d-l“ ministră
din 'care înlătură

ueticulos, u despicat cestiunea.. Şi a
concesie şi contrapartea, ce se dădea
a

d5

unele

finanţe
părţi

invoacă

esenţiale.

textul

convenției,

Aşa, de

pildă,

d-sa ,

şterge cudesăvârşire. concesiea făcută Bâncei Naţionale, de
a-şi spori emisiuneaşi de-a micşoră rezerva, ei metalică;
Acesta,

era tolosul, care

atunci se dădea

în schimbul

-

avan-

sului, ce-l făcea statului Banca Naţională.

-

Aceusta înseamnă o favoare pentru o Bancă, și această, favoare era contrapartea avansului, pe care l-a tăcut Banca
Naţională ; cât pentru prelungirea privilegiului, d-l primininistru' zicea,

“mătoarele:
«Nu
euţiea

în şedinţa

|

Camerei dela 2V i iunie

|

1901, ui

1:

-

pe prelungirea celor 10 ani este , logea astăzi în disParlamentului

şi pot să spun,

că “Banca

nică nu ne-a cerut această prelung gire, Bi
frica conservatorilor». Ă
Pot

i

afirma,

că

niciodată,

dar

niciodată

Naţională

an cerut-o, de
nu

s'a văzut în

istoria băncilor de emisiune o pildă de prelungire de privilegiu, în asemenea

condiţii.

Şi -este foarte regretabil, domnilor, că tocmai unn partid po-:

|

FILIPESCU

SICOLAL

E

IM

litie, “care se ştie că are cu Banca Naţională
de tot felul,

și legături

tice

să, facă

şi legături poli-

ef eeceeace nicitieri

aiurea

nu s'a făcut.
Inchid paranteza şi mă apropii de cestiune.
D-l ministru de finanțe ne-a, „răspuns. și în cestiunea "pro-.
. Dar
iectului băncilor populare cu altă serie de contraziceri

mai. întâi d-sa ne-a spus, că noi am schimbat în 1892 regimul

Creditului Agricol, pentrucă opoziţiea-unită combiituse vechea organizare a Creditului Agricol şi a vrut, la putere, să-şi
ţie logămintele nesăbuite, luate în opozitie.
Fu mărturisesc că nu ştiu de asemenea legăminte. ..
Fac apel la d-voastră — şi văd cu regret că d-l Nicorescu
pleacă, prezenţă; d-sale era poate să ne fie folositoare (râsete),

un

căci d-sa a fost
unite

Repet,

(râsete).

luptător

în rândurile

opoziţiei-

dar, că nu se

luase niciun

legiimânt

aprig

|

în privinta Creditului Agricol.
In

s'a făcut, pentru alte motive decât cele arătate de

1892
s'0

pot

care

reformă pe.

o reformă a Creditului Agricol,

d-l Costinescu,

scuz,

cuatât

mai

uşor, cucât

eu, membru.

al ma-

Joritătei de atunci, am combătut-o.
a
s'a făcut, pentru
aceast
că
spună,
se
t
să
nedrep
însă
„ste
se

a

ţine

legăminte

nesocotite

luate în

opoziţie.

Ceeace

a

motivat reforma rela 1892, e faptul. că Creditul Agricol fusese întemeiat cu banii statului,” deşi se prevăzuse că se putea,
întemeia şi. pe capitalul acţionarilor. Acest, capital al acţionarilor însă era aşa-de neînsemnat, încât numai la Iaşi se.
|
dobândise câteva sume, absolut minime, dela acţionari.
Atanci statul, deoarece capitalul său constituia aproape
singurul fond al Creditului Agricol, a crezut trebuitor să ia
măsuri. de apăraro a capitalului său şi-a întrodus câteva
alte

dispoziții,

cari erau

foarte bune.

-

Astfel, s'a limitat la anume sume împramuturile, ce se pu-

singure persoane.

“teau face unei

— şi fără această
Inainte

limită — cea mai mare parte din sume
Şi

*

arendaşi,
>

e

-

era luată de proprietari
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- Prin reforma dela 1892, Creditul

15

Agricol s'a rezervat ex-

cluziv la satisfacerea nevoilor : sătenilor.
Este dar nedrept să se spună, că această

.
modificare, de

leg» sa făcut numai pentrucă se luase legăminte în-opoziţie. Reforme de- felul acesta aţi făcut d-voastră, bunăoară când aţi aduş modificarea legei jjandarmeriei, numai ca
să

schimbaţi

starea

O voce.
— Nu

de

lucruri

găsiţi. bună

dinainte.

această modificare

ai legei jan-

darmeriei ?

D- N. Fruaegscu:
aşi

fi însă, ministru

Parlamentului

N! o gisese
de interne,

precum,

desigur,

deştii, era să-i faceţi călări.
Sa
"

în aşa, condiţii

organizat, aşa cum

Ineontra
dela 1892,

şi am

bună,

cu o lege, ca-pe jandarmii

„-darmi. pedeștri,
Domnilor,

nici

n'aşi cuteza

-

există astăzi.

erau. pe-

-

Creditul Agricol şi

|

acestei instituţii de stat, eu am susţinut, încă
băncile populare. Am susţinit băncile populare.

care

Pe atunci

Dacă

călări să-i fac jan-

,
s'a modificat

rea.

să viu înaintea

dacă. jandarmii

susţinut, în privinta. lor, regimul

Dertate,

nici

se poate

atât

acorda

era în

unor

discuţie

cel 'mai mare de li-

atare. bănci.

: bancă

de

|

stat, saubănci.

populare.
Eu n'am făcut altceva, decât să mă pronunţ î în favoarea,
băncilor populare şi sunteţi nedrepţi,. când din cuvintele

“mele vreţi să scoateţi un argument în favoarea cutărui sau
-cutăvui sistem de organizarea băncilor populare.
E drept, că am citat atunci băncile heifteisen. Pentruce ? Pentrucă în Germania băncile populare au luat
«cea mai mare dezvoltare. Şi în Germania băncile rurale sunt
bănci Reitteisen.
,
„Cât pentru Banca centrală, eu n'am combătnt; alaltăieri
“Banca centrală, pe care o propuneţi. Ceeace am combătut,
era modul cum propuneţi să funcţioneze această bancă, cu .
lipsa unui intermediar necesar, anume băncile regionale.
Acum, domnilor, nu eo solisticare a adevărului, casă veniţi
:să luaţi singurul argument, ce am dat în 1892,în favoarea

176.

băncilor

.
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populare

şincontra

acest argument al meu,
buinţa

unui

amestec
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băncilor

o

de

|

stat,

ca,

astfel,

să convingeţi pe majoritate
covârşitor

al

statului

în

-

cu

de tre-

organizarea

băncilor populare ?
La urma urmelor, ași fi putut chiar să mă contrazic şi
" aceasta încă n'ar îi destul, casă susţineţi că proiectul d-voastră
este perfect, Dar adevărul este, că am combătut banca de stat
şi am susţinut băncile populare. Atât,
D-L Eu. COSTINESCU, MINISTRU DE FINÂNȚE : Aţi spus, că Ure-

ditele Agricole
o

laudă

din

trebue să lucreze cu băncile poputare.

Va lac

aceasta.”

D-i N. l”rureEscu: Sincer e, doianilor, ca d-voastră să pretindeţi, că cu.am susţinut că Bancu centrală trebue să tie urganizată

- numa!
„Dacă

în

bănci

cutare

sau

în

cutare

populare încontra

voraţi sa, ştiţi, cum

când.eu

susţineun

băncer de stat €

mod,

E

înţelegeam

să organizăm. băncile

agricole, nu uveaţi decâv să vă referii la promwctul de ee;
pe care l-am prezentat, sau la proiectul d-lui eva. Şi aş
“i văzut, că n'am
şi acum dor anu.

susţinut

altceva decât ceeace am. susţinut

Domnitor, relativ la acest proiect de
nistru de finanţe spunea, că proicetul
Jleva este un proiect, pe baza căruia
nicio bancă populară. D-sa ne-a spus.
acesta era privitor la toate feiurile

lege, vegret că d-l miacesta de lege ul d-iui
nu sar putea întunţa
că, deoarece proiectul,
de cooperaţie, el se:

iniăţișează ca un fel de câmară, unde se aruncă clae peste:
grămadă scaune, mese, dulapuri, etc. Ironia d-lui. ministru.
ţinteşte aproape. toate legiwrile. străine, nu numai proiectele

.

noastre; cari s'au inspirat: dela ele.

i

-

Este regretabil, domnule ministru, că n'aţi citit și legea. Ă
germană ; este regretabil, că n'aţi citit diferitele proiecte de

legi franceze, pentruc'aţi fi văzut atunci, că legea. ger mană este
o! lege foarte asămănătoare cu acele două proiecte. ale noastre.
"D-l Pană Bugsou: „Sunt chiar copiate.|
DIN.

Frurpescu : Aceasta

nu

este exact,

Sunt cel

dintâi,
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ZI

care vin şi vă spun
legea germană...

“

a

.

7

că, „aceste proiecte:
-

.

San inspirat

“Dar atunci, dacă nu este numai. 'asămănare,
” acele proiecte ar îi chiar copiate după legea
„rămâne

că

nu

|

din

ci în parte

germană, cum

cu atirmaţiea

d-lui ministra de finanţe,

care spunea,

se

proiectul

nicio bancă.

poate

cu

acesta

înființa

populară? Dar toate băncile din Germania
legei din 1889.
E

există pe baza
d

Casei centrale:
pp
”
DIN. FueES0U : Nu m'am . opus: 'la Banca centrală. Regimul, “pe: care îl prevedeam.
noi — și pentru care di mi: .
_nistru are numai ironii— e foarte apropiat de regimul ggerman.
: Aceasta mă face să presupun, că d-sa nici n'a citit legea germană, şi că-toată literatura d- voastră se reduce la, scrisorile
d-lui ministru al instrucţiunii şi la rapoartele sale, prin cari
_xecomandă pe unii învăţători spre a li se da «Răsplata muncei».
D-l Eu. CosrrvEscv, MINISTRU DE FINANȚE: “Toate băncile
germane s'au făcut fără nicio lege-specială ; aproape nu mai |
„era trebuinţă „nici de acea lege. D ar este vorba, de a lo da
* „ajutor, a le supune la control..
!
D-l

N.

Fiureescu : Proieciul de lege

- ce este un-regim
D. voastră

al d- lui Fleva arată,

liberal în materie de bănci populare.

credeţi, că, dacă vorbim de un regim

"acestea sunt vorbe fără temeiu.

Eu vă, probez

anti-liberal,

ce este un

| regim liberal. Este oricare altul decât cel propus de: d-voastră,

şi, unui regim de cooperaţie, ca acela propus de d-voastră,
„bazat pe nişte principii anti-economice, "puteţi să-i daţi orice Ă
numire

voiţi,

dar

aceasta,

nu

este

cooperaţie.

e

Nicolae Filipescu.
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“La DACIA,
“Ta maiu

1903

——

ÎN VEDEREA

trebueau

judeţene din toată ţara.

ALEGERILOR JUDEŢENE.

să aibă loc noi

In

vederea

alegeri

pentru consiliile .

acestui “eveniment,

partidul

conservator de ambele nuanţe se hotărăşte să lupte cu tărie împotriva guvernului. Scopul luptei era, 'nu să răstoarne guvernul, ci
„să facă demonstraţia impopularităţei lui. Întradevăr, marile economii, făcute de: d-l.Dim. Sturza în bugetul statului, reclamase
numeroase

şi însemnate

reduceri în tratamentul funcţionarilor, cum

şi multe suprimări de Îuncţiuni,. ceeace lovise adâne mulţime de
familii. Din această pricină, o nemulţumire puternică domnia în
publicul, care avusese de suferit pe urma acestor economii.
In ziua deci de 12 aprilie 1903 membrii partidului conservator
desub conducerea d-lui P. P. Carp sunt chiemaţi la o. consfătuire
în saloânele clubului, consfătuire care avea de ţintă organizarea
luptei pentru apropiatele alegeri judeţene.
Şeful partidului, d-l P. P. Carp, împărtăşeşte adunării, că partidul
e hotărât să ia parte la alegerile de judeţ din toată ţara şi pentru
aceasta va ţine o primă întrunire publică la Bucureşti, în ziua de
duminică, 20 aprilie.
„Mai vorbeşte, după d-l-P. P. Carp, d-l Rădoiu, mare. comerciant, apoi d-nii Gh. Florian, O. O, „Arion, +AL. Marghiloman şi la
urmă, d-l N. Filipescu.
|

Intrunirea publică are loc la: Dacia, în ziua arătată, şi se des„chide sub prezidenţia d-lui P. P. Carp. Ia cuvântul mai întâi d-l
Al.. Marghiloman, după aceea d-l,N. Filipescu şi C. 0. Arion. Inainte
de-a se închide, publicul cere cu stăruinţă să. vorbiască. şi d-1.Delavrancea, care vorbeşte, astfel, cel din urmă.
Alegerile se ţin, pentru colegiul 1 de judeţ, în ziua de 4 maiu
1903. “Rezultatul este entotul în defavoarea guvernului şi în fa-

voarea grupărei conservatoare Cantacuzino. Intradevăr,
deţe — în mai, mult

de jumătate,

prin urmare

în 17 ju-

— se dociază balotaj,

7
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-

A

-

“candidaţii guvernului fiind puşi . într'o vădită inferioritate, între.
acestea fiind şi judeţele cu cea mai numeroasă populaţie :. Ifovul,
Brăila, : Ialomiţa, Prahova şi 'Teleorman. Opoziția conservatoare,
-. nuanţa Cantacuzino, câştigă chiar colegiul din Botoşani, Iaşi şi

Roman.
Me
|
„_- La alegerea dela colegiul II opoziţia de amândouă

nuanțele so

retrage mai peste tot, întrucât domonstraţia, ce se urmărise,
făcută, iar Jupta mai departe ar fi fost, la judeţ, de prisos.
-

.

din

7

îi

-

Iată discursul; rostit de d-l N, Filipescu la
sala

Dacia,

judeţene.

în ziua

.

de

20

"

aprilie" 1903,

-

in

,

era
|
”

întrunirea „publică
vederea

alegerilor .

.

BUGETUL':UNIC.
DISCURS
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ȚINUT LA INTRUNIREA DIN SALA
„7
DE 20 APRILIE 1903.

DACIA,

IN ZIUA.
,

„Domnilor,
În

="

i

ajunul alegerilor, judeţene

—

am. socotit

cu cale: să su-

punem actele noastre aprobării nu numai amicilor noștri,
ci
tutulor oamenilor de bună-voinţă, neînlănţuiţi
de alte legă"tari politiceşi cari înţeleg să dea, adeziunea lor
acelora, pe cari |.

îi cred mai vrednici servitori”ai intereselor ţări...

Un partid politic poate servi, deopotrivă,. interes
ele ţărei
la guvera ca şi 'în -opoziţie. Intrucât, în această
opoziţie
de doi'ani, am fost escluziv servitori ai
intereselor ţării, .
aceasta este singura, cestiune 'care importă
şi mă încumet a
„Vă dovedi, că nu numai am servit escluziv
interesele ţării,

„dar adeseori am făcut-o cu paguba
rese de partid (aplauze).
i
„Vă

propriilor noastre inteSa
|
“

aduceţi aminte, domnilor, în ce condiţii
neprielnice ne-am.

prezentat

înaintea d-voastră în ajunul, alegerilor
comunale.

Prin atitudinea noastră ştiam, că. vom
nemulţumi

foarte multă

lame : pe 'cei mulţumiţi. de guvern îi
nemulţu miam, penirucă găsiau,
că critica noastră

e prea

aspră ; pe

cei nemulţu-

miţi îi nemulţumiam, pentracă, critica noastră
era prea blajină.
4

_

7

”

„af

.

+
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Şi, totuşi,

indiferent

de “paguba

ce o

181
puteam

suferi

în--

alegeri, ne-am ţinut de această atitudine și ne-am prezintat,

„noi, opoziţie, în „alegeri, fără-a specula o durere, fără a deştepta

o speranţă,.fără a da-o figiidueală, fără a trezi o iluzie

(aplauze).
Am putut, prin această atifadine,

căpătat însă

«*

şi

două

foloase

"
să, suferim pagube, am

morale

nepreţuite : unul, că |

ne înfăţişăm ca un partid, ce poate. veni la putere liber de
orice legăminte și al doilea, că am dobândit dreptul de a fi:
ascultați „Şi că, astfel, cuvântul şi criticele noastre' să- si păs-

- _treze toată greutatea (aplauze).
- Printre

aceşte critici

este una, pe care

trebue s'o

reînoiese

astăzi -— vă făgăduiesc însă, că voiu fi foarte scurt— cu privire la gestiunea, financiară a partidului. liberal. Zic, că. sunt
nevoit să fac aceasta, deoarece, până acum n'am cunoscut
decât, măsuri izolate şi crâmpeie de proiecte. Astăzi, după
“votarea

legei

contabilităţei

şi a repartiţiei, oxcedentelor,

noaştem întreg sistemul liberal.
Domnilor,

cred

că este o mare

E
deşertăciune,

cu-.

N
cca, cineva, să

pretindă că, în materie financiară — adică într'o materie, ale:
cărei elemente se schimbă din an în an
— să rămâi neclintit
într'o formulă. Şi, cutoateacestea — şi fără niciun fel de senti.“ment de vanitate — socotesc că şi astăzi adevărata formulă,
financiară este aceea, care se află, indicată în” bugetul d-lui:

Carp (aplauze).

" Încontra' acestui buget s'a râdicăt o primă întâmpinare:. :
* anume, că ceream impozite prea multe. Intradevăr, domnilor, ”
„în bugetul d-lui Carp se prevedeau impozite, cari trebuiau să
producă, prudent calculat, 6 milioane, dar cari, probabil, o

recunosc, trebuiau să producă opt milioane. Guvernul actual
a creat însă până acum impozite pentru 13 milioane (aplauze).

” Şi nu e numai o chestiune

de ţifre: important

e, de a vedea

felul de impozite, pe cari le-a creat guvernul. A creat 5 şi,
jumătate milioane prin adăogiri de zecimi, în cel dintâi buget
al d-lui. Sturza” o jumătate de zecime —.ceeace face un
milion şi jumătate — s'a creat prin legea desființării acsizelor,.
-

>.
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apoi 6 milioane— guvernul a mărturisit 5 milioane — impozite

indirecte asupra unor obiecte de consumaţie de. primă nece'sitate.
De
Nu mai vorbesc de sporirile de taxe prin noua lege a maximului. Acest spor îl consider ca un echivalent al reducerilor săvârşite,
acsizelor.

în unele oraşe, prin legea, pentru
,
|

desfiinţarea.

Acest sistem de impozite: se poate rezuma! astfel: taxe
"indirecte asupra obiectelor.de prima necesitate, sporite, după
mărturisirea guvernului, cu sută la'sută în comunele rurale
şi, în ceeace priveşte impozitele directe, sporuri la dările actu-

ale. Adică, cei ce plătiau mult vor plăti şi mai mult, iar cei
ce nu

plătiau

nimic, vor

plăti,

şi în viitor,

nimic.

(aplauze).

Ei bine, domnilor, socotesc că, mai bine decât să adaoge
impozite. pe proprietatea imobiliară, cum propune guvernul,
să impue averea :mobiliară, adică venitul izvorînd din bonuri,
„cum propunea d-l Carp (aprobări). Mai bine decât să ada-

oge zecimi: la, patente, trebuia să corecteze legea: patentelor
„din 1864, încât să avem o lege potrivită a stării actuale a
„comerţului nostru ; mai. bine: decât un impozit, pe care nu:
mă sfiesc a-l califica de odios
— acela al taxelor indirecte 'asupra obiectelor de primă necesitate, cum sunt făina, petrolul,
ete., sporite,în comunele

rurale cu sută la sută
— mai bine,

"zic, era propunerea d-lui Carp, pentru proporţionalizarea iirpozitului de căi de comunicaţie, pentruca bogatul şi săracul să
„nu plătiască deopotrivă birul de 6 lei (aplauze prelungite).
Am o mare satisfacţie, văzând că, după doi ani, putem să
. menţinem integral programul nostru şi că programul nostru,
chiar

în

ceeace

priveşte

impozitele, este

astăzi

aclamaţ

în

întrunirile publice («bravo», puternice aplauze).
NE
Domnilor, dacă :trec la chieltueli, văd că toate prevederile |
d-lui Carp s'au îndeplinit. Cele 13 milioane economii. (adică 11
milioane, cari erau deja înscrise în bugetul nostru Şi 2 milioane, pentru cari aveam proiecte, ce chiar de atunci ar
au
cunoscute) sunt, afarăde vreo 3 pânăla 4 milio ane — re
alizate

*
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sub guvernul actual — singurele. „economii serioase ce Sau fă
cut (aplauze). |
|
e
Aceasta este, astăzi, mărturisit prin, proiecta de: repari
"zare

al excedentului.

_Şi cu doi ani de zile mai înainte, d-l Carp a arătat că insuficienta înzestrare a, unor nevoi ordinare va avea drept
"urmare dărăpănarea utilajului nostru naţional. Şi, întradevăr,
astăzi guvernul vine să acopere cu excedentul nâvoi cu ca-racter. absolut ordinar, ceeace este nu numai un lucru greşit,
dar

mai

este şi o..rea şcoală, pe care o face guvernul,

indu-ne a privi ca chieltueli
toarele:
i;
200. 000o iei, pentiu

obişnu-

extraordinare credite ca urmăl

reparaţii la Mitropolie

şi la Antia ;.

200 000 lei, pentru reparaţii la Govora, şi Călimăneşti ;
100. 000 lei, pentru' cump: ărarea, unui plug de zăpadă;

Pot afirma, că nicio cheltuială, din cele acoperite cu cele
15 imilioane
nară; toate

din excedent, nu constitue o nevoie extraordisunt cheltueli ordinare; mai mult încă, toate

sunt ceeace se cheamă «chieltuieli ordinare. obligatorii».
Ei bine, cu doi ani de zile înainte d-l Carp a anonţat,
aceasta.: Mai mult : a arătat anume! capitolele, unde. se află
lipsurile, ;/d-să indica bugetul ministerului de războiu, al lui

crărilor publice, al căilor ferate. Şi întradevăr, câteşi 15 milioane,

acordate

astăzi,

sunt 'afectate

dela aceste trei capitole
Acum

să luăm

veniturile,

și

la, împlinirea

(aplauze).

amândouă

să! privim

feţele

înfăţişarea

bugetului, “chieltuelile' şi

noii alcătuiri bugetare

'a guvernului.

Un

buget

-

trebuie

formă, să fie clar,
el trebuie

golurilor

”

să “aibă

două

calităţi: el trebuie, în

pentrucăsă permită

să fie sincer,

controlul ;: în fond

pentruca prevederile lui să se în-:

depliniască.
Niciuna din
'getul actual.
Casă

fie

aceste

clar, un

dou
buget

cerinţe
cată

nu se satistace prin bu- |

să tie, dacă

se: „poate, unic.
,
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Un buget unic e idealul,. spre care trebuie să gintim.
înlocul

bugetului

unic, ai, se

dă,

deocamdată,

două

Ei bine,
bugete.

Avem azi două bugete şi “peste un timp, oarecare vom avea
un al treilea buget. Intradevăr, nimeni nu poate afirma, că
statul român nu va mai recurge niciodată la: credit. In' acel
moment, vom avea'un buget extraordinhr. Avem deja astăzi
" bugetul excedentelor, care e un buget semi-ordinar şi semiextraordinar, declarat de: guvern ca extraordinar, dar care
“ în realitate; satisface

miniatură,

un.

numai

nevoi

rezumat de buget

ciuntit şi schilodit. .:
„Din aceste trei bugete,
bugetul ordinar, singurul

ordinare. - Infine, avem

ordinar, un

0.

buget ordinar

SE
două tanâţionează deja astăzi, iar
i
care ar trebui să existe, în loc să

cotropiască, pe cât se poate, domeniul extraordinar, este asttel
schilodit, încât este, desigur, inferior concepţiei bugetare,
pe care-o aveam în- epoca dinainte de criză (aplauze).
Ei bine,. domnilor, jocul că aceste două ' bugete astăzi, şi cu trei bugete mâine, întroduce confuzica şi. dezordinea
în finanţele. noastre;

Dar,

domnilor,

ticabilă

”

a.

această concepţie

ca .formă, mai

are

un

d

.

i

Sa

!

ciudată de 3 bugete,

cusur : este

cri-

că se reazămă, ca

fond, pe un element fictiv, pe care voiesc să vi-l arăt. Acest
element fictiv izvorăşte din: greşita întrebuințare a unui excedent iniţial, în parte. fictiv, căci sa. creat. prin
dela material şi dela. întreţinere.

reducerile

Dupăce s'a dobândit acest prim excedent, în “parte fictiv,
vedeţi ce întrebuințare se face cu dânsul. Casă fiu mai bine
înţeles,

iau

o pildă:

astăzi, 20 aprilie,

serviciul

podurilor ȘI

şoselelor lucrează cu venituri luate din două părţi: bu-:
- getul. ordinar şi 600.000 lei din bugetul excedentului. Aceşti
600.000 lei. ar trebui să fie prevăzuţi
serviciu, înscrise în bugetul ordinar.

Nu

se

urmează

la ehieltuelile

însă astfel. Dacă,

dar,

bugetului

şi-i iei de

acestui

tai aceşti 600. 000
aiure a, pri:
cepeţi că bugetul ordinar va avea un excedent de 600. 009;
franci, față de un buget, care ar fi prevăzut. printre chiel:

“lei

din

chieltuelile

ordinar
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tueli și pe aceşti 600.000 franci. Nu-i aşa, domnilor ? (aprobări).
Peneralizaţi acum sistemul şi presupuneţi, că în fiecare an
115 milioane. vor fi tăiate din chieltuelile bugetului ordinar.
Evident, că acest buget va da'un excedent de 15 milioane,
faţă, cu un buget

care

ar fi înscris

toate acele

chieltueli.

Acest excedent; provocat în“ mod artificial, se întrebiin4ează, Ja anul urmitor, tot spre-a împlini 15 milioane lipsuri
din bugetul ordinar, care va ieşi iarăşi cu 15 milioane excedent. Acest. excedent se plimbă, astfel, din buget în buget.
„E un excedent. de învârteală şi în zece ani de zile poţi să

scoţi astfel 10 excedente, de câte
„când, .în realitate,

15 milioane ,fiecare,

n 'ai avut'decât unul.

pe

Aceasta este scama-

- torie financiară ! (aplauze).
D- ministru de finanţe a crezut, că poate să inventeze un
"buget. “Ei bine, nu inai e niciuri buget de inventat. Normele unui buget stinătos „Sunt demult stabilite: Ingeniozitatea oamenilor” de finanţe reşade numai în a găsi mijloa-cele, spre-a realiza acel buget. La acele reguli, stabilite de ştiinţa
„financiară,

să facem

bine

să ne întoarcem. '

Să avem un buget care, la venituri, să fie sincer stabilit;
să avem un buget, care la chieltueli să prevază toate nevoile *
ordinare şi, dacă

se poate, şi nevoile extraordinare

şi. atunci

-

vom- fi la adăpostul. tuturor teinerilor, Dacă la 1899. guver..
nul liberal ne-ar fi lăsat un buget temeinic echilibrat şi nu
ne-ar fi lăsat o datorie flotantă şi chieltucli angajate de 164 de

milioane, am pii putut trece, fără

greutăţi

prin

criză,

;

Dar vrea d-l ministru de finanţe să-ia o precauţie mai
“mult, vrea să aibă o rezervă de 15 milioane 2 Să creeze atunci
an fond de rezervă, să facă un tezaur de războiu,
tezaur de restrişte, oricum ar vre a să-l numiască.

sau un

Dar să-l -puie în ladă, să-l închidă cu 10 chiei, să-l păs- ..
treze pentru zile : de dezastru. Şi să nu-l scoaţă în fiecare,
zi din mânecă,

spre a produce,

(puternice aplauze):
Domnilor,

acest

automatic,

|
sistem,

confuziea şi dezordinea

am

spus-o,

excedente

îictive

.
este “menit

în finanţele: noastre. Acest
a

să aducă

sistem de .
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dezordine

două

bugete, cari

se învâr-

falş, pe acest excedent
în

gestiunea

de sca-

finanţelor. noastre,

oricât ar voi guvernul să-l învăluie sub aparenţa măsurilor
de prudenţă şi.de prevedere (aplauze).
Acestea sunt criticile, pe cati aveam să le fac în privinţa,
ultimelor propuneri financiare ale guvernului, asupra cărora
nu ne-am putut rosti: în Cameră, deoarece, cea mai însem-.
nată

. măsură,

cea

relativă

la

repartiţiea,

excedentelor,

s'a

prezintat Ja ora 2 și la. ora 3 era
e
deja trecută prin secţii şi
votată, (ilaritate).
Imi rămâne însă, din nenor ocire, încă o critică de for mulat,
“critică, care nu priveşte numai concepţiea financiară a guvernului, ci: creditul nostru moral, vreau să vorbesc de ches-

tiea falşurilor, dela finanţe (aplauze).
Domnilor, nu 'voiu. adăoga niciun fapt nou, care să poată,
“fi contestat; nu voiu veni cu niciun fel de bănueală, care să

poată îi istălmăcită ; iau faptele, așa cum rezultă din cercetările justiţiei şi din mărturisirile adversarilor noştri.
Fapt este, că statul român a' beneficiatde vreo câteva
sute

de

mii

de

lei,

cu. paguba

creditului

său
. moral,

iar

unii/detentori de titluri au suferit. o pagubă . nelegitimă de .
câteva sute de mii de franci. Dar aceşti detentori
tat,

prin

aceasta, și un

amestec,

tot atât de nelegitim,

cerile noastre interne.

au căpă- .
îîn

ata-

|

„Cu toţii recunoaştem, că trebue
teţe, cu cinste, datoriile noastre faţă
priceput aşa de bine acest lucru,
sacrificiile ce vi s'a cerut. Pentruce
avutul d-voastră” material — ştiţi,

săs ne îndeplinim cu stricde străini. Şi d-voastră aţi
încât v'aţi supus la toate
? Pentru a scăpa nu atât
că sunt. ţări, cari au dat

“ faliment şi cari au găsit folositor să dea faliment — dar ca-

să scăpaţi mai cu soamă cinstea ţărei. Ei bine, e admisibil,
se poate concepe, ca tot capitalul moral, pe care
l-am dobân-.

dit cu preţul atâtor sacrificii, să fie pierdut, pentru un bene-.

ficiu de două ori trei sute de mii de lei?
Ei bine, domnilor,
d-voastră aţi priceput Și aţi arătat- -0 — şi când
aţi plătit: din
N

N

-

-

a

DISCURSURI

POLITICE

|

- 187

„ punga d-voastră şi-o arătaţi şi acum, când. protestaţi, spre
„cinstea acestei ţări
— că înţelegeţi să vă respectaţi legămintele faţă de străini. In schimb însă nu "vreţi ca străinii "să se amestece în afacerile noastre şi, mai bine decât să se -

râdice: glasul
(aplauze).

în străinătate,

preferaţi

să vorbim „noi aici

ă

N

Dar ce fel de amestec străin ar putea să fie? Sper, sunt
chiar încredinţat,
” deţinătorii

de

că așa ceva nu'va; fi. Dar presupuneţi, că

titluri

ar râdica o reclamaţie,

ar. întroduce

o

cerere, de despăgubire, dîsigur neprobabilă, dar presupuneţi
aceasta.
!
,
Guvernul a arătat “calea: “ministerul de finanţe s'a con- "stituit parte civilă în fraudele ii Parizianu ; nimeni nu s'a.
constituit însă parte civilă în fraudele statului. Presupuneţi
că acei,

cari au

vroi să admită

suferit

pagube

prin

fraudele

statului,

n'ar.

această, deosebire între fraudele lui Parizianu

Și fraudele statului. Ei bine, vă închipuiţi în ce situaţie s'ar
afla guvernul nostru, îu ziua când s'ar face o asemenea ce-

rere ? In ce situaţie s'ar afla el, pentru

a o respinge, când nu.

poate tăgădui faptele, sau pentru a-0 primi,

când ar trebui

să ceară credite de despăgubire? (puternice aplauze).
Inchipuiţi-vă situaţiea guvernului şi atunci veţi pricepe

cât interes are guvernul, ca aceasta să nu se producă şi ca tăcerea să se facă cu orice preţ.
„„

Puteţi presupune stărninţele, ce se vor fi făcut, pentruca.

aşa cova să nu se întâmple. De aci, binueala publică, că un
ministru,

care

s'a dus la Berlin,

a avut

o misiune în această

chestie. De câtăva vreme, mai ales, nu se zvoneşte în public
decât de aceasta: «S'a aranjat, ori nu s'a aranjat afacerea la.
Berlin ?». D-l ministru de interne declară, că n'a avut nicio:
misiune la Berlin. După cât ştiam însă,d-sa avea o misiune la
Berlin. Dar, fiindcă afirmă contrariul, primesc explicaţia
aceasta. Dar d-sa a spus-scă, fără să fi avut o misiune, a

vorbit 'acolo de această chestie. Vă închipuiţi, domnilor, ce:
fel de întrevedere neplăcută îxebuie să fie aceea a ministrului
„nostru
,

cu

financiarii “străini
.

-

în momentele

actuale și

sizoţiţi

-1883
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oare, că creşte în d-voastră sentimentul de maâhărie naţională,
când cugetaţi la acea întrevedere
?-Şi d-voastră, cari nu ştiţi ce s'a petrecut îîn acele convor-

-

biri, :nu „puteți ghici cam de ce natură vor Fi fost ele, întrucât ştiţi că guvernul avea un foarte mare. interes să nise
vorbiască şi să» nu se mişte nimic în această afacere.
o

Şi atunci nu e de temut, ca rău-voitorii să zică : Nu cumva
s'a căutat prin toate mijloacele — şi sa dobândit— tăcerea
-şi nucumva va fi fost un preţ al tăcerii ?
Dar, mai departe, închipuiţi-vă tot ce reaua credinţă: poate
altoi pe aceste presupuneri. Inchipuiţi-vă ce! atmosferă va
învălui, de acum înaint, toate raporturile noastre chiar cu
acea instituţie financiară, care ne-a arătat cea mai ' mare
| bunăvoință în ultima ' criză. Avem constante daraveri cu
"acele instituţii, Presupuneţi 0.nouă daraveră, de care, acum,
se vorbeşte, Se” zice, că se tratează cu «Disconto» vânzarea

-:

terenurilor petrolifere. Eu, domnilor, aprob aceasta. Şi, dealtfel,
ce este, legea minelor, decât o lege, care arată în ce condiţii se

pot” “ceda exploatatorilor
bine

să se

perimetre de terenuri ? Şi socotesc,

că

e mai

cedeze

au

capitaluri şi pot da avânt

perimetre. mari

la societăţi, cari

industriei noastre

petrolifere.

Dintre toate instituţiile financiare, care este” aceea, care
trebue să dorim să se intereseze de viitorul bogiiţiei noastre .

petroliere,
rarea,

dacă nu

acestei

«Disconto»

ţări ? Ei bine,

care e interesată la prospe-

nu e regretabil

ca

într'o

afacere

atât de firească ca aceasta, sau în oricare altă afacere, întotdeauna

Vă

bănuelile. să se nască?

închipuiţi, ce păgubitor lucru

este ca, atunci

când se -

vor arăta condiţiile . oricărei afaceri, rău-voitorii să poată
spune, că în preţul afacerei vor fi intrat şi alte concesiuni, din
parte-ne, căci guvernul a trebuit să fie îngăduitor, î

în schimbul
buneivoinţe de care s'a folosit (aplauze). .
|
1 bine, domnilor a Se asaşa natură trebue să fie
raporta |
rile noastre financiare.
Aceasti
4
rabilă. Această stare de jura mobue ze erai
puteţi :să-i puneţi capăt prin voturile avon
voastră
ÎI
A

_

EI

este întoled-voastr
(aplauze).

DE

>

Aa

„PROGRAMUL LIBERAL
IN OAMERĂ,

LA DISCUȚIA MESAJULUI,

2.

Sesiunea ordinari a Corpurilor Legiuitoare, în “toamna anului
-1903, se deschide, ca de obiceiu, în ziua de 15 noembre. Discursul
Tronului vorbeşte, mai întâi, despre naşterea prinţului Nicolae,
.apoi-trece la chestiunile de administraţie, arătând, că, mulţumită
măsurilor luate de guvern, nu numai s'a înlăturat criza ce bântuia
ţara, dar:S'au putut dobindi şi trei excedente; de altă „parte, desfiinţarea -acsizelor dă rezultatele, cari se aşteptau. dela această lege.
"Aceasta,

pentru

anii

trecuţi.

Pentru

viitor,

Mesajul

arătă - ca paza.

hotarelor, făcută prin -trupa cu schimbul, este neindestulătoare, de .
aceea se vă propune înfiinţarea unui corp special de grăniceri.
Spre

buna

dezvoltare

a legăturilor

comerciale

cu

străinătatea,

va,

trebui să se alcătuiașcă un nou tarif vamal, tarif,- care să ţină
seamă de dezvoltarea bogățiilor ţării. In aceeaşi direcţie,guvernul
seva ocupa cu o nouă lege de încurajare a industriei naţionale,

In latura pur administrativă, se va săvârşi -o reorganizare

a co-

munei rurale: comunele vor fi mărite, în scopul! de a dobânai-venituri mai mari, spre a putea, astiel, pişi la întoemirea unei „mai
serioase administrații.

.

In şedinţa Camerei dela 1 decembre se citeşte proiectul dă răspuns la discursul Tronului, raportor fiind d-l Alihail Orleanu. După.
aceasta, se intră în discuţia generală a proiectului de. răspuns. Cel.
i dintâi,

care vorbeşte,

este,

în

această

zi,

deputatul

D.

Dimitriu,:

apoi d-l Ştefan C. Ioan, d-l Matei Cantacuzino, care se ocupă în"
deosebi cu tragerile falşe dela Ministerul de finanţe şi, la urmă, d-l
A. Moisescu. În şedinţa de a doua.zi, 2 decembrie 1903, ia cu-vântul d-l Em. Culoglu, care răspunde criticilor aduse de d-l Matei
Cantacuzino în chestia tragerilor falşe dela. finanţe, arătând că şi
în trecut se găsesc, atât în ţara noastră, cât şi în străinătate, falşuri săvârşite. în interesul ţării. Astfel, în congresul. dela: Şiştov,
unde 'Tareia- pretindea ci este stăpână pe ambele, maluri ale Du-.

- nării/ spătarul Ioan Cantacuzino „alcătuieşte un energic protest, pe:
care iscăleşte — fără: ştirea lor — pe mitropolit,

impreună. cu toţi
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boierii mari ai ţării. Mai târziu, tot spătarul Ioan Cantacuzino falşifici textul jurământului de supunere, pe care Austria, prin prinţul de Coburg, îl cerea divanului din Muntenia. Insfârşit, un alt
exemplu, şi mai celebru, este cu faimoasa: depeşă dela Ems, falşificată de Bismark, în înţelegere cu Roon, ministrul de războiu şi
cu mareşalul Moltke. Prin acest falş Bismark a stârnit
— ceeace
era ţinta lui — războiul dintre Franţa şi Germania, războiu care-a
adus unificarea Germaniei.
_
|
|
După 4-l Em. Culoglu ia cuvântul, în. aceeaşi şedinţă, d-rul ].
G. Radovici, care-se ocupă de situaţia politică generală. Arată că
-a un mare rău pentru:ţară faptul, că partidul liberal n'ars în faţă-i
un partid conservator întreg şi tare. Acest partid
— spune oratorul
— este rupt în două jumătăţi: una ocupată încă
— ocupaţie,
dealtiel, foarte lăudabilă
— să facă recensământul aspirațiilor şi
revizuirea conştiinţelor conservatoare; iar cealaltă fracțiune, uşurată de astfel de preocupări şi grăbită să reclădiască pe ruinile
vechiului partid conservator un partid, care, prin atitudinea lui
politică, dezminte şi ideia şi practica conservatoare.. Sau împlinit
trei ani, de când această ultimă formaţie a partidului. conservator
duce contra guvernării liberale o violentă şi zoomotoasă campanie
de răsturnare.
' Dar, fapt caracteristic-în această serie de campdnii, un singur lucru au uitat aceşti ciudaţi conservatori: «să facă

politică conservatoare». Această politică nenorocită d-l Panu a bo-

„ tezat-o politica bulaagistă, cu mult spirit, dar nu şi fără oarecare
nedreptate pentru bulangisin. Arată, mai departe. că un partid
politic, spre a. putea fi de folos ţării, trebue să aibă. negreşit, fie
în opoziţie, fie la guvern, un program, cel puţin ca normă generală de conduită. Partidul liberal a avut în opoziţie un întreg
" program, pe care la guvern şi l-a adus la îndeplinire. Tocmai
această operă însă răpeşte orice legitimare agitaţiei violente şi
stearpă de idei, în care se compromite de trei ani o parte â partidului conservator. Această fracţiune'a renunţat de a mai: avea
un .program : singura ei tendinţă este, în opoziţie,
'de a veni la
guvern şi, odată ajunsă la guvern, de a nu reveni în opoziţie.
Fără program însă, nici un partid n'are dreptul să pretindă la
cârma ţării. «In Anglia pot partidele engleze să nu aibă programe
scrise, căci acolo nici Constituţia nu există ca un text unic, coditicat. Şi dacă d-l Tache Ionescu s'a gândit la exemplul partide- lor. engleze, să-mi dea voie să-i spun că d-sa n'a măsurat, sau nu
i-4 plăcut să măsoare toată deosebirea de educaţie politică,
toată
distanţa morală, ce desparte pattidele engleze de partidul d-sale»
Vorbind, după aceea, de trecutul partidului. consârvator,
spune
că «singura perioadă fecundă a partidului .conservatoria fost Peea
perioadă, când d-l Carp şi gruparea sa au reuşit să însufleţiască

» partidul conservator, dându-i programul dela 1888».
îi Dacă
ârşit

însă, în. deosebire
o

operă

mare

în

de protivnicii

aceşti

nu este terminată. El trebue

troi

ani

săi, partidul liberal a săde

guvernare,

sarcina

sa

să se mai ocupe de condiţiile muncei
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ţăriineşti şi, în genere, de întreaga chestiune agrară ; partidului liberal
îi revine,

mai

cu

seamă,

misiunea

să prezideze,

să înlesniască,

să

diriguie cel mai mare proces de naţionalizare a solului. În această |
direcţie este alcătuirea proiectului Casei Rural, cum şi proiectul .
de lege, 'alcătuit de Tache, Protopopescu, proiect prin care se modifică două articole din procedura civilă, în scopul de a recunoaşte
tovărăşiilor săteşti calitatea de persoană morală, ceeace le va în-..
lesni cumpărarea de moşii dela proprietari, sau dela aşezimintele

... de credit.

: ” La 'sfârşit oratorul arată, că o reformă foarte trebuitoare. este
„Şi aceea, -a modificării corpului electoral, care, fiind prea restrâns,
strămută luptele politice de pe terenul principiilor şi a ideilor pe
cel

al strâmtelor

interese

personale,.
fapt .care

a îndemnat

partidul

să înscrie în programul dela Iaşi votul universal.
.
>.
După. d-rul I. Gh. Radovici ia cuvântul d-l N. Filipescu,

PROGRAMUL

LIBERAL.

DISCURS ROSTIT IN ȘEDINȚA CAMEREI DELA 3 DECEMBRE, 1903,
„Domnilor Deputaţi, .

|

Ascultând cu câtă sinceritate a, vorbit colegul nostru d-l
doctor Radovici și, totuşi, cu câtă iluzie priveşte situaţiea,
“partidului liberal şi: a guvernului actual, vă „mărtarisese că
nu-mi pot stăpâni. un sentiment de sfieală, casă nu. cad în

aceiași 'rătăcire,

dacă ar fi: să

urmez

pe

preopinent şi să

- pun faţă în faţă meritele. noastre respective. Deaceea, cred
că este mai prudent ca, pentru a judeca starea de lucruri

actuală, să iau, ca teren

de comparaţie.'a situaţiei

"nului, sitnaţiea aceluiaş guvern de acum
-Situaţiea

semne de

guvernului

tocire. și

de

dezveleşte

de

data

bătrâneţe. Nu

guver-

trei ani. .
mai

aceasta oarecari

vedem

acelaşi |

avânt tineresc de acum trei ani, când se părea că guvernul
cu tot dinadinsul parcă se silia să scoaţă la iveală dificul- .
tăţi, numai pentru a avea meritul de a le învinge. Văd, dinpotrivă, sfieală, timiditate în cugetare, răsărind din toate rândurile

Mesagiului,
1

slăbire a ideei

de

partid, cu toată accen-

|
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să întroducă

în discuţie

d-l dr.

Ra-

dovizi,. trecând însă, „pentru aceasta, dincolo de. programul
guvernului. Văd, apoi, semne de dezagregare, ca acelea ce
le-am &onstatat cu ocaziea, alegerei biuroului ȘI, înfine, simptome morbide,

cari

parcă

"singure

cum

cotropese

ar. trebui

este. 'cestiunea

tot

fraudelor

mai! mult

să ţintuiască

dela

cestiunile

atenţiea

noăstră.

finanţe,

vitale,

cari

.-)

N'aşi fi voit, domnilor, să revin,'după cele spuse de d-l Matei
Cantacuzino asupra cestiunei fraudelor, dacă astăzi d-l Cu:
'loglu. n'ar fi venit aci să ne expue doctrina falșurilor, întemeiată” pe

„-

documente

istorice,

şi cu

ţinta de a face apologia

unui funcţionar culpabil de un fel special de falşuri.
«Dar, domnilor, și în această privinţă mă voiu pune pe acelaşi
tărâm impersonal, pe care m'am: pus dela început. Privind

N _cestiunea mai

mult

ca

un

“este dat să fac următoarea
este,

pentru unii, dovada că

observator,

constatare:
avem

puţin informat,

Cestiunea

un guvern

îmi

fraudelor

de: falşificațori;

.

iar pentru guvern această chestie, astfel cum se -exploatată,
|
este' o probă de lipsa de patriotism a opoziţiei. '
Aşi îndrăzni'să emit o a treia părere, anume că o cestiune
a fraudelor: n'ar trebui. șă existe. O asemenea cestiune este
înafarăde ceace ar trebui .să fie preocupările legitime âle
„tării şi mai presus de aspiraţiile . ci.
Acum patru" ani, când eram cuprinşi. de grija situaţiei
- noastre interioare, &poziţiea îşi sleise puterile pe cestiunea

fânului d-lui Fleva, dovedită, astăzi,! o “simplă -armă „de răz-.
"Dunare încontra unui bărbat politic.
,
Şi astăzi, când suntem: stăpâniţi de îngrijiri „exterioare,
partidele noastre obosesc pe cestiunea fraudelor.

Este de datoriea guvernului, ca această cestiune
s'o scoată
"dela ordinea zilei, Guvernele, pe ale căror
acte mai ales 'se

acstagară luptele politice, sunt în: primul
rând răspunză- toare de nivelul moral al discuţiei. Este un.
nivel, - peste
care. nu se' poate cădea, f ără anu se atrage
şi decăderea guvernului.
In- cazul

de faţă, guvernul

nu poate ocoli

indatorirea,

de

A.

»
_

-

N

3

.

-

.

,
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4

a stinge cestiunea fraudelor,- Dar aceasta nu:se poate face
prin: fraze şi prin. „mijloacele dialecticei d-lui Culoglu, care,
dacă putea să mai adaoge ceva putere cavântării convingă„*„

toare

a- d-lui Matei Cabtacuzino,

a Hout-o râdicând îîn slavă

pe
-.,

-

-

d. Pictorian. _-.
A
o.
a
"Aci aţi ajuns, pecând tocmai vi se cer acte de energie.
spre-a alunga. contactele: compromiţătoare şi “când. datoria.

d-voastră este

ce ne

de-a

înlătura,

stau “deacurmezişul

„Kostru' normal,

chestiuni

ca aceea

drumului

şi

stânjânesc

:

-

Da

a

7

fraudelor,

mersul

-

Ă

>-Domnilor, „precum! vam spus la. început, constat că, pe când cestiunj de felul aceleia a „fraudelor. iau' o. importanţă! tot .
mai ' mare, acţiunea d-voastră veforiiiatoare şi politica d: voastră
de principii slăbeşte. ie
Şi d-l dr, Radovici. confirmă această părere, pe
"mai vroeşte să susţie contrariul. D-sa a: vrut “să

“politică

când toc-"
afirme o

de idei, dar! spre acest sfârşit el a fost nevoit, pro-.

„ gramul oficial fiind. sleit, să scoată .la iveală un alt program,
„pe care încă nu şi l-a însușit; partidul liberal.
D. Radovici ne-a

vorbit! de proiectul, prezentat din iniţia:

tivă parlameâtară, de colegul nostru, d-i Protopopescu.
Vă mărturisesc, că nu "cunosc acest proiect în toate amă-..
nuntele sale. Aveam,
până aci, -0 vagă impresie, că e un

„proiect; menit a îmbunătăţi situaţieă ţăranului. Astăzi trebue
„să

fac o rezervă,

atac
O

întrucât

ni se prezintă acel proiect: ca un

îndreptat. încontra proprietăţii mari.
voce: E un avantaj.
-

N

“DIN. Exvapescu : Veniţi, şă 'ne dovediţi aceste avantaje.
"A rătaţi: -ne mai ales -vreo altă ţară, în care mica proprietate

se află în proporţie "mai mare ca ia noi, afară nomai de
Serbia, care poate .să fie idealul d-voastră, dâr care nu e

-a]

nostru, ..

ra

o

D-l AL. Dauvană
Nici al nostru.
D-l Fiireescu': Nu al d- -voastră personal,
"vara.

i

O

voce : "Nici al “nostru.

|

,

e

Da
.

Nicolae Zitipeseu—
S

E
DR
domnale „Die

Discuriui. Poliţice, vol. 1,
_

”

E

e

S
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mă mir,

că

:

se. găsesc

liberali

de

această părere.
E
Mi-aduc aminte, că. aceiaşi opinie. a. fost susținută aci de
„Mihail Cogălniceanu,: care nu ca liberal — el era ceva prin
el însuşi. — a-făcut: mai mult în ceeace priveşte cestiunea
ţărănească

decât

d-voastră, 'cari,.când

aţi

fost la- putere,

vândut din moşiile . statului -de trei ori mai mult

întregi decât aţi vândut la ţărani.
ÎNTRERUPERI).

N

|

:

D-l- N: Frureescu : Da, domnilor, ne Fălima cu
noi

pentru

aţi

înî trupuri

mica proprietate,

fără

ce-am făcut

să ne “credem

în. drept

a

aduce lovituri marei proprietăţi, care e un element de progres,:ce distinge civilizaţiea noastră de aceea a vecinilor noştri de peste Dunăre şi care ne-a dat clase diriginte, ce ne-au
permis să ne râdicăm “mai repede decât rivalii noştri:
D- Dr. Radovici ne-a mai vorbit de un alt 'proect,: spre
a ne dovedi că numai “principiile inspiră şi fecundează . po-.
„litica guvernului.. D-sa ne-a 'vorbit de reforma comunală.
Sunt recunoscător - colegului, : nostru, că: mi-a. dat .oarecari.desluşiri în această: privinţă, deshişiri pe cari înzadar le-ași

căuta în proectul

de Adresă.

-

-

în „proeetul de Adresă, ce ne:

- Iată, întradevăr, ce citesc
E

propuneţi : PONI

„«Proectul de lege,. anunțat prin Mesajul Maiestiţei Voastrg;
«pentru „reorganizarea
«bune administrații. şi
«blice, va fi studiat
«toriea, de-a îngriji de
«dela sate».
e
Ce

mai
puţin

însemnează

bune

o reformă cozunală, ficat

administrații» ?

caracterizate,

am putea

comunei “rurale, în sensul unei inai
a unei îngrijiri reale a 'sănătăţei pu:
cu 'tot interesul ce ni-l- impune da:
nevoile . foarte simţite ale populaţiti
E
aa

să votăm

Asupra

suntem de

«în sensul unei

- unei tendinţe

acord

şi i aşa

de

atât” de.

acord, încât

şi noi -acest proect de Adresă.

„ Cu chipul acesta, ar trebui 'să nu mai discutăm
'conţinutul Adresei, ci numai iscăliturile telor ce „contrasemneazii
discursul Tronului. .
Pa
SA

x

-

DISCURSURI

POLITICE

195

Dar poate că d-l dr, Radovici a vroit să ne deh o indi- tă
caţie, când a spus, că aceast, 'reformă! se va îace potrivit
„ideilor cuprinse în programul partidului liberal. : ..:
|
Insă,

doranilor,

cari sunt ideile conducătoare ale partidului

liberal în asemenea materie ? Aşi putea să enunţ următoarele
principii : întâi, comunele sunt-o: creaţie naturală şi nt depinde dela fantezia legislatorului ca, în. mod aqtificial, să „le
măriască: sau să le micşoreze. a
Deaceea, dupăce, în 1894, Lascar Catargiu măreşte vaza

- comurielor, în 1896 partidul liberal se grăbeşte să micşoreze
îutinderea: comunelor. Iată un principiu. Un al doilea principiu : “personalul funcţionarilor din administraţiile. comunale 6 prea mare: şi trebue, dar, redus. Aceasta sa află în pro„gramul dela Iaşi şi, înfine, tot în programul dela, laşi este .
zis : întregimea atribuţiilor administrative locale trebue să
aparţină comunelor şi judeţelor.
e

“Şiy casă nu fie niciun

f6l de

îndoială,

se; mai

adaopă

|

ceva. Pe atunci era la ordinea zilsi. proiectul lui Teodor Ro-. .
setti, care despărţia' atribuţiile curat: comunale als: primarilor de-atribuţiile lor ca “agenţi | ai -puterii centrale, ce- se

dădeau şefului de ocol. Ei bine, programul dela Iași spune,
că nu admite să se răpiască
țiile - sale spre a se da
vernului,
Su

„

Acestea sunt

primarului

nimic

'din atribu- :

unui funcţionar. subaltern

al

gu-!
a

principiile d- -voastuă, domnule Radovici, prin-

„eipii pe baza cărora se va face: reforma legei comunale ? De.
ce nu răspundeţi ? ,
i
La, Senat,- comitetul de vedactare a. “Adrese; a vroit să
- dea. oarecari' indicaţii, dar o sfioasă aluzie la un text constituţional,

ce. raportorul

a vroit să facă, a fost

privită

ca

un

act prea îndrăzneţ şi a fost suprimată, ca fiind de natură a
zâruncina armoriia din guvern. Dar dacă n'am putut avea pă
indicaţia dorită, prin chiar proiectul de. Adresă, mă mulţumesc cu explicaţiile, date chiar într'o formă mai puţin solemnă,

ca de pildă printr”o 'simplă întrerupere.
Vă întreb dar: : principiile d-voastră, pe
,

4

E

|

:'

. cari

pa
le--am

rea-

$
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,

mintit; aci, vor fi ele băza

nu
-

reforinei făgăduite ? Cum,

nimeni!

răspunde ? Intreb! dar;încă o dată. Nu e aşa, că d-voastră

veţi combate

orice

altă -reformă,: făcută pe aată

bază

decât

aceea-a programului d-voastră?. Cum ? Nici. da, nici nu?
„Cum, vă puneţi la adăpostul d-lui preşedinte, care vine să
vă

scape

din

această” grea

încurcătură,

interzicând

între-

1

ruperile ? . ;.
.
e
Cel puţin mă felicit. de această, tăcere, căci sper 'că mai
departe nu. voiu fi întrerupt, E
Domnilor, aceiaşi : şovăire; aceiaşi

„vederilor

guvernului

o văd

ritul vamal.

PR
lipsă

de accentuare

Pi
â

în „declaraţiile priviteare la ta-,
Ş

N

o

„Discursul 'Tionului ne spune:
”
4'Ţara aşteaptă cu' încredere dela conluerarea domniilor
voastre cu guvernul 'meu alcătuirea . unui tarif vamal, care
să ţină seamă şi de dezvoltarea bogiiţiilor noastre “Şi de:re„aţiile comercial internaţionale.: 1
a
„Di VINTILĂ, BRĂTIANU 7 Aceea dela 1891..
aa
“DI N. Fruescu : Domnule: Brătianu, „aci. prea puţin o

;

astfel de întrerupere. La întrebarea

-

mea: de .adineaori mă

nulţumiam
cu un da sau nu (întreruperi). : Când, în..pri-.:
vinţa politicii - vamale din 1891, veţi preciza crițicele d-voastră,

vă

voiu

răspunde.

.

E

Sunt. la, dispoziţia d- voastră, dacă voiţi, pentrua, chiar cu
ocaziea acestei Adrese, să discutăm întregul nostru. trecut
6conomie. In. orice 'caz, -vă pot. spune că politica noastră va-

mală

nu

dela

1886.

se

asemănă
.

cu

incoherenta - politică a. „d-voastră

Ra

.

Cutoateacesteâ,. se poate- ca paragraful din „Mesaj, privitor

la. politica
ACU

vamâlă,

să

aibă

un înţeles.

Ni

PE

“Mai înainte d-l ministru de finanţe emisese 9 unele piireri,
caracter. foarte

tăietor,

2. “«Mai rău stăm-cu

posibil casă

ajungem

aibă

nicio

cu noi

când

zicea: - .*-:

Austro- -Ungaria;

la un

relaţie

_

cu al cărei tai nu-i

acord.

Dacă

coriiercială,

nu

mi-e

tot

s
',

Di

vor să mai
una».

,

Se

la

poate
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cae

politica

o

înţelesul - paragratului

din “Xlesaj,

vamală, -să fie o slăbire

declaraţie

privitor

a acestei declaraţii.

D-l Ba. CosrrxEscv, MINISTRU DE FINANȚE
| această
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Unde

am

făcut

? _

D- TACHE IoxEscu : La un banchet.
D-IN: FrreEscu : - Intr” un intei'viev, nodezminţit, apărut
în Fr anl;fârter Zeitung (ilaritate).
da
i
Tau .act de negaţiunea d- voastră, „Nu ceream altceva decât
să fiu luminat: |
a
“Retractarea d-voastră o primesc cu “regret, căci părerea,
"mea este. că proiectul de tari? vamal austro-ungar, așa cum
a ieşit din comisiile Reiehsrathului şi ale “Camerei ungare,

Se

„este neacceptabil. .

=

D-l Es CoszINESCU, MINISTRU DE PISASŢE: : „Niaşi și atenuat. a.
D-l

Ne FILaPESCU : Atunci

pentruce

aţi făcut. caz

de

“faptul, că vam atribuit o pătere exprimată într'u interviev?
- Domnilor, recunosc că e o. cestiune, asupra căreia. Mesajul
este mai vorbăreţ,. mai elocvent, deşi nu .convingător, a.

nume, aceea a armatei.
şite, se zice:

Dupăce

a

se arată „progresele 'săvârpo

po

«Am putut: constată din. nou, cu ocaziea mânevirelor
din toamna aceasta, că "Ţara poate avea încredere în oștirea „sa, „pentru care face jertfe neîncetate».

Cred, că 6 un încd cam ușurel de-a aprecia

starea

ar-.

“matei, judecâna- o apă partea. degorati vă şi de - paradă a =
manevrelor.
a
A
Da
.
:Manevrele de acum un an au fost --mai „prejos . „de orice |
„critică.

Anul

acesta “ele au fost ceva, mai

„bune, “dar n'au

“fost libere.:
DIE
i
. Totuşi, ele au dezvelit multe insuticienţe. PE
7
- Dealtminteri, oricum ar îi fost manevrele, o apreciere
" asupra'lor nu poate constitui o judecată tenieinică asupra
stării

armatei.

Deaceea,

. îmi

„această privinţă.

.
veţi

|

NE

permite,

E

„Nu voiu' intra în cereâtarea

i
AL

sper,

-

,

..

câteva. obsereaţii

“al

în

unor părți

prea amănunțite, ci

FILIPESCU

NICOLAE
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cessoim căuta. să fiu cât se poatede limpede asupra unei

tiuni,. pe care prea: putini o cunosc.
Ştiţi, domnilor, că trupa noastră cu schimbul

încât

inferioară,

atât de

inferioară,

foarte

o » valoare

de

este o trupă

un comandant al unui corp de armată spunea, că, în caz de

FrurpEscu :

D.N.

rizboiul

făcuseră

batalioane

v

«

1811,

din

cu

acasă !bbatalicanele

lăsăm

mobilizare, ar îi mai bine să
i
J
schimbul.
CG CERXESCU : Aceste
Di

Cerneseu, decât să mă. refer la

Domnule

păreiea d- voastră, mai bucuros

aşi face

apel Ja. însuşi d-l

ministru de 'războiu, care suntconviiis.că împărtăşeşte acest
mod de a vedea. Îl împărrăşeşte, pentrucă d-sa a prezidat

un cabinet, în care avea ca ministru de războiu” pe d-l general Beriridei, care ştiţi că şi-a legat numele de ideea permanentizărei trupelor cu. schimbul. -.Dealtminteri,: când spuneţi d- voastră, că trupa cu schim=
_ bul a adus servicii în războiul: dela 1877, fără. să contest
această apreciere, vă" amintesc, că războiul dela 1877 s'a
produs în condiţii excepţionale, pe cari nu „putem întot-deauna

să ne

In 1877
puse

bizuim.

.

:

N

.

am intrat în “luptă, mult: timp dupăce

operaţiile

ruso-turceşti

şi

am

avut

atâtea

se .înce-

luni! de

zile

- pentru a ne. instrui armata, - AER
"Totuşi, nu vreau să spun, că trupa noastră cu “schimbul
trebueşte neapărat înlăturată ; aceasta n'ar fi util, decât dacă .
am schimba fundamental organizarea arinatei, Pentru. mo" mânt, pretind

numai

ca,

pe

cât 'se

poate,

organizarea

“văzută de lege să se traducă în fapt.

„Pre-

:

|

-:Insă, domnilor; armata noastră cu schimbul nu are nici măcar -

instracţia,

se prevede
; de

ce teoriceşte

e presupusă a avea. Asttel,'de pildă,

că trupa noastră cu “schimbul . trebue. să facă 90

zile instrucţie

de

recruți.

- Această instrucţie: s'a redus anul, acesta la 50 de zile
Apoi. dintr'o lună trebue să facă inștruaţie - o săptămână
,
timp de 5. ani. Aceasta nu se'mâi facă deloc, aşa
>

,

1

.

-

.

.

a

că. toată7

Y

i
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„pregătirea trupei - noastre cu schimbul stă înte? o instrucţie
d „totul. Veţi recunoaşte, că aceasta este absolut
de, 30 „zile, cu.
î
|
insuficient.
tir, că

de

reglementul

“Mai. mult “încă, este previzat "de

,

din trpa cu schimbul trebue să se concentreze anual două contingente, al doilea şi al treilea, pe timp de: zece zile şi al
"patrulea şi al cincilea pe timp de şase zile, pentru tragerea
E
=
E
E
la ţintă.
parte din
o
« totul. Astfel avem
„ Aceasta:s'a: desfiinţat eu

care

armatei” noastre "permanente,

strucţia

in-

fie

să

trebue

cât de solidă

închipuiţi

"Aşa fiind, vă

de zile

are: altă. instruoţie decât.50
.
-

care nu

>. armata- noastră,
„în total,

să aibă

nu trebue

instrucţie numai "pentru sine, ci trebue să serviască- de cadre
pentru trupa cu schimbul.
Ori, armâta, noastră permanentă este bântuită de congeăii,
| din cauza economiilor.

“Probabil, că atunci când se votează bugetul, mulţi nu-şi
Tăan seamă de înrâutirea cifrelor, cari se votează. Probabil,
că atunci când auziţi - că se dau congedii de 30 la sută pentru
econoinii, im presiea, multora trebue să fie cam aceasta:
de

“suferim

insuficiență

mică

o

care

a instrucției,

trebue

să

fie cam în proporţie cu economiile, şi aceasta, numai în-.
trun moment, de, criză şi în mod vremelnic. Răul. prin urmare nu poate să fie atât' de mare.
: Nu» este

însă

aşa. “Răul

în

este

nu

numai

proporţie

cu

acestei

corigediile şi el nu e: trecător. lată ȘI. „demonstraţia

-

afirmaţii.

noastre au circa, 80 de oameni. Reduceţi acest

Companiile

efectiv cu 30 la sută din, concedii, rămâne '56. Scădeţi apoi -.
„bolnavii bicătarii, | oamenii de „corvadă şi oamenii din

găzi

şi veţi

pricepe,

de

oameni.

pântila 30

Stucţie
-

Mai

că”

ttectivul companiei

Vasăzică, nu

instuicţie

scade

la 25

vedusit,

ci in-

de

scop

nulă.
cari, acattmintrelea, a au

rămân manevrele,

po.
!

:

„€
,

.

-

.

|

su

Ia
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_mai mult

dora. întreţine

|
numai

la contingentele

cunoştinţele

N

i

ij

. ..

“liberate..

-

NICOLAE. FILIPESCU

Însă pentru manevre 's' au chemat anul acesta cele două con:
tingente obişnuite. ..numai pe -tiinp de.15 zile. Tot e bine,
neapărat, că d. ministru: de războiu menţine măcar anual manevrele.

tregime

cele

Insă

ar fi în în-

15 zile de manevre, “chiar dacă

utilizate, . sunt absolut insuficiente. -Nu'se poaţe ca, în -

15 zile, să 'se facă şcoala de companie şi de escâdron, şcoala
şi lupta de batalion, şcoala şi lupta de regiment şi de brigadă.

de insuficiențe şi să nu credeţi că aceste
“Tată dar o sumă

vele sunt trecătoare. Piciorul nostru de războiu cuprinde nouă
contingente. Din aceste nouă. contingente avem, : din cauza
economiilor, deja douii contingente absolut neinstr aite şi răul acesta va: dăinui

de rizboiu
ca

încă

cât timp. în

ani,

şapte

piciorul nostru -

|

vor figura aceste “contingente. Este de' dorit dar,

această 'stare. de. lucruri să

înceteze.

.

..'::-

..

Pelângă aceste neajunsuri, ce se pot preţui, înn cifre, sunt *
„şi alte neajunsuri de ordine morală, pentru armată. - Oliţerii
"> cei harnici, cari au îmbrăţişat cariera inilitară, de' dragul a?
"matei, cei cari nu doresc concedii „pentru a nu-face nimic,
sunt tocmai. cei mai deziluzionaţi. 'Trapa.. 6 deasemenea de-.
| moralizată. “Soldaţilor li se dă concedii în condiţii - foarte” -nenorocite: adeseaori. Sunt unii, : cari nau pelângă: cazarmă :
un alt domiciliu. Deaceea, mulţi. nu vor. să plecei în concediu.
_“ Se întâmplă ea. ofiţerii. să fie' nevoiţi ase ruga de soldaţi,

„casă plece în concediu. Alte: ori-*se întrebuinţează - mijloace
mai convingătoare şi. s'au întâmplat cu acest prilej. acte. de in-.

disciplină, Se azvâriă afară soldaţii, cari se împotrivese a pe

N

răsi cazarma. Soldaţii sunt. alungaţi fără foaie: de drum. şi,
s'au văzut cazuri când, de nevoe, soldaţi în uniformă aa pri-

mit servicii subalterne, spre a-şi găsi un "adăpost, ori spre. ac
câştiga banii necesari: 'de drum, casă se întoarcă la .cămi- .
nurile

lor.

.

1

-

„Alt neajuns, care are şi el înrâurire a asupra, moraluliai tr apei, :

este hrana insuficientă. Aceasta v” am. Spus-o şi 'n “anul tre-..
cut.

S'a

redus

alocâţiea

bugetar!
-.

«

pentru hrană

şi, a

m

k
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mare,
a fost nevoie

de

să

se

2
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s.

reducă şi -porţiea

pâine. Giisesc o dovadă

de

carne

de ţemeinicia -celor ce vă

şi.

spu-

neain anul trecut chiar întrun raport cătră:. Rege al d-lui
ministru de războiu,, din '26 iulie 1903:
„Tată 'ce citesc. în acest raport: .
«0. _greşală neentată din. partea comandanților şi în con-..
” trazicere. cu înaltul ordin de

zi, din 10:maiu

1901, este: de

a face economii de bani, ' prin hrănire mereglementară, sau
„chiar prin aplicarea de: „pedepse, i numai în scopul de aface
economii».

-

Ze

7

:

Vă

.

.

Ei bine! : Deco. mu vreti, să vedeţi Tacrurile aşa

cum sunt -

şi să vă închipuiţi că aceste neajunsuri izvorăsc, nu din: a„locaţii iasuficiente, ci din faptul, că-i comandanții de cor puri
au: devenit partizani, „prea zeloşi ai: bugetului . d-voastră, ţintuit,

cum. aveţi

obiceiul a zice; la +218

milioane.

:

.....

"Firul deasemenea. este foarte slab, abia 35 la sută din gloantă'
sunt bune. In! Austria sunt 66 la sută. Ştiu că acest; rezultat: este excepţional

RE

şi că multe țări îl pot învidia, totuşi re-

. zultatele noastre sunt insuficiente. ,
Imbrăcămințea 'suteră asemenea -de' multe
convins “că d. ministru

lipsuri

de, războiu nu-mi va da

şi sunt:

o dezminţire, -

când ît voiu spune, că garnitura noastră de războiu nu.este
_ intactă .şi nu Va trece mult pânăce d-sa va, fi mevoit a cere -,
„ credite: extraordinare.
a
_
„o
“Domnilor, nu vreau șă mă întind imai departe şi în orico caz j
“nu: voiu atinge, cestiuni mai delicate, cum sunt: acelea. ce pri-

„vese pregătirea: de: război.
i
Sa
- Mă voiu mărgini a face. aci încă o observvaţie! In programul
“ dela, Iaşi “partidul liberal înscrise armătorul deziderat: des-.
părţirea administraţiei. războiului de: comandament.

|

„Aţi. prețuit că, chiar atunci. când în capul ministerului
ÎN văzboiu

se afla'un “militâr,

pelângă
'damentul.:

administraţia
i

nu era bine, ca. “acesta

propriu:zisă a. : războialni
.

să

de *
aibă

şi - coman=
Si

„Atunci întreb pe. d. ministru de războiu, dacă nu socotește: ”
„că momentul azi e bine venit, fără vreo -atingere pentru

op.

Ă „ SICOLAC FILIPESCU

“amorul -propriu

al a- sale, în ceeaceo priveşte cunoştinţele tec-

nice .ce poate. să le aibă,
deziderat. şi să se
-

,

creeze

pentrucasă

îndepliniască

acesţ

înaltul comandament?

Domnilor,: aceste. critici tăcute, cu privire la armată, fără nici-

an fel de spirit de par tid, apasă nu numai asupra administrajiei

războiului, ci mai ales asupra. gestiunei d-voastre financiare,
„întrucât | bugetul actual nu poate da. rezultatele știute decât
cu aşa grave jigniri pentru apărarea ţării. Nu voesc să vorbese astăzi aci de cestiunea financiară. Ea nu .mai poate fi
discutată în 'generalităţile ei. Discuţiea ar fi prea specială
si, apoi, avem prea. multe ocazii casă ne ocupăm de dânsa.
„XYoiu releva numai observaţia “d-lui dr. Radovici, care constat

Şi în această

direcţie

reforme

democratice.

.

Trebue însă, să constat, că politica guvernului s'a mărginit
mumai la. aceasta: el a mărit. dările pentru acei cari plătiau
deja şi a lăsat să. "scape: izvoarele de. venituri, cari nu plăiau nimic, dar mai ales-ela mărit sarcinile contribuabililor
în ceeace priveşte. obieotele de consnrăaţie de „prima mbce-

sitate. -”
i

Dar,

încă

Si
odată, nu

vreau

să vorbese

de

cestiuinea! * finan-

ciară. Voesc însă să constat, că vederile d-voastră financiare
au ajuns să. înrâuriască chiar şi” concepţiile d-voastră asupra
politicei.. externe. a
a
i
Am văzut, întradevăr, arrăându- -se: în Macedonia donă poJtiei succesive şi contradictorii...» +
Dia
Mai

întâi,

Macedonia a fost

consideratii ea
.

un. lux

inu-

til şi a fost trătată- ca un simplu” funcţionar suprimat.» “Este
„drept. că aţi. avut grija ca,” atunci când aţi părăsit pe Ro-..
mânii din „Macedonia, să le asiguraţi o o soartă, aruncându-iai în
Si
i:
braţele altora.
- Aceasta este prima fază, acea a abăicărei da o.“politi
că

„rmată, de zecimi de ani cu.. sacrificii şi cu stăruință
de
toate guvernele, .
e
A venit apoi a doua fază. Susprinşi de evenimente,
Vaţi

dat seama, ci Macedonia are oarecare impor
tanţi în rezol-!
virea pr oblemei orientale. ŞI că „Protectorat
ul . nostru „asupra
PN

1

,
i

.

.

„

-
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- Românilor din Balcani poate constitili an preţios instrument |
de înrâurire morală; - Atunci începeţi o politică activă. Insă,
odată cu “terenul pierdut îîn Macedonia, aţi pierdut însăşi baza,
d-voastră de operaţie. Astfel, în locul unei politici active; “
iN stăruitoare, la Bitolia, începeţi să negociaţi: fară bază la Con-,
« un succes, de care
stantinopol şi la Athena. Şi o. facoţi cu
îmi veţi permite să mă ocup aci. |
a
Dar, mai înțâi, câteva consideraţii generale. E
Ştiţi, că politica tradiţională a Românilor din. Peninsula.
„Balcanică a. fost de -a lupta alături de “Bulgari încontra Gre„cilor. Neapărat, împrejurările din urmă au făcut imposibilă ,
"continuarea unei asemenea politici. Nu trebue însă să pier-:
- dem din vedere, că dâcă Bulgarii sunt, azi, vrăjmaşii poli-"
„tici ai Românilor, primejdia etnică o> reprezintă “elementul

elen.

;

-

Cestiunea etnică veprezintă ooarecum faţa.
blemei, pe când chestiuneaa politică constitue
nică şi curopeană..
:
„Chestiunea politică nu se va pune docât îîn
chilibrul în . Balcani. va fi” ameninţat” Pentru
N

Jocală a pro:
faţa eei „baleaziua, când e€această even=

“tualitate am încredere, că giivernul actual, ca şi oricare “alt
guvern, dealtminteri, urmăreşte cu viesilent desfăşurar ea cve- ..

"* nimentelor.:
Pentru

Me

moment”

ă

însă chestiunea

îi păstrează cardcterul

ei local. Ori, tocmai această chestiune locală, cu fața ei etnică,
„capătă o.soluţie în momentul de' faţă, : D-l ministru de ex-.
terne

ştie. — şi- mi

închipui,

că ştie de trei: lani — că. se pre-

„"găteşte o nouă împărţire teritoriali, a. Macedoniei. Cele două; .
"puteri, cari au căpătat “în Balcani un rol .de prioritate, voesce să creeze. nişte

unităţi etnice,

de populaţie omogenă.
luaseră „de normă

7

-

Importă,

un

bazate pe un procent oarecare

Până acum

câteva

dar, ca elementul

gere în aceste împrejurări.

ele.

românesc

să “nu sufere o atin7

Cată să veghiăm;. ca el să nuse

. “visipiască în minorităţi şi să nu se. piardă
mozaicului

stpttimfi

procent de 75 li sută.

celorlalte: naţionalităţi.

printre resturile

m

|

204

.

_
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„Adi „estă, peniru moment, nodul chestiunei. Spre acest ţel
trebue să tinză toate sforţările guvernului, precum spre această

„nu

ţintă se

încordează' energiile

rivalilor

noştri.

In această privinţă cer explicaţii guvernului şi — dacă-el
e în măsură să-ne dea. „explicaţii, — îîi cer- ca măcar să

ne dea

asigurări

vor fi „oceroțite..

formale, că interesele noastre din Macedonia

e...

“Asupra. acestei

chestii

-

N

va fi pusă

la

încercare

eficaci- -

- tatea politicii noastre generale şi tot asupra acestei chestiuni.
vom „putea vedea roadele, culese depe urma a politicii urmate

în Macedonia

de guvernul

nostru./ |

-.

- Guvernul poate mult în această privinţă. Succesul depinde,
în parte,. de atitudinea elementelor nesigure şi îndeosebi de
„aceea, a. elementului român grecoman. ..
ţ
-. Ştiţi” că

naționalitatea -e. adesea,

în

Macedonia,

2

o „simplă

„opinie politică. şi, ca atare,: schimbătoare. a
. Această opinie se poate manifesta cu mai multă sati mai
- puţini, tărie;

după

încrederea ce! ştii să

Insă încrederea se inspiră. prin acte
|

inspiri..

“văzut. Singurul acts de care am 'avut să ne
creditul de 600.000 lei, prezentat de guvern

—. votat; Acest

credit a fost pe atât de

|

şi acte nu prea am
ocupănă, a fost
şi pe care l-am

bine venit, pe cât. n'a

tost bine venit discursul d-lui - ministru al instrucției, - prin -.
„care: â. solicitat votarea propunerii sale. Totuşi, noi am votat

acel credit pentru consideraţiuni altele şi, aşi putea zice;
"pentru. consideraţii?toemai 'eontrarii decât cele arătate
de
a-l

ministru

ca număr,

al instrucției - publice. Votul

nostru,

putea,.să fie o indicație şi noi. am

- indiferent

vrut să dăm

următoarea indicație :
a
Sa
PS
Intrucât şi în “Macedonia. sunt lapte de.
partid, ce “au leBături cu ale noastre, am vroit. să se „ştie,
. în
împrejurările a

actuale, că, luptele ; noastre de partid nutrec mai departe. ca.
ggraniţele noastre. "Vom : încerca, când.
vom avea „Ocaziea,
să facem mai mult sau mai bine decât
q--voastră. Insă-să se
"ştie acolo, că nu vom căuta a sut pa
nimic din ceeace d-voastră

„veţi, fi avut

oeaziea

1
a

și cinstea

de-a

întemeia. (aplauze).
.
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Afară. de acest act n'am “văzut
contraziceri.
Acum trei ani

i

SI a

i

„90%
=

|

nimic,

decăt

şoviială

Ta
s'a făcut: o apropriere de'Grecia

N

şi

„
şi; acum,

dacă ar îi să judecăm după comentariile: presei guvernamen- „tale cu privire. la creditul de 600.000 de lei, ar trebui să cons" tatăm oarecari deziluzii în “privinţa acestei apropieri. De„ ziluziile se trag negreşit din. faptul, că n'aţi' ştiut sau n'aţi
.
putut, în aplicare,. să impuneţi acestei prietenii, un caracter „de dreaptă reciprocitate.
i d
ă
Astfel, am văzut că, atunci când paaiaretiatul ne-a dat o

“câteva semne; sfioase 'de. bunăvoință, am “văzut, zic, cum e-.
_„lementul elen ne-a creat o-sumă de greutăţi. Fapt şi mai ca- *
“racteristic. Când în luna septembrie s'a constituit comisiea.
mixtă de “sub :Hilmi-paşa, ' în care" am. obținut şi noi un

"delegat, am văzut guvernul amic “dela Atena făcând repre'zentaţii oficiale la, Constantinopol încontra „prezenţei delegatului român. Dar chiar în acţiunea noastră proprie, câre
“nu depinde de: alţii, n'am constatat decât incoherenţă. Sau,
_

înfiinţat,

- = este

s'au

desfiinţat: şi, se zice. că în momentul

D

latul dela Bitolia, s.a încercat să se desființeze
asupra. dispoziţiilor: luate spre.a-l ' desființa.
7

de faţă

vorba iarăşi se se înfiinţeze etoriile. S'a înfiinţat consu- şi s'a revenit
Am văzut 0

politică şcolară, fără şir şi un mod cam. uşurel. de-a ne maA
|
nifesta în chestiunea patrinrchatului: E
De aci, o sumă de neajunsuri. V'am arătat cauzele lor; Nu.
vreau însă. să scrutez mobilurile acestei politici. Observaţi că
întru -aceasta,

mai . moderat; decât

sunt

" din cabinet. Aşa, am

înşişi

unii membri

făsit un interesant discurs al d-lui mi-

nistru de interne, care spunea, aci în Cameră, îîn martie 1898:
«A încercat d-l Sturdza să ne desființeze consulatul dela

«Bitolia,

suprimându-l” din buget.

Comisiea . bugetară,

-

şi

„«Camera au avut însă patriotismul necesar, pentru a-l men«ţine.; S'a desfiinţat însă de fapt, dând afară pe consul şi .
- "- «aducând arhiva în Bucureşti. Noi l-am reînfiinţat, făcând.
«să fâlfâie din

«cedoniei. . IER

nou tricolorul români în . vârtul munţilor” Ma

E

-
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«Am, făcut o faptă rea? Nu trebuia să-l reînfiinţăm, fiind«că fusese înfiinţat de un adversar politic, de a. Al. Lahovari ? Nu, domnilor, nu

înţelegem

astfel

politica».

-- Domnilor, vă spun cu toată sinceritatea, „că nu vreau să admit
asemenea bănneli. Dacă aşi putea presupune, că neajunsurile,
pe cari le putem întâmpina, îndfară, izvorăsc nu din îm
prejurări de torţă majoră, sau. fie chiar din nepriceperea
d- -voastră,

ci din urâcioase sentimente de invidie şi de ură de

"partid; atunci
să „regret

Cum

aşi trebui 'să vă, declar,

moderaţiea

se "explică

fapt: : întrun

opoziţiei, ce

această

moment

de

vă

că n'aşi
facem

moderație?

criză,

ni s'a

putea

de'trei

ani.

Printr'un

părut,

decât.
“singur

că. vedem

din:

partea guvernului o lăudabilă stăpânire. de sine şi o dorinţă. de-a răpune spiritul de partid. spre binele general.
Aci este explicaţia atitpdinei noastre,” asupra “căreia nu, e:
poate fără folos să mă întind ceva: mai mult.
a
Cât pentru mine personal, am avut ocaziea: în două. îm„prejurări să combat cu înverşunare două regimuri liberale.

„Pentruce.? Pentrucă mi .s'a- părut, că se caută

a rădica

- triumfari de partid -peste ruinele morale - ale ţărei,
dată şi peste aspiraţiile naţionale: strivite, de data'a

întâia
doua.

Şi în 'aceste năzuinţe ale spiritului de partid mi se părea, «că
stă rădăcina tuturor relelor de cari suferim.

Peaceea, când, într'o' ocazie mai recentă, în mijlocul unei
crize, care

făcuse

şi pe

cei

mai

binevoitori pentru

noi a

se

îndoi de virtutea acestui Popor, “când, în asemenea, împrejurări “Gritice, zic, am auzit depe

banca

ministerială

răsunând

cuvintele, pe cari'și noi le rostisem înaintea d-voâstră: «popor, iată-ţi datoria», atunci ne-aţi văzut, "fără deosebire de partid,
dând alături de d-voastră singurele
povete, pe cari le porunciă onoarea şi patriotisinul.
.
Ă
a
A

Nu ne-aţi văzut. pela răspântii, rostind cuvinte ademenitoare şi dând sfaturi moleşitoare pentru energia acestui
popor.
"Am credinţa, că, făcând aceasta, ne împliniam datoiia şi
căitră i fară şi cătră partidul nostru. In nişte „Momente,
pot

-

ă
Pa
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să „Zic dureroase pentru partidul nostru; când bunul

simţ ne

spunea, .că n'avem. revanșe. de partid imediate de luat, am s0-.
- cotiţ că trebue; înainte

nume

de tbate, să ne îngrijim

al' partidului nostru şi n'o puteam

de bunul re-

»

face mai bine de-

7

“cât prin. acea: atitadine patriotică, izvorâtă: din ce este mai
,
esenţial în credinţele partidului. conservator, - |
Căci, domnilor, permiteţiimi — în singura discuţie du carac-

ter mai academic, ce se “produce aci— să-mi pun întrebarea:
pentruce suntem conservatori ?2 In două cuvinte: răspund : Sun- tem conservatori, pentrucă. socotim că libertăţile nu au_ace“ iaşi limită la noi ca în alte. ţări şi că în această limită par .
|
tidele nu .au acelaşi drept la licenţă. la noi ca aiurea.

întrebarea,

„Pentruce? S'a : pus adeseori
„oară,

instituţiile

liberei

Americe

nu pot

pentruce, : bunăcu

rodi

acetași

“rigoare „pe solul obosit al Ruropej. Şi răspunsul este, că Ame-

-

rica nu ar6. vecini. Noi însă avem vecini. Avem mai mulţi
-“xecini decât . multe ptate mari ;; avem mai mulţi vecini decât

toate ţările mici din Europa. ..
Şi această înghesuială

a rivalităţilor și vrăjii

apasă

pe. acest

colţ de lume,

unde, ne-a fost dat să fim- grănicerii “Europei

şi -să răbdăm

mai. puternic,

decât

oriunde.

îdcăierările cele mai crunte
:
scurs. peste noi. *

Si, în momentul

aiurea,

seminţiilor, «ce sau"

ale tuturor

de faţă, se: pare, că

vedem. iarăşi searinele

prevestitoare ale unor vr emuri gr ele, ce vin asupra noastră.
- Un ministru englez, cel mai influent dintre, miniştrii en-:

'glezi, vorbia, acum trei ani, de necesitatea de
multe lucruri încă învăluite în viitor şi. cari
turbure -mintea bărbaţilor de stat ai Europei.
Ei bine, tocmai în “jurul nostra vedem, că se
şi poate se vor rezolva în zece său cincisprezece

a se prevedea
ar trebui. să,
|
pun problezne
ani acele pro-

: blem, de-o însemnătate covârşitoare pentru noi.
"Toate aceste împrejurări condiţionează

legea,. potrivit, că- |

cr
o
reia, trebue să ne împlinim ursita noastră.
Sunt popoare, “poate mai “fericite, cari pot justitica meni-

reă lor prin serviciile ce aduc, experimentând, cu paguba lor,

..
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de „tă, iristitaţii; mai.
za mult sau mai putin înaintate. Legei,
noastră - însă nu „poate să fie decât un patriotism - îndărătnic,

un. şovinism
„cepţie

necesar, o. educaţie. virilă şi . militară, o con-

a vieţei

noastre

publice, care, îngăduind

neapărat

&- :

nergia luptelor” de partid, ssă ştie să le statorniciască în -ho'tarele unui patriotism ; neclintit.
ÎN
ă
+
Din fericire, nu avem, „spre a ne. abate! din această cale,€
partide extreine, „Vrăjmaşi ai ordinei. sociale. „Avem, din ne-:

_horocire;' urile noastre de. partid.
de, frământările
”„neşti,

dar

Şi ar fi „meiertaţ ca, feriţi

“sociale, izvorâte din „nişte

la urma

urmelor. respectabile, să

năzuinţi

nebu-

îndurăm aceleaşi

zbuciumări, izvorâte, din spasmurile Vibertinajulai de partid:
"- (aplauze).
A

N

Suntem, domnilor; la o. răscrut. Dupăeum vom şti să sta- N
„ tornicim. politica. noastră în, aceste limite, să ' orientăn poli- ”tica noastră internă “după: marile noastre interase: din afară
“şi s'o

rezemăm

pe-o

armată, :care :să fie. la înălţimea . nece-

sităţilor: şi-a împrejurărilor,
| încredere,

vom putea să privim viitorul cua

: sau cu sfieală.

IER

| “Inaintea noastră se pune acea dileză, pe. câre-> unul „dintre .
anteinergătorii

ideei “unităţii

germane

o: punea

contimporâ-

„Milor săi : Sau vom fi sfârşitul unei rase dispreţuite, a cărei

„stingere 'o va: pomeni istoria cu nepăsare, sau vom fi. obârşia

„Umor. timpuri noi, a căror 'strălucire va depăşi
> „chiar ale, celor mai mulţi: dintre- noi (aplauze).
7

.

-

închipnirile '
Ia
A

în

a.

|

i
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XVI.
ISTORICUL PARTIDULUI CONSERVATOR
IN

Cameră, ÎN CHESTIUNE PERSONALĂ.

In şedinţa Camerei ăela 2 decembre 1903 — şedinţă, în care so
” continuă discuţia asupra proiectului. de Răspuns la :Discursul 'Tronului — ia cuvântul, numaidecât după d-l N. Filipescu, care vorbise despre «Programul. Liberal», deputatul. 0. Cernescu, care cuvân-

tează pânăla sfârşitul şedinţei. “A doua zi; 3 decembre, vorbeşte
— tot în discuţia generală asupra proiectului de Răspuns la. Dis-

cursul Tronului — d-l “Vintilă Brătianu.

Oratorul

liberal combate

ideile, susţinute în şedinţa precedentă de d-l N. Filipescu, privitoare
la proiectul de lege, depus din iniţiativă parlamentară şi prin care.
se modificau câteva articole din procedura civilă asupra vânzării

proprietăţilor imobiliare rurale. Oratorul critică apoi partidul con-

servator, despre caro spune, că întotdeauna s'a arătat protivnie
transformării normale a, proprietăţii mari, transformare . în- care

"conservatorii n'au văzut decât o luptă de clase, intre proprietatea
nare

şi.
ţărani.. Critică,
-

deasemenea,

"vator în timpul războiului dela 1877.
Oratorii,

cari

urmează,

ţelo din'zilele următoare,

atitudinea partidului conser-

atât în această

şedinţă,
cât

şi în

şedin-

-

se ocupă în cuvântările lor mai mult cu

polemici de partid. Astfel,.
d-l Tache Ionescu, d-l Mihail Orleanu,
" 4-l Al. Marghiloman şi Gh. Panu. In şedinţa dela8 decembre vorbeşte d! Gh. Dragu, care, în apărarea ce face guvernului,şi partidului liberal, arată, că acest partid nu a fost şi nu este ceeace

Sunt partidele liberale

clasice

în Europa:

ma 'rămas

numai

în

“a.

sfera pur politică, ci a trebuit să se ocupe şi cu chestiunile de
ordin economic şi social. Primul act mare în această direcţie este
— declară oratorul — împroprietărirea dela 1864. Asupra acestei
afirmaţiuni este de două ori întrerupt de d-l N. Filipescu, ceeace
- provoacă următoarea replică din partea d-lui Gh. Dragu:
:
„— Mă iertaţi, domnule Filipescu, pe cât ştim noi istoriceşto-acest " Tueru 'este -tăcut de Mihail Cogălniceanu şi el toată viaţa lui po|

litică s'a crezut şi “a fost de toţi considerat ca.liberal,
In aceiaşi şedinţă,

numaidecât după oratorul liberal, ia cuvântul

Nicolae Filipescu, — Discursuri Politice, vol; II,
!

!
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d-l Mihai Vlădescu, 'roprezântantul grupărei Cantacuzino, care, în
violenta critică ce îndreaptă contră grupărei Carp, contestă golului
acestui partid, cum şi d-lui Al. Marghiloman, dreptul de a vorbi
tradiţiei conservatoare,

în numele

întrucât în trecut

oxistat

au

trei

încercări din partea partidului 'liberal de a. forma un guvern cu
d-l Carp şi membrii grupului său politic.
"In şedinţa:dela 9 decembre, d-l 1. I. C. Brătianu, ministru de
_externe, luând parte la polemica, do partide, ce se începuse, face
“un foarte sever proces politicei şi persoanei d-lui 'Tacho Lonescu,
“care — spune oratorul — din adept fanatic al lui C. A. Rosetti,a ajuns

“+ duşmanul neîmpăcat al liberalilor, iar astăzi acela, care la 1887 nega

lui Ion” Brătianu dreptul de a se numi. liberal, contestă d-lui P. P.
Carp dreptul do a se numi conservator. În şedinţa. dela 10 deocembre, d-l Em. Costinescu, ministru de finanţe, râdică deasemenea
„aspre acuzaţii d-lui Tache Ionescu, spunând că s'a plimbat din.

-

partid în “partid şi-a încercat norocul în diferite partide, numai spre

a vedea, unde găseşte mai multe foloase. Singura ţintă a. d-lui Tacho
Ionescu a fost aceea de-a ajunge. Mai departe, îl învinuieşte, că.a'
din

răsturnat,

-

desub

„servator
dica

invidie,

realiza

de-a

de

ziua

în

preşidenţia

12 februarie 1901, guvernul

con-

d-lui P. P. Carp, numai: spre a-l împie-

o îmbunătăţire

situaţiei

a

îmbunătă-

financiare,

ţire pe care n'o putuse. însuşi înfăptui. După ministrul do finanţe,
ia cuvântul deputatul Al. Djuvara, care atacă gruparea consertoare desub conducerea: domnului P. P. Carp,. pu temeiul că a :
neglijat “totdeauna corpul electoral şi: chiar şi în. ultimele alegeri
reprezentanţii acestei grupări s'au ales în cartel cu guvernul,
Faţă

-;

de

acuzaţii

numeroasele

cătră atâţia membri'ai majorităţii,
de

de
externe,

finanţe

de

:

şi de cătră trei miniştri —

cum

şi preşedintele

aduse

i se

ce

personale,

:

consiliului—

'Tache.Io-

d-l

nescu “are cuvântul, în şedinţa dela 11 decembre 1903, în chessa, aduce faptul, că acelaşi lucru :
tiune personală. Intru apărarea
s'a petrecut cu mulţi alţi membri ai celorlalte partide, atât în ţară cât şi în străinătate. Astfel a fost, la noi, Vasile Boerescu, care,
dupăce timp de 1l ani se războise cu Ion Brătianu, a intrat în
„partid:şi în guvern, sub şefia acestuia ; tot aşa, principele Dimitrie
Ghica, care a fost şi preşedintele Camerei conservatoare şi pre- şedintele Senatului liberal şi căruia partidul liberal i-a făcut, ca, şi
lui Boerescu, funerarii naţionale. Chiar acum, pe banca: ministeso află trei" foşti deputaţi, V. Lascăr, Em. Costinescu şi Em. |
rială,
Porumbaru, cari au atacat cu furie, cu patru ani mai înainte, partidul liberal, 'Mai departe, citează :cazul, lui Gh. Palade, "care

atunci când s'a-impăeat cu liberalii, pe' cari îi combiătuso cu atâta

violenţă,

a trebuit

| In străinătate,

să înghită

şi anume

discursuri

foarte

grele

de

mistuit,

în țara. clasică a parlamentarisinului,

Anai săi au fost
în”
petrecuţi
ani
transfugi : Pitt, Fox, Gladstone, care,: după 17
partidul conservator, a trecut dincolo şi a fost: coa mai. înaltă oxalia,

cinci

din

cei mai

de

presiune: a liberalismului

seamă

englez.

oameni

de

Chamberlain,

stat

cel

mai

mare

om:

„RO
.
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de stat al Angliei, este tot un transfug: a fost radical, apoi “mi- nistru liberal şi azi este campionul conservatismului.
După d-l "Pache Jonescu ia din .nou cuvântul, în replică, d-l
* Toan.I. O. Brătianu, ministru de externe, care stăruie asupra faptului, că cele două propuneri, făcute d-lui 'Tache Ionescu, de-a “ întra în partidul liberal, au avut loc în anii 1889 şi 1890,- când
partidul liberal era în. opoziţie, iar în 1891 d-sa intră în partidul -.
- conservator, care era, la guvern. Rs analiza, pe care am făcut-o —
spune- mai doparte: oratorul —'n'a
voit desigur să învinuese pe:
cineva că, în cursul luptelor politice, s?a putut înşela în aprecierea :
sa asupra cutării -sau cutării persoane. Asemenea schimbări de apre- cieri — cu sinceritate — s'au întâmplat şi se vor întâmpla foarte des,
căci greşelile sunt foarte uşoare, când patimile omeneşti sunt dezlănţuite. Dar în analiza mea am căutat să mă ocup nu atât de certurile între oameni, cât': do schimbarea de opinii şi de principii.
Sti aci o mare deosebire, pe care regret că nici pâni astăzi. n'a
înțeles-o dl Tache Ionescu. Nici acum, nici când ne cita pe Pa-.
lade, n'a apărut în ochii d-sale ce poate fi acea convingere sin-:.
coră, care lui Palade îi asigura nu numai concursul tovarăşilor de luptă, dar şi iubirea lor şi, în același tirip, respectul adversarului. Şi nu e mai sigură probă a caracterului unui om decât
„respectul

adversarului:

niază chiar, tot
. acest simţimânt
“pe cari adeseori
„cari rezultă fără
După

te

atacă,

te

acuză,

te

înjură,

te

calom-

*

ce pofteşti, dar în fundul inimei lui te respectă şi
se constată - printr'o sută şi "o mie de manifestări,
n'ai putea să le defineşti în ce consistă, dar din
înşelare posibilă respectul adversarului». -

d- 1. I, C. Brătianu

se dă, cuvânţiul,

nală,. d- lui Nicolae Filipescu.

în

cestiune porso-

_ ISTORICUL PARTIDULUI CONSERVATOR.
y

DISCURS

ROSTIT IN ȘEDINȚA CAMERII DELA 11 DECEMBRE 1903,

„ Domnule Pr egedinte,

d

i

Tin să amintese, că cerusem cuvântul nu în cestiune per“ sonală, ci, mai întâi, în fonă, atunci când d-l Vintilă Brătianu, Ja sfârşitul

cuvântării

sale, îndreptase un

atac contra

întregului . trecut al partidului conservator. Din diferite îm, prejurări,

n'am

avut parte

de cuvânt

şi ţin să amintesc,

că

n'am uzat de dreptul nostru reglementar strict ca, după un
orator, care a vorbit pentru, un altul să vorbiască contra și Pad

p
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m'am supus îndemnului d-lui preşedinte, de a lăsa această
Vă

cestiune la urmă, cu prilejul. cestiunilor personale.
dar,

preşedinte

domnule

rog

să-mi .îngă-

„deputati,

şi domnilor

duiţi; să fac mai puţin: o cestiune personală cu d-l Vintilă
Brătianu, cu care nu am nimic personal de răfuit, şi mai

mult. cu 'Tudor Vladimirescu şi cu eroii dela 1848.
daţi voie, ca în așa
Vocr:'Da, da.

condițiuni

D-l N. FrureEscu :
cestiune,

s'a mai

Dacă îmi

să. vorbesc...

Va naulțzamese.

ivit şi o altă

Dar

pe

lângă

cestiune personală,

această

întrodusă,

de d-l Tache Ionescu, printr'o provocaţiune, menită a pregăti,
terenul pentru o ripostă de mai înainte studiati a d-lui Vlă„descu, care a îndreptat un foc violent încontra noastră.

„ După acest atac al d-lui Vlădescu, ne-a venit şi un alt atac
pe la spate, din partea unui căpitan: de trupe neregulate,
fără

cocardă

vizibilă

şi

„adică cu d-l Djuvara,
cine

discut,

căci hu

fără. semne

mi-e

greu

ştiu în numele

cenzurând atitudinea

distinctive. _Cu

să

discut,
cui

noastră politică,

acesta,

căci nu ştiu cu

vorbeşte

d-sa.

D-sa,

şi-a concentrat toată

critica asupra rolului nostru electoral. Nu pot decât să mulţumesc d-lui Djuvara, pentru poveţile sale şi mă voiu inspira dela

ele. Sunt mai în poziţie ea oricare altul, să profit de îndem- .
nurile d-lui Djuvara, căci d-voastră cunoaşteţi numai teoriile
expuse aci, pe când eu cunosc şi practica d-sale dela Brăila.

D-l Djuvara a vorbit de : cartele electorale, pe cari le-a
condamnat şi-rni aduc aminte, că sub niinisterul generalului

Florescu am păcătuit, pentru întâia oară, făcând un cartel, .
dar” iati în ce împrejărări: făceam opoziţie ministerului
generalului Florescu, pe care îl combiiteau.- şi Al. Lahovari
şi d-l Carp. In această împrejurare. m'am bucurat totuşi de
.
un cartel cu guvernul, pe care— oricât ar fi de: “uimitor
—

_mi

l-a înlesnit

d-l

Djuvara

şi,

subt

un

regim

conservator,

d-sa m'a luat subt aripile d-sale protectoare. Aşi fi.un ingrat, dacă, astăzi, i-ași răspunde. alttel decât exprimându-i
recunoştinţa mea (aplauze).
“Trec

la d-l Vlădescu.

NE

-
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D- Vlădesciă. ne- a “contestat dreptul - de a: vorbi în: numele
„ideii conservatoare,

iar

eu îi contest

d-sale

competinţa de

„a vorbi în materie de statornicie politică, (aplauze, râsete).
Puteţi

să vă

dedaţi

la

studii

istorice

cât

de

profunde

asupra nestatorniciei ' politice, puteţi publica volume asupra
«transfugilor celebri», încât să aveţi cuvinte de justificare și
să aveţi în dosul cui să vă ascundeţi.
|
D-l M. VLăprscu: Cer cuvântul.
ia

4

Ss

DI

N.

Turrpescu : Dar,

chiar

pentru

transfugii.

ilmştri,

sunt unele lucruri nepermise. Să vă dau o pildă: fac o simplă
“ipoteză. Stăruese a spune, că e o simplă ipoteză, căci altmintrelea aşi vedea iarăşi niște mizerabile calomnii, ca acele ce.
am citit ieri în ziarele d-voastră, că noi ne pregătim a intra
în guvernul actual. Deci, cutoateaceste precauţii, presupus,
că aşi avea nenorocirea — Dumnezeu să mă ferească de âcest
lucru — să intru.în partidul liberal. Vă” închipuiţi d-voastră,
cum mi-ar şedea mie ca, a doua zi, să contest d-lui Sturdza,
d-lui Brătianu, d-lui Costinescu, dreptul de a vorbi în nu-

„mele ideilor liberale, ba chiar să-i şi excomunic
din partidul
liberal, justificându-mi atitudinea prin aceea că, în toate” tim- purile şi pretutindeni au fost transfugi.
|
Cutoateacestea; primesc chiar și judecata d-voastră, domnule Vlădescu. Insă să vedem ce fel de judecată.
|
Când Luter era chiemat în judecată, înaintea vrăjmaşilor *
săi, el se.ducea la dieta din Worms zicând: «Judecaţi-mă
şi condamnaţi-mă, dar judecaţi-mă şi condamnaţi-mă cu texte
luate din Sfânta Scriptură».
”
„Şi euvă zic: *J adecaţi-mă- cu texte luate din Biblia noastră,”
Arătaţi-mi, că am păcătuit încontra vreuneia din credinţele
conservatoare ; atunci, . cu capul plecat, mă voiu supune ho-,
tării d-voastră».
|
|
|

D-l Vlădescu însă a căutat nuniai să înlăture ideile și.
principiile şi să -puie în lumină numai nişte forme exterioare
subalterne,

căci tot

ceeace e organizare de

propagandă

nu,

poate avea decât, valoarea unor mijloace în serviciul ideilor
Aceste forme exterioare însă au avantajul de-a ascunde ideile,
,

4

i
.
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mai

de idei. Ele

sunt

utile şi. pentru

a produce

oarecare confuzie, care mi-aduce aminte o "poveste franceză,
povestea du couteau de: Jeannol. Ştiţi : acel minunat cuţit,

căruia i se schimba când limba când mânerul, dar rămânea
tot cuțitul lui Jeannot.
_
Aşa, se întâmplă uneori și “partidelor : li se schimbă, când
limba
— adică graiul, în care îşi rostesc credinţa lor
— li se..
"schimbă şi mânerul, adică instrumentul pus în serviciul acelei
credinţe. Şi, dupăce şi-au schimbat, și ideile: şi principiile şi personalul şi metoadele, acele :grupări spun: «Suntem tot
liberali, sau

tot conservatori».

Am mai văzut încercări de a
politice,
a.
.

se: Talşitiea

astfel situaţiile
o

Imi aduc aminte, în această privinţă, de! o scenă, petrecută
în această Cameră. In 'locul d-lui Vlădescu se afla regretatul
Gheorghe Vernescu, care, pornit :dela liberali şi reîntors-mai

târziu tot la liberalipcontesta aci d-lui Carp şi acâlora, cari erau
alături de d-sa, şi ideile şi dreptul de a'vorbi în numele partidului conservator, Identie discursul, rostit, deuniizi, aci, de
d-l Vlădescu.
"Atunci se scoală Alexandru Lahovari şi “răspunde următoarele; în şedinţa Camerei dela 14 decembre: 1889:
„«Voiu repune lucrul acolo unde trebuie să'fie ; voiu vorbi |
„acu dreptate, cu elogiu de d-l Carp, de intelig
„ «direcţia “politică originală, pe câte a putut. so ai
«acesteia, ostenite de lupte, de pasiuni...
«D-l. Carp a avut un mare merit: e că, pentru prima oară
«le-a

concretizat

în mod:

precis şi practic

«oară a, vorbit de idei acestei
Cât: pentru

dreptul

nostru,

ţări, ostenite
a acestora,- ce

şi . pentru

prima,

de: pasiuni».
înconjurăm “pe

d-l Carp, de a vorbi în numele partidului conservator,
mai zicea Alexandru Lahovari, în . şedinţa Camer
ei dela 16. decembre:

«Fie

-

dintr'un sentiment

de mândrie, fo din nişte idei mai
ca, du păce noi i-am împins să
pe d-nii Th. Rosetti şi Carp, a
doua
d
zi să se în-

+ «cavalereşti,

«sprijine

ei

n'au

vrut

-
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_„«toarcă tot după indemnul nostriişi iată, că o mare parte din
«membrii partidului conservator rămân împrejurul d-lor Carp
«şi

Rosetti,

cari

odinioară nu erau

«politie».
_

Mă

-

rog

'

să mă ontaţi, dacă,

citesc câtova. rânduri, “unde
persoană

-.

şi de

nores,' cari
«Astfel,
«ritate) M.
<inimă, ca

alţi câţiva

şi viitorul

său,

suntşi dânşii

de

d-IG.

sfârşit,
dii miâ-

Cantacuzino

nu mai

nu

mai

trataţi: ca

Aşa,

ne-am

pomenit

e privit ca conservâtor,

e conservator,

e nici luptător, nici

"Presupun, că pentru, “d-voastră are
această, părere a unui! om de credinţă,
azi, la d-voastră numărăl'- e hotăritor.

că d-l

Nicu.

conservator»,
foarte puţină valoare
ca A. Lahovari, când,
.. .
>

"A

Numărul desigur e compatibil cu ideea conservatoare, dar
ideea : conservatoare s'a putut afirma cu tărie şi înafară .de
“număr, iar uneori numărul, dobândit prin anume, mijloace,
este incompatibil cu ideea conservatoare.
Numărul, dobândit

prin aşa mijloace, nu-l avem

şi vă voiu

dovedi, cu un exemplu, că nu l-am vrut, când puteam să-l
avem.” D-l Carp de.douăzeei de ani luptă, spre'a da o anume
organizaţie meseriașilor. După” douăzeci de ani ideea, d-sale
triumfă, şi d-sa se mulţumeşte 'cu triumEul ideei sale. Iar alţii,
cari

n'au susţinut

aceastii

ideie,

ci

au

combătut

această

re-

- formă, cari au batjocorit pe acel care. a propus-o0,. vin. să se
tolosiască de munca d-sâle şi, speculand, pe meseriaşi, iau
pentru' dânşii răsplata, ce se cuvenia acţiunei d-lui Carp,
N
.
,
combătut. de dânşii.
Fără

îndoeală,

nu

am

nesocoti recunoştinţa

dar: nu am invidiat sprijinul lor, dobândit
o

7

ciumaţi, după îndemnul |
uiţi.

că d-l A. Ştirbei nu .mai

«Filipescu

pânăla

se pomeneşte şi de umila mea

domnule Vernescu, să n'o

«deodată,

citaţia

neînsemnaţi colaboratori,

«ciumaţi, fiindcă. s'au apropia;
«nostru,

ÎN

ducând

gravitau în orbita d-lui Carp.
/
oameni ca Alexandra Ştirbei, G: Cantacuzino (ilaGhermani, pelângă aceasta;tineri de luptă şi de.
d-l Filipescu. şi alţii, toată floarea partidului con-

"«servator, trecutul

«că

decât un foarte mic grup

meseriaşilor,

prin mijloacele în-

-.
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trebuinţate de cei ce i-au speculat. Căci consecinţa acestei
specule a fost că cestiunea s'a compromis, că politica s'a
vârât în corporaţii, că

şi bresle con-

azi bresle liberale

avem

servatoare. * -:
Para să judece.ce esto mai folositor: ideile d-lui Carp,
fără răsplata riumărului, sau "specula d- voastră, - sprijinită de:
număr,

spre: a Vă

Dar vă

impune. ării.

spâneam,

majoritate. Nu

!

”

că ideea, conservatoare poate

cunosc

epocă

mai

glorioasă

trăi şi fără

pentru

Al. La-

hovari decât aceea, când rămăsese în jurul acelei mese verzi,
de care.sa vorbit, în jurul căreia nu so-găsia destui cas'o înconjoare.
a
!
- Bl rămâne însă statormnie credințelor sale şi neclintit în
convingerile sale. .
:
Ce: credeţi,

că. nu

putea

Lahovări,

păduieli, să. transforme acea

minţind

masă de studiu şi

lumea: cu E

de meditaţie

într'o masă de ospăț şi să adune. în jurul acelei mese gloata
sclavilor îmbătaţi, cum numia anul din şefii democraţiei
- franceze “masele populare, când se „ameţese de făgăeieli
'înşelătoare ?
Nu alergăm după. asemenea. partizani şi-e drept, că ase-. .

- menea soldaţi ne lipsesc. Scuzaţi-mi o amintire istorică. Când
Mircea cel Bătrân înfruntă armiile, superioare în număr, ale
lui Baiazid, el zice : «N'avem oşti, dară iubirea de moşie e.

un zid».

E

|

|

Ei. bine, când zidul nostru de apărare e cimentat cu
sentimente şi aşa credinţă, putem sfida asalturile - şi ale

așa
ad-

versarilor. credinţei noastre şi. ale gloatelor păgâne.
Deocamâată, avem de respins un atac, pornit din partea,
unora din adversarii noștri de principii şi, astiel, trec la, 'cestiunea,

râdicată

de d-l Vintilă

Brăţianu.

|

|

„D-l V. Brătianu a atacat tot trecutul partidului conservator,
Fiindcă d-sa a vorbit de un trecut îndepărtat şi mă -sileşte .
şi pe mine să vorbesc de cestiuni anterioare anului 1866, |
țin

să fac

Partidul

o declaraţie.

conservator stă

pe

baza Constituţiei

dela

1866,
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având deplin respect pentru :libertăţile „constituţionale . şi .
pentru principiile de egalitate, proclamate de Constituţie. .
E nevoie de această proclamaţie, pentrucă, silit a vorbi
;de clase sociale ce nu mai au fiinţă prin Constituţie a
" noastră, nu vreau si. mi se răstălmăciască gândirea. Să fie
dar bine înţeles: când: vorbim. de -evenimente anterioare
anului 1866, facem istorie, iar când vorbim de evenimente

“posterioare anului 1866, facem politică. .
Mai mult. Este o dogmă pentru partidul conservator,. de-a .
fi adversarul

luptelor

de

clasă. Deaceea,

dacă

sar fi atacat

orice altă clasă, 'de pildă clasa ţărănească, i-am fi luat apă- |
rarea cu aceeaş căldură, cu care apărăm clasa, dirigentă de-.
altădată încontra acuzațiilor d-voastră nedrepte.
„Dacă star fi făcut procesul clasei țărănești, am fi adus aci
protestarea noastră. Am fi reamintit câtă recunoştinţă datorăm

acestei

pături,

care a păstrat neatins

acest tezaur

ţionalitate, ferit de orice amestec. Ţărănimei

suntem

de na-

datori

recunoştinţă, că, ne- a apărat naționalitatea noastră, în trecut, pre-

cum 0 apără şi azi, acolo unde este ameninţată. 'Preceţi munţii
şi veţi vedea cu câtă agerime ea sfidează toate colonizările
făcute de Secui. Mergeţi în tara Bârsei şi veţi "vedea cu ce
succes țărănimea română se râdică în fața Saşilor, sporind ca
număr şi ca avere, cucerind terenul economic şi-ţi creşte:
inima, când vezi cum Românii iau în stăpânire casele stseşti,
|
peste cari pun; ca semn al cuceririi, crucea ortodoxă.
Tot astfel, să-mi fie permis a apăra clasele cârmui“4o0are

de

altădată, nedreptăţite

de acuzaţiile

d-lui

Vintilă

Brătianu,
Mai întâi, voiu aşeza teza mea, istorică pe următoarea
" Dază. In ţara aceasta “am 'avut întotdezuna un fel de regim
reprezentativ, mai mult sau mai puţin rudimentar, îie acela
- desub. Regulamentul Organic, fie acela de. sub regimul Con_venţiunii

dela

Paris. Aşa

dar,

tot ce s'a dobândit pe terenul

legislativ, nu sar fi putut câştiga fără consimţimântul organelor legale existente în virtutea acelor legiuiri, afară dacă
numai s'ar fi. dobândit pe cale revoluţionară. Insă, pe cale revo-
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luţionară nu s'a ficat nimic. Deci, tot ce s'a , făcut, s'a făcut
cu învoirea acelor organe legale ale ţării.
„ Fac excepţie, 'dacă-voiţi, casă fiu complect, de cele ce 7
Sau împlinit prin lovitură de stat dela 1864. Cred însă că :
“nici liberalii nici conservatorii nu revendică nimic din opera
- loviturii de stat. (D-l' Dragu. întrerupe).
!
Lovitura de stat s'a făcut încontra partidului liberal şi.
încontra partidului . conservator. În comitetul, delegaților.
“legii rurale era şi I. Brătianu: şi C. Rosetti şi Manolache
Costache. şi Lascar Catargi. " Reviu dar la teza, mea.
Ss
Tot ce. s'a făcut nu s'a. putut face, decât cu învoirea, organelor. legale, pe atunci existente; ori încontra lor. |
Dacă vă dovedesc, că nu sa'făcut. nimic
încontra
"lor, pe cale revoluţionară, trebuie să - recunoaşteţi, că toate -

cuceririle

noastre sunt opera

_putere..
-.
Cari 'erau dar. acele

acelora,

:
organe

legale,

“din timpul Regulamentului Organic ?
Obşteasca Adunare

Pe: urmă,

sub

pe

de

cari

vă

vorbiam,

Ă

eră compusă dintr'o foarte strâmtă oli-

garhie, atât de strâtnti, încâţ
parte. .
.

Adunare

ce erau stăpâni

--

nu

putea să dăinniască mai de-

regimul Gonveniţiunei dela Paris, âm

legislativă, izvorită

dintr'o

lege

electorală

avut o
semi-oli-

garhică şi semi- censitară şi, pei să spun, extraordinar: de censitară.

|

" Intine, în 1866,

întâmplarea
în

majoritate.

: am

avut

o lege

electorală

a vrut, ca în Constituantă,
|

modernă,

conservatorii

dar:

să fie

-

a

Vă. rog 'dar să-mi: demonstraţi, cum, Biră revoli
ţie, s'a
putut realiza ceva pe cale: legislativă, fără învoirea
acelora

ce

erau- stăpâni. pe "puterea legiuitoare.
SN mi se va spune::: Am avut revoluţiea.
dela "1848. -

ă-mi permiteţi

evoluţia

din

: In Moldova

însă; mai întâi,. să fac-o „deosebire
* între

Moldova: şi cea din Muntenia.

N

a fost o admirabilă inişcare, însu
fleţită de cel .
.
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mai carat patriotism,
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naţionale şi, mai

ales, ferită

.

.

219

de! gândul -dezrobirii
de

spiritul discordiilor,

-care exista aici, în Muntenia, fiindcă aci exista un partid,
ce se numia atunci partidul voşilor, care a compromis miş| carea dela ' 1848.
Să-mi daţi voie

să vă

citesc o pagini, scrisă de M.

Cogăl-

niceanu în 1848, când a publicat la Cernăuţi «Dorinţele partidului naţional». Imi pare -bine că aci n'am nevoie
— casă
păstrez acea legătură între trecut şi noi — să vorbesc de pri- .
"rilegiaţi,. ci

numai

de

conservatori.

,

Vorbind în numele partidei naţionale. din Moldova, Cogălniceanu vorbia şi, în: numele- tuturor 'celor ce în Moldova,
au fost, mai apoi; în capul partidului conservator, adică .
în numele

lui Manolache.

Costache” Epureanu,

Mavrogheni,

Lascar Catargiu, Vasile Alecsandri şi atâţia, alții. Iată ce seria

Cogălniceanu, vorbind

de doinnia de fapt a lui Mihalache

aaa
.
Sturza:,
«Măria Sa deşteaptă patimile cele rele, însuflă neîncrederea,
«aţâţă

pizma

şi zavistia,

întărâtă,. stările sociale

una asupra

«alteia, aprinde făclia discordiei şi -a războiului civil, cleve?
„«tind pe acei ce nu-i poate ggăsi vinovaţi, împutându-le aple«cări retrograde,

planuri

«şi. declarându-se

el,

reacționare, făcânduii

prinurmare,

liberal. Clerul

aristocrați

cu Mitro-

«politul în cap —şi care cu viața şi-a plătit curajul arhipăs-

1

„_«torese — boierii cei mai însemnați bătrâni şi tineri, toţi băr«baţii vrednici, slujbaşi, profesori, avocaţi, literați, clasa,
«neguţă ttorească, toţi aceştia, cari alcătuesc - adevărata Mol-:
«dovă, înaintea. ochilor. Măriei Sale, a agenţilor şi a 'pamfle-.
«tarilor săi, sunt aristocrați. Un asemenea, nume în dreptul
«său înţeles ei îl primesc cu bucurie, căci aristocrație nu
«însemnează alta decât guvernul celor Duni şi aceasta nu

«poate să fie guvernul Măriei Sale d-lui Mihail Sturza V. V.».
«Aceşti aristocrați, adică partida națională, clevetiţi. şi
<prigoniti, - opriţi: pe la moşii, fugăriţi” de cătră zbirii dom=
<neşti, văzându-şi

ţara “ocupată

cu

armii

streine” ŞI,

prin

«urmare, în neputinţă nlaterială de a se întruni în pace, de

N
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«a se pune chiar în relaţie:
cu
«spre

a cerceta

<prin lumina

nevoinţele

tiparului,

acei ' trimişi

țării, se

cari

sunt

văd

de

dar

cătră

curţi

siliţi a arăta,

planurile

lor,

cari

«reformele, ce le socot mai neapărate pentru ţară.»

sunt

Dupăce înşiră toate dorinţele partidului naţional, Cogălniceanu adaugă:
«In privirea acestor mântuitoare instituţii, propuse de

«partida naţională, nu în folosul său în parte, „ei în folosul

“«naţiunei întregi, îatitulaţii aristocrați, „dela
«curie se leapădă,

de

sine şi cu bu-

privilegiile, ce le; an, sau1 moştenire, sau

«prin legile întiinţate».
In

Muntenia, din

nenorocire, . există

” altul, fiindcă aci există un
compromiterii revoluţiunii.
Şi,

din

| "semnaţi

cauza
ca

existenţii „acestui

antemergătorii

ărțit în două

un

spirit

cu

totul

partid înaintat, care a fost cauza E
partid,

acei,

conservatorilor

:! anii au intrat

pe cari îi de-

de

în revoluţie,

azi, .S'au

alţii

s'au

îm:

ținut

re
n Atitudinea acestor, din urmă se explică prin
două
motive. Mai întâi, se întrodusese lupta, de clase
în acea miş-

care,

care

ar fi trebuit

să păstreze

nal. Trebuia, mai întâi, să întemeiem
vedem, dacă

trebuia

caracter

o patrie

curat naţio-

şi pe urmă, să

s'o Vorganizăim sub forma, unui falanster

comunist, sau subt. aceea a unei
Apoi unii n'au

un

vrut

să

monarhii reprezentative. .

intre îîn revoluţie,

div

cauza

mij-

loacelor prea puţin . „Serioase, cu gari
revoluționarii eredeau
că-şi puteau ajunge ţintă. . „Insă o bună parte din clasa diriguitoare
a intrat în revoluţia
dela 1848 şi se poate zice chiar, că
a compus elementul cel
mai însemnat şi mai numeros al.
revoluţiei, deşi acţiunea
ei a fost adesea zădărnicită de o
minoritate turbulentă. Să
„nu mă credeţi pe mine. Vă voiu cita,
pe Costache Rosetti.

„În 1851 Rosetti a făcut; prin ziarul său, Republica
descrierea, stării partidelor la noi, în 1848. Iată cumRomână,
descria

"el

situaţia: de. atunci.

Dupăce

arată, Că

patru factori şi anume : „guvernu
l,
republicană şi poporul, el zice
:

partida

tara

se împărţia

liberală,

în

partida

-

!
«Partida
din
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liberală se compune totdeauna, Și pretutindeni

toţi aceia,

cari au fost în guvern,

sau de aceia, cari nau

altă ţintă decât să ajungă la: guvern.
ÎN
'
«Jeşiţi dintr'o ciasă privilegiată, - crescuţi! şi trăiţi. întrun
fel de eclectism, cu mintea egoistă şi lepeșă... ei voesc a se
arăta

în ochii poporului

mai

buni,

ştinți decât partida. guvernamentală,

mai

progresişti

şi mai

casă poată, prin popor,

s'o răstoarne şi să se -pună în locul ei».

:

--

i

«Partida republicană, : deşi organul cel mai adevărat al
“poporului, n'avea încă — în 1848— bine formulată ştiinţa, ceanouă, neavând mijloc de a scrie spre a răspândi în mulţime .
ideile: ei, fiind tânără „încă şi prinurmare, foarte, -puţin cu-:
noscută,

neavând nici influenţa, nici autoritatea trebuincioasă,

în asemenea

“cum putea

lapte şi nu voia să se abată din calea virtuţii,

să se abată partida
liberală, care, pelângă
in-

fluenţa poziţiei, avea şi: armele ipocriziei și ale diplomaţiei, »
* «In Franţa,

în

Italia,

în

Germania,

în Austria,

ca şi în“

România, revoluţia căzu în mânile liberalilor, cari nu vroiau
şi nu .puteau a voi alta, decât a face câteva prefaceri șuperficiale; a schimba oamenii numai şi numele guvernului și a
merge iarăşi în făgaşele nonarhice şi constituţionale ale
legiuirilor celor vechi».
.
Aşa dar, în mişcarea dela 1848, a intrat o parte din conservatori şi au jucat un rol chiar mai însemnat decât, acei
cari vor 'astăzi să întrupeze

toată

mişcarea

aceea,

pe

care

numai ei au compromis-o. Ion, Brătianu şi Costache Rosetti:
aveau rolurile modeste de. secretari cu vot deliberativ ai
guvernului provizoriu.

Dar a fost și o parte a conservatorilor, care nu s'a, amestecat în acea mnişcare. Dacă astăzi ar trebui să judecăm cine
era pe drumul cel adevărat, cei cari au intrat în revoluţia de
la 1848, sau cei ce au stat departe de ea, ași zice, că aceștia
din urmă âu avut dreptate.

- Şi observați, că pentru mulţi dintre noi este dureros. de 2
spune acest lucru, fiindcă
"de

noi,
,

cum

este

tatăl

sunt foarte mulţi, foarte aproape

d-lui

Maiorescu,

tatăl d-lui Laurian,

-
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Ş,

tatăl meu,
| ţionară.

un epehia
.

Dacă

al meu, cari au fost în mişcarea revolu-

:

-

însă malţi Pau

RI

,

intrat.în

revoluţie,

:

una din

cauze

a fost şi aceea, că se vedea că revoluţiea, prin mijloacele
ce le întrebuința, era condamnată să ajungă Ja rezultatele
negative, la. cari a ajuns. cc

- Ca seriozitate a mijloacelor întrebuințate de revoluţie, mă,
aiulţuraese
"D-l

de

revoluţia

să vă arăt cum
Nesselrode, prin

se înfăţişa
circulara

ea înafară.

cătră

,

cabinete,

română ca opera -unei “minorităţi

denunța

turbulente, ale

cărei idei de guvernământ nu erau decât: un plagiat, îme
prumutat dela propaganda democratică şi socialistă a Buropei.
Rog. să nu mi se spue, că-mi însuşese părerile . d-lăi de
Nesselrode. Pretind, dincontra, că trebuia să se spulbere î învinuirile sale.
.
„Inloede aceasta, guvernul provizoriu . notifică guvernului
francez constituirea sa, prezintând- -0 ca «o mişegre democratică, care trebuia să exercite o influenţă din cele mai salutare

asupra

destinelor (Ungarici,

nalităţi».
Vă,

Poloniei

şi

celorlalte naţio-.

,

Na

las să judecaţi, dacă

un

guvern,

care se face cunoscut

Europei în modul acesta şi care se înfățișa Austriei şi Rusiei .
ca voind să -dezrobiască pe. Unguri şi pe Poloni, putea să-şi
atingă țelul, care, pe, atunci, nt „trebuia să fie altul decât
numai

neatârnarea

Deaceea,

trâtat

ţării.

== N

|

.

:

lupta dela 1848. a avut drept, încheiere nenorocitul

dela Balta Liman,

care-a. mai: răpit . ceva, din

auto-

nomia,.ce dobândisem prin tratatele anterioare.
Subt acest regim trăim pânăla 1857, care este o dată mare,
pe care d-l Vintilă Brătianu a invocat-o, spre . glorificarea

partidului liberal, partid care ar fi luat iniţiativa de a propune

Lele patru. puncte, ce s'au proclamat în Divanurile ad-hoc:
Când o afirmare identică se produsel iîn : Adunarea legiuitoare,

Barbu

următoarea

Catargiu,

solemnă

în“ şedinţa

declaraţie:

«ot ziceţi; că d -voastră

dela

_

23
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1861, făcu

aţi .„Iuat inițiativa celor patru
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Li

| <punete' din Divanul ad- hoc şi că dreapta le-a dombătut La
- «aceasta nu vă voiu răspunde decât numai cu: fapte, ară- «tându-vă, că cele "patru puncte şi toate principiile, pe cari
«se bazează Convenţia noastră, s'au . cerut de noi, aristo«craţii, încă pe când d-voastră. eraţi. în- străinătate şi; spre
<a Vă îneredinţa şi mai bine, vă putem da câte un exeraplar

.

«din câteva sute, ce au mai rămas din. cele 6000 tipărite şi
Ă «distribuite atunci de noi.
«cioara
«teţi,

în penele
căci

ne

Nu

păunului,

veniţi -dar

cunoaştem».

D-l N. Druaxcea : Cine

a-vă

îmbrăca:ca

nu vă arătaţi tot ceeace nu sun-

zioeraceasta ? a

D-l N. Fiureeșov :: Barbu Catargiu..
D-l Vice- “PREȘEDINTE

Vă rog,-nu. întrerapeți.

D-] N. DIANoEA : Dar se falşifică istoria. La

dieta dela.

Francfort... (zgomot, nu se aude; întreruperi).
D-l

Vice-PREȘEDISTE Vă rog » domnilor, nu
3
întrerapeţi.

|
:
„Puteţi cere cuvântul. a
D-l N. Pruaeescu: Domnule Preşedinte, fiţi ârept;; pentru
1848 d-l Dimancea e în drept să vorbiască, în cestiune -per-.

sonală.

-

Ziceţi

d-voastră,

că se falşifică

istoria, când

cuvintele lui Barbu: Catargiu.

citesc chiar

ă

!

Eu vă voiu spune, că eu nu mă mulţumesc cu atâta: şi voiu:
merge și mai departe, susţinând că chiar încontra d-voastră *

s'a săvârşit opera dela 1837. Pretindeţi, că partidul liberal.
Sa asociat la programul celor patru puncte. Da. Ideile acestea erau pe atunci în aier. Ele. formau : atmosfera ambiantă şi
fiecare putea 'să le ia şi să-le aştearnă pe hârtie.
D-l

N.

DrașcEA:.

1848

a

dat Divanul

ad-hoc,

care

a

adus pe 1866; 1857 s'a făcut contra voinţei d-voastră.
DIN.

FILPESOV

: Mulţumâse

d- lui : Dimancea,

"că-mi vine

în ajutor.

1848 a făcut pe 1857. Dar cum l-a făcut? Ideile dela 1848
produs: ideile, cari au triumfat” la 1857? :
"Eu vă voiu dovedi tocmai contrariul şi vă voiu arăta că,
fiind. date ideile liberalilor dela 1848, ei n'au putut fi decât

au
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învinşi,

nu s'au putut

când

au

triumfat

ideile

asocia. la cele patru

dela

puncte

1857.

Liberalii

dela Diuanurile

ad-hoc, decât renegând. toate credinţele ior dela 1848.
Printre cele patru puncte, era, mai întâi, regimul repre"zentativ, cu

participarea

tuturor

claselor

societăţii.

Insă,

ce

susţinea partidul liberal ? Votul universal. “Apoi, domnilor,
ce poate fi mai contradictoriu, în materie de vot decât vo-

tul universal — pe care îl susțineau
reprezentativ,

care

liberalii — şi un regim

consfinţeşte clasele şi censul,

ca acela ce-a

“ieşit din deliberările Divanurilor ad-hoc, regim pe care presupun, că nu-l va primi azi niciun liberal, deși liberalii nu
_mai sunt azi pentru votul universal?
Unirea Principatelor este un altul din cele patria puncte.
Dar, domnilor, partidul liberal nu era pentru unirea Principatelor (întreruperi).
;
„Partidul liberal profesa idei cosmopolite şi, pânăla 1854,
„cu trei ani înainte de Divanurile ad-hoc, susţinea întocmirea, unei confederaţii a tuturor popoarelor învecinate cu noi.
„Cât de sănătoasă era ideia unirei şi cât de. nechibzuită ideia
“confederației !
Câtă pătrundere “a necesi ităţilor noastre externe aveau li-

beralii
— până

s'au alipit la ideile mântuitoare dela 1851 —

las la aprecierea d-voastră. -

o

-

a

Jată, domnule Dimancea,: ce spunea manifestul adresat de
comitetul revoluţionar.
„D-l N. Druaxcea: Citiţi principiile. revoluţionare, cari

au început deia 1821 sub 'Tador: Vladimirescu . Şi

principiile dela 1789

ale Franţei.

DIN.
Fiuregscu : Nam „să
“ocup de ideile d-voastră.

cari sunt

|

mă „9eup + de rana;

S

mă

Iată ce spunea la 1851, cu dase ani înainte de Divanul
ad-hoc, comitetul revoluţionar, întrun manifest adresat cătră
Comitetul central democratic european.. Vedeti, . că
c mă ţin

de texte precise.

D-l VicE-PREșEDINTE : Mi
nală să n'o uitaţi.

cu

seamă
:

cestiunea

E

pezso-

,
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Fuuescu: Eu 'nu vreau. să vorbesc încontra voinţii
domnule

preşedinte.

Dacă nu voii, eu nu voiu

vorbi, dar.voiu găsi uşor un prilej casă spun ce am de spus.
lată ce se poate citi întrun manifest, adresat în. 1851, în
numele. Comitetului

revoluţionar, 'cătră membrii

„central democratic european.

:*

Comitetului,

.:

-

„«Suntem avangarda gintei greco-latine şi trebue să fim
«una din verigele de unire destinate a-şi - împreuna activi„«tatea ei. cu aceea a ginţilor slave şi maghiare.
|
< Aveţi credinţă, fraţilor, de astădată vom merge împreună :
«Unguri, Slavi, - Greci, toţi vor combate cu noi la sfânta

“«croazadă a. democraţiei ! Căci ne vom lupta nu numai pentru
«noi,

ci și. pentru

dreptul

tutulor». -

Noi; domnilor, -nu prea ne lăudăm

cu trecutul. Şi cât: âe

vinovaţi suntem, de anu ne reaminti, la orice moment, câtă,

ţelepciune au arătat acei cari în 1857 au formulat cu multă
cuminţenie acel program . cumpătat .de unire, mărginită - la.
cele două ţări surori!
- Câtă, luminoasă pătrundere a destinelor” noastre era în îti.
marea acestei. politici, pe când se propagau alte idei nesăbuite,. între cari era aceea.a' unei confederăţii,. care. era o .
sfidare a marilor puteri, cu a căror împotrivire ! nu ne--am îi“

îndeplinit aspiraţiile. noastre.
Alt punet, domnule Dimancea, din cele patre u puncte dela Divanul dd-hoc era' domnia ereditară. -.
" Poate că-aci d-l Dimancea îmi va dovedi, - că. “partidul
naţional- liberal a fost purtătorul acestei idei, în- fata căreia,. *:
probabil, vor fi capitulat conservatorii.
_D- N. Drraxcea: Nun domnilor. Eram republicani.
“D-. N. Fiupescu: Apoi atunci mă scutesc -de orice.
demonstraţie. Dar, . atunci, cum .rămâne cu. preteriţiea, că:

_vepublicanii. d-lui. Dimancea s6 pot

lăuda şi se pot lăuda

P

"_ excluziv cu această parte. a „programului, afirmat îîn Divanul
ad-hoc.

7

Nici nu mai stăruiesc asupra evenimenteloi
tree la „Constituanta

dela

dela 1857

şi

-

1866.

Nicolae Filipescu. — Discursuri Politice, vol. IL Di

i

.

15.

-

226

i

-

NICOLAE

FILIPESCU

(D-L Dnacu întrerupe).
Domnule Dragu, îmi amintiţi data de 1864, de care nu vorbesc, fiindcă Cogălniceanu a făcut lovitură de
şi a liberalilor şi a conservatorilor. *

stat

încontra

“Pentru acel act: Cogălniceanu a fost exclus pentra ne-.
demnitate din Constituantă şi din Legislativă, adunări în cari
pretindeţi că aţi avut oarecare influenţă. Aşi putea să fac
apel la d-l Nicolae Ionescu, care e printre noi unul'din
puţinii luptători ce au mai rămas dela 1864 şi care a combătut, ca liberal, pe Cogălniceanu.
(D- Daacv întrerupe). .
|
Dacă d-l Dragu vine să facă 'apologia loviturii de stat în
numele partidului liberal, atunci permiteţi-mi să vă spui, că
cei mai bătrâni decât d-voastră protestează încontra unei
asemenea solidarităţi.
ae
|
(DA. DRAGU

întrerupe).

.

|

a

|

,

_D-l Vrog-PneșepINTE: Vă rog, nu întrerupeţi.
|
D-l N. Frueescu: Domnule Dragu, 'vă rog, citiţi raportul
făcut în cestia rurală în numele. lui: Brătianu. şi Rosetti şi
vă veţi convinge. Dacă, nu: m'aşi teme să. „lungese prea mult
discuţiea,
"e greşită.

mi-ar fi uşor să vă dovedesc,
că teza
Vă asigur, că' sunteţi în eroare:

Ajung la 1866,
"tuanta ?

La 1866

Preşedinte

Costache

din cine se

al: Constituantei

se

d-voastră

compunea” Constialesese

Manolache.

Epureanu ; preşedinte al consiliului a fost Lascar

- Catargiu, îndată după sosirea Domnitorălui în ţară; comitetul
delegaților, însărcinaţi cu redâctarea textului Constituţiei, era
în majoritate compus din „conservatori. Infine, toate - propunerile,

venite

din

partea

stângii, toate: revendicările,

ce” mai

rămăseseră din bagajul de altădată al partidului liberal, au
fost
respinse. Ideia, că “Constituţia se decretează în
numele po* porului, a fost înlăturată şi înlocuitii cu o idee mai monarhică şi care ne poate feri, la un moment d
at, de unele
„neajunsuri, “anume, că Constituţiea este o
pera comună a:
Domnitorului şi-a Adunării.
Asemenea s'a înlocuit dreptul

|
de

veto

suspensiv: al Copa

_

,
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xoanei prin dreptul de veto absolut. S'a respins ideia, electivităţii magistraturii şi s'a înlocuit ideia celor două colegii
prin cele patru colegii electorale, create de Constituantă. :
Astfel, toate propunerile partidului liberal au fost înlăturate.
După votarea Constituţiei - mu
__rreo mare reformă -legislativă,
4ională.
a

mai avem să ne ocupăm de
cu caracter. de cucerire na-.

S'au săvârşit însă două acte, despre. cari a vorbit da Vintilă Brătianu” şi pe cari să-mi daţi: voe să le ating şi cu :
războiul şi convenţia comercială, dela, /1876.
Războiul;-cum a zis d-l Carp, l-a făcut Regele şi Dorobanţul. Această formulă a âplicat-o 4-l Carp luărei Plevnei,
„a Plevnei esterne, singura Plevaă care există pentru noi.
D-voastră aţi denaturat gândirea d-lui Carp" şi aţi prezintat
acea formulă ca un” sistem de guvernământ „ aplicând-o
«Plevnei interne», cum ziceţi d-voastră.
» Dar partidul: conservator, e drept, a făcut oarecari

faţă de politica externă a guvernului,

în timpul

războiului,

şi foarte. patriotic a fost cugetul opoziţiei de atunci.
Le voiu sprijini

aci pe următoarele

riile Regelui:

-

|

din. memo-

n

«Principele

„<împreună

rânduri

rezerve,

Carol

cu

ezită

întreaga

însă

a fi astfel atras

sa armată,

fără

în acţiune,

nicio garanţie».

Aceste patru cuvinte «fără, nicio garanţie» trebue să apese
greu asupra: conştiinţei multora, când se ştie urmările acelei
lipse de prevedere şi îmi pare, că se depăşeşte
' marginele

: permise, când acei, pe cari apasă o aşa de grea răspundere,
vorbesc că uşurinţă de rolul nostru din timpul războiului. :

„«Principele Carol ezită însă de a fi astfel atras în acţiune

"<împreună, cu întreaga: sa armată, fără nicio garanţie obţi«nută

prin

convenţie

«totul părerea
«Acesta

şi,

deaceea,

nu. poate împărtăși

ministrului său.

susţine,

pedealtăiparte,

în

-.
că, printr'o

nouă conven-:

«ţie, ce s'ar încheia cu Rusia, s'ar anula necesarmento con«venţia dela 4 (16)

aprilie

şi, împreună

cu

aceasta, garan-

«ţiile şi avantagiile politice obţinute printrinsa»:
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- Convenţia dela 4 aprilie privia numai trecereea armatelor.
vuseşti prin ţară şi prevederile. d- voastră erau așa de mi- nunate, încât

susţineaţi,

că

acea

convenţiune

vă

împiedica NE

de a stipula. avantaie pentru cooperarea noastră la. războiu
alături de armata rusă!
"
Și
Cât pentru acţiunea diplomaţiei. d-voastră , în timpul Tăz„boiului şi după război, ea a. fost de o nesogotinţă uimitoare.
Justitie afirmaţia mea pe. părerea omului celui mai bine informat şi celui mai autorizat „pentru a vorbi de această
cestiune, pe părerea

de „externe
Tată

ce

Cogălniceanu,

ministrul

şi vă,

1885:

«Am. fost

mărturisesc,

d- voastră

Pe

zicea, Cogălniceanu, într'o

de' 8 noembrie
Doiului

lui

din timpul războiului. .

-

întrunire intari în ziua, -

ministra

că numai

în . timpul

Dumnezeul!

răz-

părinţilor

noştri a putut să ne scape. din încurcăturile şi. prăpastia, în
care ne aruncase politica nechibzuită a lui Ion Brătianw..
«Domnilor, şi copiii știu astiizi că Basarabia, cu mult înaintea
- declarării

războiului

turco-rusesc;.

era

hotărit

. să fie luată,

__ aceasta încă dela înţelegerea dela Reichstadt: Aceasta. d-l Ioan:
" Brătianu a trebuit so ştie, dela ducerea sa la Livadia. Apoi

"principele Bismarck — și direct în timpul războiului şi înainte |
prin teprezintantul său, Alvensleben — nui. a spus-o, că Ba- -

"sarabia era dată 2»
". «loan Brătianu a ascuns

toate

acestea

.
naţiunii

sale.

Ba

încă mai mult, când în ședință
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. Când aşi şti că Basarabia see pierde, eu un moment n'aşi
„mai sta, pe aceste bănci».
|
E
Nu
4
+

numai

că

a stat,

dar, -spre

nenorocirea,

noastră,

a mers

si ne reprezinte la Congresul din Berlin, unde. atitudinea.
sa. îndoielnică, după angajamentele luate anterior, ne-a făcut
:.
să. pierdem Basarabia şi să nu dobândim nici
compensaţiile, ce le puteam căpăta.
N
Na
!
Domnilor, când

un partid politic are în amintirea taturora
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ca aceasta; când'el a fost nevoit să subserie la.

un act ca acela al răpirei Basarabiei, i se cade să fie mai.
prudent în acuzaţiile
rilor săi,

de

nepatriotism,

ce

aruncă

adversa-

Aţi mai. spus, “domnule Brătianu, că, în împrejarările mari; |
A-vdastră eraţi în mijlocul poporului, iar noi „Prin consu-

- latele. străine.
Ce înseamnă această acuzaţie ?. Cine era prin consulatele
străine ?
:
Oare e suficient | ca un boer ăealtădată, un. “negustor,
ori un-ţăran,

care

pe niciun partid

nu

angajează,

politic,

să fi

prin

avut

clasa.la. care aparţine,

într'o

împrejurare

vol echivoc, ca, pentru. acesta, să se.poată. aduce
nuire liberalilor, ori conservatorilor?

azi

un

|

o învi-

Dar daţi-mi voe să vă spun cât patriotisni a fost adesea
- în inima acelor demnitari de atunci, domnitori sau miniştri,
cari adesea” împingeau pe alţii. să formuleze revendicări pa:
- triotice, pe când ei cu inima amărâtă trebuiau să păstreze *
“acele raporturi, potrivite cu vremurile de atunci, faţă de
“consulul rusesc sau consulul turcesc, reprezentanţi ai pute“rei suverane, sau ai „puterei protectoare. Cât dor de țară era
“în această atitudine a unui patriotism modest şi tăcut, care

adesea era, socotită, de echivocă 'şi
mare exilul, sau sacrificiul vieţii.

adesea” a avut „drept ur
|

Nu vreţi să vă daţi seama de acele împrejurări, de: acele
“vremuri, de atmosfera de atunci, d-voastră cari, azi, în regatul independent al României,
aveţi un program, acela
dela_ Iaşi, din care unele părţi sunt dictate de un ministru

străin!

|

Aţi. mai

zis,

că am

sacrificat

interesele țărei,

1la "1876,

cu--

convenţia comercială încheiată cu. Austro-Ungaria. A
:
S'a creat o legendă în jurul convenției dela 1876, înfățişată ca un act de neagră trădare. Nu ştiu dacă, lao sută
de

mii

de Români,

să fie. unul,

care să fi răsfoit vreodată

„nsuşi textul convenției dela” 1876.
Pe

această

ignoranță

sa, creat

Jogenda,

2.

Pi

pe care continuaţi

-

|
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exploataţi,

cuatât

tirea ci devine tot mai

mai multi

stăruinţă. cucât

amin-

vagă...

Asemenea procedeuri mă: îndrituesc a întoarce . d-lui primministru

cuvintele

sale: Errare haumanium, perseverare dia-

- bolicun.

|

Convenţiea
economic,

Mi-ar

dela 1876

întrucât

îi dar

foarte

era

este un
o

uşor

act mai mult

afirmare

să

politie

a “independenței

decât
noastre.

apăr . această, „convenţie,

numai

prin raţiunea politică, ce-o impunea.
Pretind însă că, din punctul de vedere economic,
venţia dela 1876 a fost un 'act.de înaltă întelepoiane,

con-

Dacă, în acel timp, aşi îi fost în Parlament, m'ași fi onorat
"votând pentru . convenţia cu Austro-Ungaria. Tar campânia,

"dusă încontra acelei convenţii, constitue una din paginile cele
mai

puţin

de laudă

ale partidului

liberal.

Ce era în. discuţie atunci ?
Aveam de ales. între aceste două regimuri vamale:
re'gimul turcesc și regimul, pe care-l crea convenția: cu Austro-

Ungaria.

Regimul

turcesc acorda

produselor . noastre 0. pro-

tecţie uniformă de 7 şi jumătate la sută ad valorem.
Intre aceste două regimuri, d-voastră aţi preferat pe

turcesc,

iar noi pe celălalt. Să

dat ţărei, cu

regimul

ce-l. aveam până

mărturile străine, când
mătate la sută,
Convenţiea

dela

comparăm -regimul,

1876

atunci,

care

cel

ce l-am
supunta

intrau în țară, la o taxă de 1 şi justabilia

trei

supuse la trei regimuri diferite.
Erau, mai întâi, articolele scutite. Vă

categorii de.

articole,”

citese lista întreagă

a acestor articole şi veţi vedea, cât'de absurd! ar fi fost să se
proteagă acele articole, ce au fost scutite” în interesul chiar
al producţiei noastre.

Tată articolele scutite : «Cerealele; petroleul'; minereuri de
fier; fier şi oţel; piei brute; cărbuni de pământ ;
cărţi în
general ; instrumente

şi “aparate

ser vind pentru

învăţământ

obiecte de artă ; mnaşini cu abur; ; maşini şi instrumente

;

agri-

.
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cole
; “maşini de orice fel; zdrenţe şi cârpe; materii tinetoriale şi produse chimice, necesare pentru' industrie».
lati acum şi două articole, singurile cari constitue0 con-

- cesig: «Seurile şi produsele dintr însele (stearină) ; lemne de
“ construcţie»,

Pi

-

_O a doua categorie de articole este-a azelora, protejate cu
un drept de 7 la sută, ca sub regimul nostru anterior şi, înfine, avem o serie, întreajgă de articole,. protejate cu taxe cari:
trec peste. 20 la sută.
Iată categoriile de articole astfel protejate : «Zi ahărul, rafinat şi brut; siropurile şi melasa:; berea, în butelii şi în
butoae ; spirtoasele ; ceara, brută şi lucrată ; lumânările. de
stearină, - săpunurile

pieile tăbăcite».:

; ; hârtia, ordinară ;;

”

Aşi vrea să ştiu cine sar încumeta

din punct de vedere
terior, al taxării

postavurile ordinare ;;

g, a

cu

economic,
7 la sută

a« “susţine, că, acest regim,

nu e superior vegimului
ad

valorem..

an-

e

„Dar meritul acelei convenţii stă mai ales în. concesiile, ŞI
în tratamentul ce, în: schimb, se acordă produselor române
la. intrarea, lor. în Austro- Ungaria. De: unde până atunci
produsele noastre erau supuse la. taxe diferenţiale, compa-

rativ cu produsele similare ale
dobândiam

acum reduteri: de

celorlalte

taxe.

ţări agricole, noi

Pentru

vite

se reduceau

taxele pe: jumătate . şi ni se acorda scutirea de: taxe pentru
cereale.

2

'Tâtă, domnilor, ce înseamnă. convenţiea

ficut o sperietoare. pentiu

Dealtminteri,
în 1876

acea

partidul

aceea, „din care

|
s'a

acei. cari n'o cunosc.

liberal

convenţie, : pe

este

acela

care a ratificat

care o combătuso

şi el a în-

cheiat alte convenţii; pe aceiași bază şi “a prelungit pe 5
ani cfectele regimului vamal, stabilit prin convenţia austro„română,

!

Dar acea
aci,

nu mă

voit

a vă

convenţie. mai
mărginesc
şi

numai

avea şi un
a apăra.

caracter politie ŞI,

convenţia; ci. sant ne-.

acuza.

; Când, după 300

de; ani, ne era dat, pentru” prima oâră, să

239
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iseăilima. un tratat de: comert, care eră atitudinea partidului
naţional-liberal ?
a
Ls,
“ Tată ce scria pe acele vremuri Românul, organul autorizat;

al partidului liberal: «Austro- “Germania, neputând dobândi.

«aservirea

noastră,

desfiinţându-ne

«a ajunge la acelaş

rezultat,

«marilor puteri europene

«obligatorie a
„ Spendena». a

sustrăgându-ne

şi mai cu seamă

tractatelor noastre-'cu

» «buinţa

cele mai

speră astăzi

desub garanţia -

desub apărarea

Turciei. teță ce însemnează

“ Tar altădată: - «Turcia nu mai
aritul

autonomia,

cugetă. la litera

şi..la. spi-

dânsa, ci caută. numai

extreme

represalii, spre

«nesocotita şi nesănătoasa

larmă, ce

a-şi

a între-

răzbuna de

se face cu indepen- -

„“«denţa . absolută, adică cu ruperea legăturilor noastre
ac«tuale cu Turcia».
pIn fine, vă rog, domnilor, ascultați: cu toata atenţia
următoarele rânduri din Românul :

"D-l Eu. CuLoerw.:: * Acestea

toate 16 Ştim peâinafară, AA

„fost evanghelia noastră.
D-IN. Fiueescu * Pentrucă le ştiti pedinafară
, îmi: închipuiu, că nu vă place să se. dea în. vileag, iar
dacă vă “place

şi aceasta, vă! fac
mânul

:

-

|

complimentele” mele. . Iată ce spunea -Ro.

,

-

«Autonomia noastră e garantată prin. tract
atul dela Paris.
«şi bine îace Turcia, „de a nu voi să
ne declare inde" «pendenţi şi să ne conserve astfel
autonomia noastră».
Vă este uşor să râdeţi, domnule : Culo
glu. . Eu însă n'âşi
| avea inima aşa de ușoară, dacă aşi fi
scris aceste rânduri..
Ele

nu

pot fi opera

unui

Român

şi

mi-închipui,

să se fi furişat prin redacţia, Românuli
i
care să îi strecurat

să scrie astfel.

acele

articole,

:

astăzi Inde-

că trebue

un condeii

căci _ Numai

străin,

un străăin putea

DE i

*" D-1 Eu. CuLoâLu : Dar credeți,
că Rosetti. era 'un străin ?
D-1 N. Fueescv: Tocmai deaceea
presupuii, că nu se poate
ca “el să fi scris acestea. '::
.
Ai pus şi d- “ta, domnule Culoglu, m
âna: pe an dosani dela

DISCURSURI POLITICE . . .

233

ministerul de€ externe, dosar privitor la convenţia comercială.
dela

1816 şi, la

orice ocazie, vii să faci,

„procesul partidului . nostru. ..

Dă-mi voie să

răspund: cu

pe această,

temă,

A

adâncă

jiădignăre

atitudinei

d-voastră, eu, care! vă pot opune asemenea - pagini dureroase
pentru trecutul d-voastră, . .
.
Când -un partid politie are la activul. „său tot ceeace -v'Pana
spus, când este încă sângerândă rana Basarabiei, nu vă este

permis, să acuzaţi de lipsă de patriotism . un partid politic, +
căruia nu-i puteţi aduce altă: învinuire, decât că ar fi sacrificat interesele seului. şi ale stearinei ! (zgomot,

întreruperi). -

|
„SV.
EXCEDENTELE BUGETARE:
In

CAMERĂ,

DISCUȚIA

LA

BUGETULUI.

oste „depus pe biuroul Camerei încă.

pe anul 1904—1905
„Bugetul

din primele zile ale sesiunei parlamentare, în şedinţa dela 1 decembre 1903, iar la 17 'decembre veni în discuţie publică, raportor fiind d-l Vintilă Brătianu. Raportul arată că politica financiară,
de” partidul „liberal
bazată pe economii, politică pusă în aplicare:

în cei trei ani din urmă. nu numai că a reuşitsă echilibreze busetul statului,

dar

a putut chiar să dea excedente, mulţumită cărora

Sau săvârşit unele “lucrări extraordinare, fără a, se mai recurge la.
împrumuturiîn străinătate. Aceste excedente însă nu trebue să fie —"
după cum a arătat şi ministrul de finanţe în expunerea de motive—
un accident singuratic, ci un rezultat permanent, prin mijlocirea
căruia so vor acoperi atât chieltuielile extraordinare, cât şi lipsurile întâmplătoare,

aduse

de

Pentru a se preîntâmpina
unei crize mai

nuinisterul

mari,

-

Po

"

crize.

însă în chip temeinic ivirea din nou a.
de

finanţe

a

luat

şi alte

măsuri.

In primul rând, modificarea legii contabilităţii, votată în sesiunea
distrecută, cecace face cu noputinţă cheltuirea sumelor rămase
ponibile, atunci când, se vesteşte un an rău. Aceste rezerve sunt
menite

să acopere o parte din deficitele probabile ș în al doilea rând,

ministerul proectează o reformă a impozitelor, reformă care are însă

nevoie de serioase

şi

amănunțite

studii

prealabile.

Bugetul, asttel alcătuit, se înfăţişează ia chieltuieli

”

cu suma

de

294.418.134 lei, la care se adaogă un fond pentru deschideri de
„credite de 2.021.855 lei, coeace faco un total de 226.500.000 lei,

iar la venituri-eu 2383.890.212 lei, de unde rezultă dar un excedent
.
.
de 7.390.212 lei.
şedinţă.
Discuţia generală asupra . bugetului incepo-în aceiaşi.
arată că;
Cel dintâi, care ia cuvântul, este d-l N. 'T. Pop, care
deşi bugetul se prezintă în bune condiţii, fiind nu numai echilibrat,

ei şi 'cu excedent,
ăţia naţionali nu

starea economică a ţării este! totuşi rea: „boeste atât de dezvoltată, în-raport cu sarcinile:

236.
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ce s'au creat-statului. Datoria
400 de, milioane, pentru cari se
şi amortizări. 4 miliarde şi 200
In şedinţa de a doua zi, 18

după care ia cuvântul d-l

ţirii este prea mare: do un miliard
va plăti însă, in realitate, cu dobânzi
de milioane.
|
decembre, continuă d-IN.T. Pop,

C..Ciocazan. Oratorul

critică în unele

- „puncte întocmirea bugetului: astfel, dacă &ra economiilor forţate
” -încăn'a trecut, pentruce crearea de noi generali, de noi locotenenţicoloneli, comandanţi de batalioane, când batalioanele trebue să fie.
„comandate

de

maiori.

Aceasta

cuatât

mai

mult,

cucât

sunt -unele

nevoi, cari trebuesc -numaidecât satisfăcute: printre acestea, caso „de rezervă, înfiinţată de răposatul Monelas Ghermani, casă pe cara
" liberalii au desfiinţat-o, ceeace e o mare groşală. Că partidul liberal
ar imita,

întru

aceasta,

pe

conservatori
,
nu-e

un rău, întrucât acest

lucru n'ar îi întâiul : liberalii au combătut,în opoziţie, : legea 'meseriilor, legea maximului, legea comunelor rurale, pe:cari, la guvern,
le-au votat, sau le-au aplicat.
.
Sa
După d-l Ciocazan vorbeşte. în aceiaşi şedinţii, d-l N. Bălănescu,
apoi d-l M. Vlădescu, care arată, că o mare parte din meritul echi-

librării bugetului: revine partidului şi guvernului
1899-—1900,

cate

a creat

impozite

noi, în

sumă

conservator dela

de

20.500.000 lei,

impozite firă cari — după. propria-afirmaţie a' actualului ministru
- de îinanţe — nu era cu putinţă îndreptarea situaţiei financiare a sta-

“ tului. Inafarăde impozite, guvernul
a luat

şi alte

măsuri,

creştere la încasări,

conservator. din

menite să crească

luată în total, este

veniturile

astăzi

1899-—1900 |

statului. Aceaştă'

do.5l

de” milioane,”
din cari 40 de inilioane revin operei, întreprinsă de guvernul
con-

servator. Guvernul liberal are, în
Aceste economii, prea: forţate însă,
au declarat şi d-l N. 7. Pop şi .
miile făcute în armată, ele constituie
„cum a arătat-o«la Senat generalul

decembre 1903.

.

o

prăpriu, meritul „economiilor..
au“dezorganizat serviciile, cum:
Ciocazan; cât priveşte econoo adevărată primejdie naţională,
Budişteanu, în şedinţa dela 13

E
Tată, întradevăr, “câteva mici crâmptio din cuvântarea generalului
“Budişteanu :
e
po
«Economiile făcute asupra instrucţiunii armatei Nae
sunt:0 primejdie

„pentru ţară şi primejdia vine de acolo-că, contingente
întregi
— şi,
"accentuiez contingente întregi —-atât permanente
. cât şi, în trupa
cu schimbul
sunt

liberate

aproape

fără

niciun

fel de

instrucţie.

«Dacă. d-voastră, de prin provincii, ați fost pela
regimente în timp
de Vară, aţi. putut vedea, aşi putea zice,
că lătrau cânii în curtea
cazărmii».
Sa
,
2
Mă !
«Am
nici co

văzut în manevre
este înălţătorul».

soldaţi,
i

cari
N
n

sti
ă
mânuiască
.
Ştiau să manuaseiă arma,

Apoi, dupăco arată economiile excesive, făcute asupra
hranei solmijlocie, alocaţia.a ajuns 30 de.

daţilor în
«Am

ştiţi,

văzut la manevre

că ia

manevre

mâner

hrana “So plitegt.
i

bani

:

[NR

pe zi! — spune .
Avi

2

BRIO:
E oribil
Și brobnoconaltiel decât
să |
se plăteşte

traceiului de aci: i se plăteşte mai
mult, Deaceea, am văzut la maSs.

Di i

--
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" nevre foarte mulţi oameni, rămaşi înapoi din cauza slăbiciunci, fiindcă.
i
j
,
.
„erau rău hrăniţi.
:
a
- «Nu-trebue dar să ne ascundem după degete.
_«leri

.

.

.

d-l ministru

de

.

.

interne

.

vorbia

de

.

flacări,

i...

..

i

cari-s'ar putea...

aprinde în Orient. Apoi dacă aceste flacări ne vor sili ca mâine să

mobilizăm armata Ş şi săintrăm în acţiune, în felulJ cum s'a făcut ins- "
„trucţiea, ar fi o adevărată nenorocire».
|
Pe

In şedinţa dela 19 decembre ia cuvântul d-l Tache

Pentru-a se putea judeca cu deplină

dreptate

lonescu.

merite e şi răs-

punderile fiecărui guvern în chestiunea financiară, "este novoie—
„spune oratorul
— să se treacă în revistă, în această direcţie, activitatea tuturor guvernelor, de treizeci de ani încoace. Această operă
cuprinde trei ramuri : a) împrumuturile; b) crearea de impozite ;.
_€) cheltuielile.

„In ce priveşta imprumuturile, absolut toate guvernele, dela 1880

incoace, au făcut împrumuturi, cu cari sau acoperit cheltuieli cu
totul ordinare: cu rentă s'au plătit băncile şi cărţile de şeoală, alţii
au cumpărat cu rentă pâni şi fânul pentru caii armatei. remonta,.

îmbricămintea ete. Sistomul, inaugurat la 1880, era, ca statul să se
împrumute în fiecare an.
'.Cât priveşte crearea de impozite, nu: sunt

decât două epoci,în

cari. s'a

impozite şi

înfiinţat un

număr nai

însemnat

. de

anume:.

"ministerul Mavrogheni, dela 1871—75 şi opera, mai mică, dela
1899—1900 a ministerului Cântacuzino. Pe impozitele, create de Mavrogheni, statul a trăit dela 1876 pânăla 1899. In timpul guvernării
de 12 ani a' liberalilor nu s'a creat decât monopolul chibriturilor.
-. Guvernul d-lui Sturza a creat impozitul zahărului, însă a desfiinţat Si

* taxa popăritului, căre producea mai mult. In 1899, 1900 şi 1901 s'au

pus impozite noi de 27 milioane şi: jumătate, din. cari 5 milioane.
jumătate sunt alo liberalilor, iar 22 de milioane ale conservatorilor.
Asupra capitolului cel din urmă —al cheltuielilor — conduita tuturor guvernelor a fost. aceeaşi, caşi la împrumuturi: dela 1875.
pânăla 1899 bugetul - cheltuielilor ă mers crescând. Regulat, tără
intrerupere, fiecare buget înfăţişa asupra -bugetului precedent un.
spor de funcţionari şi un spor de lefuri. Primul an,:când. s'au făcut
scăderi, este anul 1900— 1901, când se fac scăderide 1.200.000.
„Vin apoi scăderile, făcuto de guvernul liberal, în sumă de 7 milioane. : ...
Dacă guvernul conservator w'ar“fi avut nenorocul fără seamăn,.
ca ţara să treacă. doi ani dearândul prin nişte . ani agricoli extra-.
ordinar de rii, bugetul

în felul următor:

sar

în anul

fi echilibrat,

1901—901
ar

fără:

economiile

liberale,

fi fost,un deficit numai de,

„4 milioane, iar:în -1902—903 un excedent de 6 milioane. |
„Dar

|

-

şi economiile, făcute de guvernul liberal, nu sunt toate reale:

echipamentul

armatei, care

a reclamat

în

anii: din

urmă în nijlocie

câte 6.228.000 lei pe an; a.fost trecut, în ultimii trei ani, luaţi la
„un loc, numaicu

4 milioane.

E olipsă

deci, in timp

de trei ani,

de 14 miljoane, care trebue pusăla l6c.- Capitolul «lucrările de în-:

"treţinere şi construcţii la drumurile

de fier»a

fost redus,

în trei

-:
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ani, cu 8.800.000 .lei., Prin legea pentru-întrebuinţarea excedentului

„s'au dat însă acestui
odată,

economiile

capitol 3.700.000 lei, adică

din

trei bugete. Economia,

s'au pus la loc,

făcută la hrana trupei,

este vrednici de osândă: cei 45: bani pe zi pentru hrana soldatului

|

"Sau redus la 37, iar rezultatul îl ştie toată lumea : soldaţii. sunt
„nemâncaţi. Peste tot dar reducerile de material nu sunt adevărate
„economii, ci ori numai amâniri, întrucât ele trebue să fie negreşit
-

completate

mai

târziu,

sau ascunderi

de

cheltuieli,

întrucât

unele

" din aceste economii sunt restabilite din fondul excedentului.
„Pentru a se feri ţara de crizele, prin cari a trocut, şi a veni la &ra
bugetelor

normale,

cari

să

facă faţă tuturor nevoilor,

„dezvolte şi să se sporiască

mijloacele ei de

va trebui să se

producţiune şi: să se

„adopte o altă politică faţă de capitalurile străine, După d-l Tache Ionescu ia cuvântul, în aceeaşi şedinţă, d-l Nicolae
Filipescu, apoi ministrul! de finanţe, d-l Emil Costinescu, după care
proectul do buget este pus la vot, întrunind 81 bile albe şi 2 bile
negre.
|
|
|
s

EXCEDENTELE
e:

Sa

ÎN

..

BUGETARE.!

_

Ă

i

DISCURS ROSTIT IN ȘEDINȚA CAMEREI DELA
„19 DECEMBRIE 1903, +
Domnule

Preşedinte,

|

a

Socotiam că este mai regulat casăia cuvântul un membr
u
al majorităţei, deoarece eu nam nimic de răspuns
d-lui
"Tache Ionescu.
A
a
“Dealtminteri, am cerut cuvântul numai casă justific
votul
nostru contra acestui proiect de buget.
! |
„„.. Această justificare o -voiu fade în condiţii
le, pe cari: ni
„le îngădue împrejurările în cari se. desfăş
oară această discuţie.

Avem,

p-

|

N

|

_

domnilor, înainte-ne un raport general al
bugetului,

care, dacă nu 'revarsă multă lumină! asupra
situaţiei noastre

linanciare, îndeplineşte
„regulamentului

— o recunosc — o strictă îndatorire
a

nostru,

astfel cum

aci cultul formelor parlamentare.
a

inceput

această

.

.

discuţie

fără

o:

ricep

acei

Xstrează

Pe: de alte Tarta i
»

să fim în măsură de a cunoaș
te

.

_-
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toate, bugetele şi fără a se fi respectat garanție pe cari ni
le di reglementul.
" Până astăzi nu: s'au dspus toate bugetăle” speziale şi nu

sa depus unul măcar din rapoartele privitoare la bugetele
„speciale.

--

Domnilor,
mine,

căci

spun
nu

aceasta numai

sunt

în măsură

să

casă

,

mă . dezvinovăţese

vă aduc

pe

o analiză amănun-

tită a propunerilor d-voastră bugetare, ci sunt nevoit să mă
menţin în : vagul unor consideraţii generale.

Voiu. începe cu o singură: consideraţie generală, în ceace.
priveşte bugetul veniturilor, ,
Când acum 3 ani s'a întocmit bugetul tip, după care au -fost alcătuite bugetele. următoare, v'aţi pronunţat încontra.
” politicei preconizate de d-l Carp, zicând că nu se mai pot.”
„cere contribuabililor sacrificii. Ori, prin proectele de impozit
ale ' d-lui “Carp se
milioane, cari ar fi

creau "impozite, prudent. evâluate la 6
putut produce, o recunosc, 8 milioane.

Ei bine,în decursul acestei legislaturi s'âu creat impozite
în .valoare
de 13 milioane lei şi anume: 5.500.000 lei adaose de zecimi, 1.500.000 lei prin adăogirea unei jumătăţi
de zecimi la fondul comunal şi G milioane sarcine noi pentru.
populaţia rurală, create prin. legea fondului comunal. Guvernul a mărturisit, că legea fondului comunai reprezintă: un
sacrificiu pentru populaţia rurală de 5.000.000 lei. - ;.
Noi o preţuim la 6 milioane.

„După părerea noastră, totalul sarcinelor, roi S'ar râdica la
13 milioane, iar după

Nu pun în

părerea d-voastră

la 12 milioane lei.

socoteală sareinele, rezultând din aplicârea noii

legi. a: maximului, căci aceste satcini compensează degrovi:
rile rezultând, pentru populaţia urbană, „din crâarea fondului comunal.
|,
|
Da

Aceasta este cătimea
' impozitelor “propuse de
cari susţineaţi

că nu

fiind indiscutabile, nu

se mai

pot

crea

mi-ar rămâne

|
-

d-voastră,

impozite. Aceste cifre .

decât să discut natura

acestor impozite şi să vă arăt, că propunerile noastre erau
mai drepte. Insă d-l raportor genoral mă scuteşte de aceasta,

o
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“pentrucă însuşi d-sa vine
sistemul

'de impozite

a

şi . condamnă,

astăzi

în fiinţă,

prin

la a

IN

raportul “său,

cărui

sporire

aţi

“contribuit foarte simţitor d-voastră îîn acești '3 ani din urmă."
D-l raportor ne anunţă + “totodată o reformă. a impozitelor pentru bugetul

viitor,

„adică! „un . buget -cu
această

reformă

care

se găseşte

pricină, încât

a iinpozitelor

a fi-cel de al cincelea,

se poate

. întâmpla .cu

ceeace.ne anunţa,

momente; d-l. Culoglu. » Aşa, dar în cceâce: priveşto ira pozitele, ni se
buget

.

acum câteva

prezintă un

de aşteptare şi-nu-mi rămâne decât, „constatând aceasta,

să trec la bugetul cheltuelilor,
Nici în privinţa, acestui buget nu'voiu:intra

d

A
în cercetări

amănunțite de cifre; pe caţi mam. avut timpul să lo studiez.
> In treacăt pot-spune.că am constatat, că v'aţi îndepărtat.
dela normele de economii, pe cari le stabiliserăţi în anii anteriori, în ceeate priveşte sporirea fondurilor secete ale mi" “misterului

rului

şi altele.
Se

de interne,

de! externe,

sporirea fondurilor secrets

reînfiinţarea, inspectorilor.

ale ministe-

administrativi Ă

-

poate ica

aceste

sporiri să

fie justificate,

dar veţi

re- -

cunoaşte că sunt alte nevoi şi mai legitime: și mai urgente.
Aceste zise în treacăt, mă voiu ocupa mai mult: de fizio- nomia,. generală a bugetului, fizionomie, „care .are o asemănare, foarte vagă cu ceeace credem noi că trebue să fie, un...

baget

normal.

Pentru

absolut

IN

a desluşi

simple

această apreciere,

şi elementare.

voiu vecurge la noţiuni... |

-

A

Voiu risca chiar o definiţie. Ce este, domanilor, un buget?
Un. buget este” „ştatul : veniturilor si cheltuelilor: totale “ale.

E sacului,
a
i
|
2i bine, pot afirma, că: “totalitatea cheltueliTor norinală 0rdinar ale statului nu fiourează în: bugetul, pe care ni l-aţi
prezentă.

A

,

-

_

Mai: întâi, sunt: uihele servicii, pentru. înzestrarea "cărora
nu se. prevăd alocaţiile, ps rari le credem necesare... Prin
această

primă

ÎN:

lipsă nu vă abateţi, o Xecunosc,
:

i

ME

ă

ga.

dela

Vreo re-'-

psounga
gulă esenţială financiară,
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o politică. finan-

ciară deosebită de a noastră. Este aci! fumai un alt mod de
a vedea asupra unei. cesţiuni, care ingădue- —o recunoso —,

deosebiri de păreri.

:

.,

Aşa, de pildă, noi avem. 0 altă concepţie imprivinita bu: .
|
getelor agriculturei şi războiului,
Preţuim, că bugetul agriculturei constitue o sarcină. îm
povărătoare,. întrucât acest buget este bazat pe economii
excesive. Ministerul domeniilor este, azi, o maşină foarte cos- ,

preţuim. că sacrificiile
a acestui departament.
este vorba de un. denoastră economică.

” tisitoare, întrucât nu funcţionează. Şi
necesare „pentru o potrivită înzestrare
îşi capătă cu prisos răsplata, întrucât
“partament menit a înviora activitatea.

Pe de altă parte, nu putem admite ca bugetul războiului.

să fie ciuntit. aşa. cum este astăzi ciuntit. Nu suntem în si" tuaţiea acelor ţări, cari pot improviza armate chiar în time

pul războiului ';. noi trebue să fim întotdeauna gata. Şi, înprivinţa imperfecţiunei pregătirilor noastre cred că nu mai aveţi
* iluzii înurma discursului! onor. d-l general. Budişteanu dela Senat. Acest, discurs al fostului d-voastră ministiu de războin

este. un element preţios şi va fi o anexă
mentele,. cari vor

servi, în viitor,

v

|

cu

mijloacelor,

la studiul

trecut,

“cari s'a înlăturat criza.- prin care am
"Dar,

necesară la docu-

o o.

domnilor, încă odată recunosc, că în această privinţă

deosebire de vederi este cu putinţă, căci rezultă din două sis=

"teme: politice, cari. se pot. deopotrivă

,

susţine.

Este însă o altă categorie de cheltueli; car6 nu poate lipsi

dintr'un

normal.

buget

Sunt

cheltueli

ordinare,

cari lipsese

din bugetul d-voastră, cheltueli ordinare obligatorii şi încă
aşa .de obligatorii, încât d-voastră înşivă satisfaceţi, prin alte

"mijloace, prin resurse extrabugetare, nevoile, pentru cari nu
. prevedeţi alocaţii în bugetul ordinar. :

sunt

Aceste resurse extrabugetare
„ întâi” recurgeţi
Ş apoi puneţi

la: întrebuinţarea

la contribuţie

Nicolae Filipescu.
ii

de două paturi : mai

materialului

în

fiinţă

şi

bugetul excedentelor.

- întrebuinţarea

„Cât „pentru

Me

materialului,

— Discursuri Politice, SOL...

nu
Da

voiu

reveni
210.

:
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asupra colors spuse ds d-l Tache Ionescu. Dealtminteri, cestiuneă este bine cunoscută şi ar trebui să vă înşir încă
_. odată lista întreagă de
-. tinicheaua construcţiilor,
feiate şi o sumă de alte

materiale, ca: pietrişul dela şosele,
materialul de întreţinere al. căilor
materiale, „Cu cari nu mai puteți.

propti. edificiul. d-voastră, bugetar.
Vă dau astăzi numai. câteva exemple inedite de economii,
rezultând din asemenea. procedeuri şi vă rog să nu consideraţi

demonstraţia

"mea

ca o demonstrâre

complectă,

ci să

daţi pildelor mele : numai . caracterul unor simple exemple.
“La ministerul ds domeniis'a redus leafa pădurarilor, încât

a rezultat o economie de vieo 90.000 de franci.

26
|

Această reducere a. Isfurilor fiind excesivă şi păduirarii
mai putând să trăiască cu leafa lor, le-aţi dat atunci o:

- răsplată în natură : “li sa: permis să
statului fiecare 'câte . cinci vite mari

întroducă în pădurile
şi zece mici. Socotiţi

"câtă zece franci . de vită mare şi: câte doi. franci de vită
mică, veţi vedea că beneficiul, acordat pădurarilor, reprezintă
o valoare de ăproape 150.000 de franci. De când cu această
" năsură însă, s'au înniulţit enorm "vitel6: în păduri, căci ală-.
turi de vitele legiuite sai întrodus: şi altele prin abuz,
încât, fără să exagerez, pot spune . că se mai întroduc încă
de două ori atâtea că cele lepiuite..
“Ca, dovadă, sunt delictele săvârșite de înșişi
î
pădurarii, cari
sunt mai numeroase. ca oricând.
Această îngăduinţă ă pentru pădurari reprezintă dar
'circa.

450.000. lei.' Acesta e beneficiul pădurarilor. Dar socotiți
răul
„ca se face pădurilor şi veţi vedea, că econoin
ia de 90. 000
lei

reprezintă pentru stat o pâgubă de peste
1'milion.
"O altă pildă; luată dela ministerul
de războiu..
"* Prin ordinul de zi-al Maiestătei Sale
Regelui din 10 rain
mi se pare, se condamnă: sistemul
- “permutărilor. şi: al deta-.
'şiiilor exagerate ale ofiţerilor. Şi,
printrun r aport recent al
"d-lui ministru -de războiu cătră
Maiestatea Sa, 'se arată că
numărul permutărilor a scăzut
în trucâtva. “Nu se arată însă,
'ă: numărul

detaşaţilor a “sporit

într'o*! proporţia” Tnult” mai

|
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mare. Însă aceste: riumeroase 'detaşări au pelângă altele-şi.0
explicaţie bugetară. Intradevăr, în administraţiea. eshtrălă;:a
ministerului :de. războiu; la. pirotechnie,.. la. pulberărie; latar-

senal, să redus -personâlul acum trei-ani.:

îi 72 iii

„Însă s'a văzut .îndată, dela aplicare;: că... serviciile::riu-. pu-

teau merge cu: personalul acesta redus...Aţunci s'au detașaţ
dela „corpurile de trupă; ofiţeri, cari au: fost:ataşaţi'
la: aceste :
administraţii:. Era -firese să:-procedaţi:-astfel. în. primul: an. .
Dar am ajuns în' anul. al. 4-l6a,:-la -al-patrulea; buget .şi nu
e admisibil, ca .bugetul:să continue. a “conţine ăceleaşi . nca- devăruri

şi să votim

află la corpurile de

un

personal, ce ne închipuim că se

trupă; când,

prin

detașări.. în diferite

administrații, el lipseşte dela corpurile unde. ar. trebui” să!
sa afle; -PN
EI:
Tia
pa
Fiindcă vorbesc de detaşări,. daţi-mi: voie: să adaog. ceva, care. n'are o legături; directă cu bugetul.
Sa
bio
Sau înmulţit în mod excesiv. eteşările, pirecura v'o spuneam. Să vă dovedesc . aceasta cu efectivul. ofiţerilor din...
garnizoană. Bucureşti,/- garnizoană care. e.;. îndeosebi” "dorită
tea pate bezea
a
ta
de mulţi, e ci
- Comparaţi: efectivul: Ufiterilor - “unor: regimente din Birou

xeşti cu acela al unor tegimente .din provincie:- Rata
La un' regiment de'.infanterie din: :provincie găsesc 9. că
"pitani ; în Bucureşti. 17. Apoi:6. locotenenţi. în: provincie. şi:
18. în Bucureşti; 5: sublocotenenţi în provintie şi 21 în “Bucureşti.
ti Sa
faţă de
4
„locotenenţi
10;
de
faţă
căpitani
„> La 'cavalerie G-

8; sublocotenenți! 2 faţă.de 6... :-

TU tarii în

La artilerie 6. căpitani faţă de 12; Tocoteenţi 5: faţă. de .

18; sublocotenenţi7 faţă de-10:.

etate

ai

: Până acum + câteva. zile-într'un.. egimeat:

de: axtiloriei din

București: se aflau: cinci 'maiori, -pe' 'când.la-tin Yegiment de

artilerie din provincie e abia un maior.

ci

. d

din
Za

: Reviu acum; la; cestiuneavbugetară:, $Şi *pentrăcă : xorbiam
“tocmai “de” :neajunsurilă:: cari: xezultă- din: unele..economii:“$i .

044.

Sa

" îndeosebi. din
„două cifre.
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unele

,

economii la material,

tin

să vă indie .

|

La venirea. guvernului actual d putere, dispuneam de
garnituri de îmbrăcăminte, “pentru 203.000 oameni. Aceste
garnituri erau cutotul- noi. "Azi nu mai avem decât 67.666 ” garnituri

noi

şi pentru miliții nu

avem

nimic.

a

“Veţi recunoaşte, domnilor, că am contribuit astfel şi noi întru-

- câtva la excedentul d-voastrăși că am împins îndatorirea până .
| acolo, încât

să vă lăsăm

aceste

disponibilităţi,

de

cari

noi

m'am Voit să ne folosim, nu din. lipsă de: spirit inventiv, ci
"dintr'un scrupul de conştiinţă. " In modul acesta,

"brărea
getară,

se

întrebuinţează

materialul

bugetului. 'Trec. acum la

cealaltă

la care -faceţi

echilibrul

apel

pentru

resursă

la

echili-

extrabu- -

bugetar;

vreau

să vorbesc de bugetul excedentelor.

- Bugetul excedentelor e ideia originală a. bugetului actual,
“Deaceea,

îmi, veţi

permite

pra acestei cestiuni.:

Deobiceiu

opresc

un.moment asu-

.

|

bugetul -alimentează

_. contra, excedentele

Cumeă

să: mă

alimentează

excedontele. “ Acam,
bugetul

din-

ordinar. -:

bugetul” excedentelor “alimentează „bugetul. ordi-

- nar, d-l Pache Ionescu v'a demonstrat-o. Dar avem, în această
-privinţă, însăși mărturisirea d-voastră. Comparaţi . bugetul
“excedentelor

şi. bugetul

ordinar

şi veţi

vedea

într'unul şi

într'altul” repeţirea aceloraşi articole şi chiar într?o - redacţie. identică. .
IE
Această potrivire dovedeste identificarea: bugetului excedentelor: cu bugetul ordinar, al cărui compliment este.
Acum, „dupăce am studiat mecanismul acestui buget,
daţi-mi voie să cercetez efectele lui, :
i. După . mine,

este.

menirea de căpetenie
telor d-voastră.

neîndoios, . că bugetul

de a.„majora

oxcedentelost are

partea reală a exceden|

„ Permiteţi-mi să vă dovedesc aceasta cu
c un exempla. Reiau

în. acest scop, cestiunea echipamentului armatei.
„Se încuviin-

„,

-
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pe “anul acesta

contestaţie posibilă,

9 “alocaţie

1945

de” 1: milion,

care,

fără

e insuficientă.

Vă garantez, că guvernul. va trebui să vie “încurând cu.
un credit: din excedent de 3—4 milioane. Tâsă, dacă va da.
4: milioane din bugetul „excedentelor, bugetul ordinar: ya

avea un excedent: sporit/cu 4 milioane, “iar dacă se va da 3
„milioane, excedentul va fi sporit cu. 3 milioane.

Este o re-. .

gulă absolut matematică : păstrându-se . acelaş buget al.ve- '
„_niturilor, orice sumă. 'extrabugetară va înlocui! o alocaţie
„bugetară redusă cu atâta şi va produce un spor până la « cen| timă egal. cu acea sumă extrabugetară.

Dacă reduceţi bugetul . ordinar. al

cheltuelilor cu 10 mMi-

lioane, pe-cari le înlocuiţi cu 10 milioane din bugetul ex= :
cedentelor, este fatal ca bugetul d- voastră să dea. un spor de excedent de 10 milioane.
Odată

aceste 10

milioane

dobândite, puteţi

reîncepe ope=:

raţiea, la anul următor, care iarăşi - va avea un. excedent ,
„sporit cu 10 milioane şi aşa mai „departe.
lertaţi-mi expresiea : aceasta este sistemul suveicii, apli
cat la excedente (ilaritate).:
" Această, plimbare a excedentelor, din buget iîn buget, îmi.
face i impresiea,

coriştilor

dela

teatru,

cari se

înmulţese

ds.

câte ori apar pe scenă, dupăce au trecut prin culise.
a
Şi sistemul acesta, domnilor, se "poate: perfecționa : şi se
poate aplica pe: o: seară mult mai mare.. Aşa, puteţi nădăjdui, că bugetul' actual

va

da

un excedent de 25 milioane.

„Ei bine, luăm legământul, ca, fără a spori veniturile - cu o
„centimă şi fără nicio reducere de cheltueli, să. scoatem din
buget, cu aplicarea, aceluiaşi. sistem, un excedent de 50 de milioane. Şi nimic nu împiedică pe alţii să ne înfunde, 'rea-"

lizând -un excedent de 50 milioane. N'avem decât să schilodim și mai mult bugetul ordinar, întroducând şi mai multe |

"resurse extrabugetare. - :
"= Pe lângă, neajunsurile, deja
le prezintă

acest. buget,

semnalate

mai trebue

de

să. denunţ

mine, pe cari
răul,

ce iz-

vorăște din iluziile „pe "cari le deşteaptă sistemul. d-voastră
a
55

,

|

za
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“Se creiază iluzii în
în. parte exacte.
o

|

nişte excedent,
si,
-

„cari „nu

stat

decât
-

Pe 'de altă parte se dă “putinta, vrăjrnașilor noştri; eca, din
cauza acestor procedeuri cu-'cari se creiază. artificial excedentele,

să se

"Inloesă
un

contesteze

realitatea, tuturor. excedentelor.

inspirați . ţării. o: prudenţă

optimism; binevoitor,

meiate : şi
chiar: ceeace

daţi,

răuvoitorilor

noştri

este * l4udabil
_

.

salutară

dinafară

putinţa să conteste

în gestiunea

ei

şi străinătăţii

dinpotrivă, „ţării iluzii neînte-

Di

d-voastră, financiară,
.

-

e
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TARIFUL

VAMAL

ă In OANERĂ, LA DISCUȚIA PROIECTULUI DE LEGE. | In şedinţa Camerei dela 16 februarie. 1904 ministrul de finanţe,
d-l Emil Costinescu, depune proiectul de lege privitor la noul tarif
vamal. In vedere că proiectul îifăţişat era de-o importanţă ex- cepţională şi,: înafarăde aceasta, lucrarea era de un. volum cu

tablourile .de tarife cuprindeau 854 de articole,
— nuit
totul neobiş
iar expunerea
ministrul cere
— lucru
secţii
ţiile să aleagă

de motive avea nu mai puţin de 132 de pagini—
şi Camera admite, ca, înloc ca proiectul să se discute în
— seccare ar fi reclamat un timp prea indelungat
pentru. comitetul delegaților câte trei membri de

fiecare secţie înlocde

unul.

întoemindu-se

astfel un comitet - de

21 de membri, în care să se discute proiectul. Acest comitet se
şi constituie, alegându-şi.ca preşedinte pe Tache Protopopescu, .

- iar ca raportor pe d-l G. 1. Brătianu. In ziua de 1]. martie 1904

raportorul îşi depune.în Cameră raportul, impreună cu modifică
rile, ce. comitetul delegaților adusese proiectului, prezentat de -

a
ministru,
In acest raport se arată, că tarilul vamal al unei ţări are o va:

loare cutotul excepţională, întrucât întreaga mişcare economică a .
țării şi dezvoltarea puterilor ei de producţiune atârnă de legăturile
comerciale cu celelalte state, legături cari sunt reglementate tocmai prin tariful vamal. Principiul, adoptat în această privinţă de toate
statele, este, că cea mai buni piaţă de desfacere a producţiunii
unei ţări este însăşi piaţa sa internă. Inainte de-a organiza deci
exportul, trebuie asigurată această piaţă. Această asigurare nu se
poate dobândi însă decât:prin taxe protecţioniste, cari să apere

produsele industriei naţionale împotriva concurenţei dinafară. Aceste

taxe supără uneori pe consumator, care plăteşte mai scump mărfurile. străine, E un sacrificiu însă, pe care consumatorul naţional
trebuie să-l facă, deoarece nu e decât un sacrificiu trecător, care
inşă are rezultate din cele mai însemnate: sporeşte producţiunea
x
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naţională, micşorează datoria . publică în străinătate
şi, în acelaşi
timp, măreşte veniturile statului. a
România este o ţară agricolă, producătoare în special de cereale. Grânele : sale au fost totdeauna căutate în străinătate.
Nu este aşadar nicio temere că astăzi, când se impun taxe pe
- fabricatele străine, ţările respective vor căuta să loviască producția
„noastră: agricolă, deoarece nu se pot lipsi de grânele noastre.
„Tariful vamal a fost deci.întocmit, avându-se în vedere urmă-"toarele condiţii:
.
a
Da
1) Să fixeze taxe vamale îndestulătoare, spre-a apăraîn chip temeinic
industriile deja în fiinţă la noi în ţară şi mai cu seamă pe meseriaşi şi industriea casnică;
|
i
.
2) Să îngăduie naşterea de industrii noi, cari să se poată dezvolta

cu uşurinţă;

Se

3).Să siliască industriile
materii prime din ţară;

e

să

consunie
.

i

cât se

poate
|

|

mai

multe

,

4) Să se impună articolele proporţional cu valoarea lor, taxând

".deci mai puţin pe cele do consumaţie
"mult articolele scumpe sau de lux;
Cea

merţul

dintâi

chestiune,

cu vite. Această

întrucât
de

creşterea

de

care

se

chestiune

vitelor

naţionale.. Exportul: de cereale

obişnuită
a

ocupă

|

şi eftine şi: mai

tariful

vamal,

este

co- . :

este de-o însemniitate deosebită,

este strâns

legat.

|

viitorul agriculturei

reprezintă. în

România

86%

din

exportul total, România fiind ţara, care exportă cele mai multe cereale de cap de locuitor şi de chilometru de suprafaţă; Acest re-

zultat

îmbucurător s'a

dobândit

însă

po

urma

unei

extensiuni

a

culturei cerealelor cu mult prea roepede,. care-a avut ca efect:re“ducerea imaşurilor de. altădată şi împuţinarea vitelor de muncă.
„Exportul de vite a mers în raport invers.cu exportul de cereale:
. dela -40.000 de, capete, exportate anual între 1860 şi 1880, a ajuns,
.

-

„în 1898, la: cifra minimă de 1984. Dacă: însă creşterea vitelor se *
"impune pentru nevoile alimentaţiei, ea mai este de mare trebuință
şi
- de, mare ajutor industriei: o -mulţime de articole,
derivate
”

creşterea,

„naştere

vitelor,

ca

pieile,

la 'ramuri însemnate

părul,

lâna,

oasele,

de industrie,

” Pentru toate aceste produse
Acelaşi lucru la încă
scumpiască

„ceaprazari

mătasa

mătasa

un

'Tot aşa cu peştele:

pot da:

a

.

câtşi întemeierea 'de in|
A

articol, anume inătasa: sa căutat, să

străină

băştinaşă,

din

ete.,

tariful vamal prevede taxe, cari să -

înlesniască în ţară atât; creşterea vitelor,
dustrii,. bazato pe ele.
„„8e

seul,

brută,

care

importul

azi

pentru

nu

de peşte

mai

a: se. întrebuința de:

are

nicio

căutare.

. -

a scăzut, cu încetul, însă
„ necontenit, ajungând, dela 5.240.000 chilogram
e, cât era în' 1892
la 4.288.000în 1902 ; exportul, în acelaşi
timp, a crescut ajun

gând dela 771.000 în 1892 şi 1.610.000 în 1893,
1902, depăşind dar importul

1 G 531000 i

cu vreo 2 milioane de chilograme.
Tariful provedo taxo mai râdicate
asupra peştelui scump: străin
s

Da
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-şi taxe foarte. reduse pentru peştele sărat eftin, adus din Rusia
şi de.care

se serveşte

Trecând

locuitorul dela ţară..

- -

_.

la producţiea industrieală, tariful prevede peste tot taxe

atât pentru fabricatele străine, cât şi pentru unele “materii prime,
căutând asttel să siliască industriea naţională să-şi procure materiile
prime din ţară, 'înlcde a le mai. aduce din străinătate, ca până
“acum. Aceste taxe vor scumpi,
la început, -produsele industriale.
Ele însă vor

-

avea

drept rezultat,
că

ţionale, aşaîncât preţul de vânzare

vor

da

avânt

producţiei
na-

. a

al acestor fabricate vă scădea,

indatăce ele se vor produce în ţară.

|

e

A

Toţi economiştii recunose, că agricultura în România este într'o
stare de tranziţie, că ea cată să păşiască acum dela cultura .ex.

.

-

__.

tensivă la cultura

..

pi

intensivă,

.

a

să îngraşe

2

ant

pământurile

"a

secătuito,

,

să

crească vite mai numeroase. Având însă în vedere politica economică a ţărilor industriale, această tranziţie nu se' poate face decât;
cu dezvoltarea unei industrii bine întemeiate şi- naţionale. !

Acesta este şi scopul noului tarif vamal.

7:

Discuţieă generală asupra - proiectului de lege începe chiar în
ziua de 11 martie 1904 şi cel dintâi, care ia cuvântul, este di .
Nicolae” Filipescu. In aceiaşi şedinţă mai vorbeşte d-l C. Iarca,
care, deşi membru al majorităţii, combate'cu vioiciune proiectul
"de lege, pe temeiul că va scumpi viaţa şi va crea o industrie ar„tificială, întreţinută de stat pe spinărea consumatorilor săraci, sfâr-.
" şindu:şi cuvântarea cu aceste cuvinte:
Ma
[i
«La noi se pun taxe pe populaţiunea săracă,. pentru. a se crea
mai mulţi milionari.
" <Şi dacă.nu este drept să despoi pe. cei” bogaţi -de avutul lor,. SI
«cuatât mai mulţ este şi mai. nedrept să 'despoi pe cei ce'nau
«pentru a da tot. celor ce au,
,
o
.
cz
Sa
«Un asemenea lucru eu nu pot vota».
Dealtfel, învinuirea, că se va scumpi vieaţa şi se va crea o-in- .
dustrie artificială, a fost critica pe care au adus-o mai toţi ora- ..
torii, cari au combiitut acest proiect de lege. In acest sens. au.

vorbit, în şedinţele următoare, d-nii Q. Disescu, C. Mile, în oare- . care măsură

O,

Alexiu,

apoi

P.

P.

Carp,

Leon

-Cosmoviei,

N. T.

Pop,' Barbu Delavrancea, 'Fache Ionescu. Au susţinut proiectul de- putaţii Mihai Orleanu, V. Missir, Radu Porumbaru, Gh. Asan,

Vintilă Britianu, Şt. Şendrea,

-“era firesc, raportorul

D. Matac, N. . Romanescu şi,. cum

proiectului,

C. I. Brătianu,

împreună

cu au- -

torul, ministrul de finanţe, d-l Emil Costinescu, care ţineo cuvântare extremde documentată, răspunzând la toate întâmpinările

“aduse proiectului şi terminând cu această încheiere:
«Concluzia d-lui Tache Ionescu a fost: trebuie să rămânem
_

o.

fară agricolă. .
a
7
- «Ei bine, domnilor, ştiţi ce va să zică, să rămânem o țară numai

agricolă ? Este să rămânem o ţară: săracă, o ţară înapoiată, o ţară
" “în care niciun progres serios nu se poate realiza.
i
-

.

Li

*

.

4

-
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«Vă rog.să-mi arătaţi în lumea întreag
'o. singură
ă
ţară, care să.
fie bogată, să fie civilizată şi să fi rămas numai agricolă? „Vă rog
să-mi

arătaţi

una

singură,

PC

EN

,

«Nu veţi găsi niciuna, care, ajunsă la un oarecare grad de râ„dicare intelectuală, să nu aspire să devie industrieală, casă-şi com-

plecteze astfel toate mijloacele de dezvoltare “a muncei naţionale».

„*

„ Dezbaterile acestei prea importante legi, cari ocupaseră excluziv
Camera dela 11 martie pânăla 20 martie, se închiseră cu discursul

„ministrului de finanţe. Odatii: cu aceasta, se pune la vot luarea în
consideraţie

de

a proiectului,

votanţi.

După

luarea

care întruneşte: 80

de bile albe din 88

în consideraţie, începe votarea pe capitole,

care ţine pânăla23 martie, când proiectul de lege se pune la vot
în total şi întruneşte,
din 91 de votanţi, 81 de bile albe şi 10 negre.

* TARIFUL VAMAL.
DISCURS

ROSTIT

IN

. Domnilor

ŞEDINŢA

CAMEREI

DELA

2

11 MARTIE

1904.

Deputaţi,

„Să
credeţi, că nu m'am
solemnitate deosebită ' unei

urcat la tribună pentru a da o
discuţii, 'a cărei
întreg. merit

stă în simplitate şi claritate. Tribuna! devine însă: o
necesitate pentru. mânuirea documentelor volurninoase
, cari
ni S'au-pus laîndămână. Printre aceste document
. este
e şi
luna expunere: de motive a domnului ministru de
finanţe,
pe care

am cltit-o, după

aminte;

dar trebue

Regret,.că am văzut

îndemnul

să adaog,

d-sale,

cu toată luarea

şi cu oarecare

părere

de rău.

reînviindu-se, în această expunere. de

motive, nişte polemici, pe cari le credeam
de mulţ încheiate,
şi cari mă silesc şi pe mine să mă
amestec în această po-

“lemică,

,

Voiu începe

chiar cu

aceasta, spre a netezi

terenul şi a

putea pe urmă discuta cu linişte de spirit
deplină
proiectul
de tarif, ce ni s'a prezentat,
_
i
i.

D-l ministru de finanţe, face,
în expunerea de motive, |
procesul întregii noastre politici economice dela
1876 încoace. :
Alătituri
uri de aaceastă expunere de tir
a
motive,.a2 dat
peste noi, o
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„inenite

a “2ata”

neca meritele- tuturor acelora ce au avut: până azi un amestec
în politica: noastră economică,
tai
A
_D-. ministru de finanţe începe, sireşte “ca: orice: liberal
- eare'se -respectă, să acuze: convenţiea

nu numai cu

nişte argumente

comercială dela... 1876,

pătimaşe,
dar -şi:cu afirmări

- de fapte neexacte.: Aşa, depildă, citesc la pagina .18-â expunerii de motive: «De a doua zi toate mărfurile austro-un:
«gare intrară parte scutite, iar parte cu taxe mult. inferioare
«la 7 1/2 0/0».

.

a

Iată o primă inexactitate. Convenţiea.. dela 1876 „conţinea
scutiri de taxe, conţinea taxe .de 7%, şi, înfine, conţinea.
un şir de. articole: proteguite cu taxe reprezentând . peste
20 la sută.
| - Intro broşură, recentă, aa secretar general al: roinisterului
„de domenii— care, în. calitatea sa de funcţionar, cred că ar
face mai bine să se dedea la studii mai obiective — spune tot
a.
y
.
..
A
.
„d
în această privinţă : «In locul lui intră în.vigoare, dela în„«ceput, tariful convenţional, care în. realitate corespundea,

«unei tarifări de 2—3 9/0».

|

Iarăşi o inexactitate. Dacă iau produsul vămilor şi totalul
importului nostru, în anui 1885, adică atunci când conven
țiea dela 1876 îşi produsese: întregul 'său efect, constat

că importul nostru era de 268.539.000 lei, iar produsul vă=
inilor de 14.560.000 lei, ceeace face 5, 4 %o iar nu 2 pânăle
3 la sută,
„Dacă comparăm, domailot, procentul de 5,40%, pe care ni-l Ă
dădea 'convenţiea cu Austro-Ungaria, cu taxa de 71/, o:
a regimului

turcesc,

constatăm.

că fără

îndoeală

convenţiea.

dela 1876 ne-a dat un regim mult mai favorabil. Intradevăr, .
înlocde -o taxă uniformă de 71/2*9/0, dobândiam prin convenţie o protecţie mijlocie de 5 1/, la sută, rezultând din nişte „taxe gradate: . pedeoparte taxe. scutite în interesul chiar al

producţiei, podealtăparie, taxe
4
hotărât protectoare şi la mi
loc taxe fiscale.

Printre.

taxele. scutite

erau cerealele, petroleul,

fierul Ş

O

-
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„-oţelul, cărbunii, maşinele, instrumentele agricole, produsele
» „chimice şi altele. Foarte . “uşor ne-ar fi fost să menţinem taxa
-de 71/+%/, asupra acestor articole, ceeacâ ar fi râdicat media
protecţiunii, fără însă a spori meritul acelei convenţiuni.
Pe urmă, avem; întreaga categorie de taxe fiscale, repre„:zintând o taxare de : “7 9/0. Dacă . transformarea în taxe spe-.
cifice s'a făcut. uneori mai prejos de '7%/0, aceasta nu priveşte

pe

cei

" “transformare
vernul

cari

au

pus

a rămas

bazele

convenţiunii,. căci!

această

s'o facă acei, cari au venit după Su-

conservator.

E

N Infine, găsim 12 categorii de articole, cari beneficiează de
0 protecţie de peste 20%/. D-l ministru de finanţe, uitând
ce! „spusese

mai

sus,

adică:

«toate

mărfurile

. austro-ungare

“iîntrară parte scutite, iar parte cu taxe mult inferioare la
7 1/2 0lp», scrie mai departe, când nu mai e vorba de răfueală

istorică : «Zahărul plătia şi el înainte T1/ la-suţă şi bine înţeles, |
4

«nici vorbă nu putea să fie de a 'se fabrica în ţară.
In con_«venţiea cu Austro- -Ungaria se dobândeşte o taxă, ce se părea
-«protectoare, de 20 lei pe suta de chilograme, cam 250/, ad-va-.
«lorem, după preţurile de atunci. Se fac îndată încercări de
«fabricare în ţară»..
-Dar,

domnilor,

mai ţineţi

seamă,

când

comparaţi

regimul

dinainte de 1876. cu cel : următor, că convenţiea austroromână întroduce. o inovaţie la noi, fazele -specif
ice. Aşa- :

„dar

taxele, izvorite din

convenţiea dela 1876, .erau

taxe reale,

„Pecânid taxarea de 7 1/,%/ ad-valorer din regimul anterior,

- era

rai mult
In privința

fictivă,
aceasta,

tuaţiea tezaurului
Brătianu,

culeg

publie

pe atunci

o mărturisire

pe anul. 1876,

ministru

de. finanţe.

interesantă

iscălită

în si-

de loan

IIată ce. citesc:

„«Schimbarea sistemului varnal, „care sa întro
dus prin -legea
«vamală, Substituind, drepturile specifice . înloc
ul drepturilor
<ad-valo
ren,

„<veniturile

va avea,

vamale

nu

foarte

probabil,

numai

să nu

efectul

Scază, dar

de a face ca

poate

să pro«ducă şi un spor, înlăturând Dume
roase iraude, la cari dă
«loc perceperea taxei „pe valoare.
şi înlesnind controlul. prin
DI

“

|
.
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«faptul că baza .„perceperii drepturilor, “greutatea mărfurilor,
- «este. o bază sigură, iar nu supusă aprecierii, de cele mai
| «multe, ori defavorabilă statului, ca aceea a valorii mărfurilor»...
Aşadar, domnilor, ' de unde “până atunci aveam o taxare

uniformă

de 7.1/20/0, taxare

iluzorie din

” convenţiea delu'1876. întroduce, alături

de

cauza

fraudelor, .

scutiri utile

pro-

:

ducţiunei, o serie de taxe gradate, fiscale sau protegitoare,
dar. toate sincere şi reale.
„
:
Domnilor, pricep totuşi ca 9-l rainistru de. finanţe să, nu.
„fie mulţumit en sistemul de taxare,. întrodus prin: con--

|

venţiea dela 1876. Ştiut este înţradevăr cât de departe îm
pinge d-sa protecţionismul. .
„Ceeace mă

surprinde

însă, este când

văd. tăgăăuinău- se-

de d-sa chiar foloasele, indiscutabile, pe. cari le dobândiam.
“în schimbul tratamentului la care supuneam mărfurile aus”
tro:ungare.

"Despre

intrarea liberă

a uroăuselor. noastre agricole, g-

Costinescu zice :. «Se. pretinde că Austro-Ungaria ne; făcuse
«mare . favoare, lăsând intrarea

liberă, LE) dânsa

a cerealelor:

«noastre, deşi niciodată România n'a rămas şi nu va rămâne
_«cu recoltele sale nevândute».
Iar când e vorba de vitele noastire, d-sa zice : «Cat despre;

„_ «marele folos al exportului vitelor noastre în Austria, aci a. -:
„«tost deziluziea: cea mare şi. păgubitoare pentru România».
Vă

opuiv,. domnule ministru de finanţe, judecata ante-mer-

gătorilor d-voastră din, partidul liberal, cari, chiar în focul
luptei dela 1875, se arătau mai puţin pătimaşi. Când se:
discuta convenţiea cu Austro- -Ungaria — şi anume la 98.

„iulie 1875 — aci, în această Cameră, Cogălniceanu zicea : «Acj
«cată să recunoaştem

cu toţii, că,:prin convenţiea de faţă, vi

- «tele noastre au căpătat o condiţie
«aveau până astăzi»,

mai
+
favorabilă de cum o
o

A! Dar la aplicare, fiind d-voastră la „putere, n'aţi, putut |
menţine

ceeace obţinusem noi, în mod sigur, prin tractat. Na

- Vă acuzăm pentru. aceasta. Dar aceasta nu vă îndritueşte să |
vă prefaceţi. în acuzatori.

,
A
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- Altădată „aţi-agitat cestiunea. încliiderei -graniţeloi încontra
unui alt: adversar, anume . Aastio: “Ungaria, “Se vede că: suc- cesul; -de:când cu :faimoasa.- cestiune. a i«pretextului: de.epizootie»,- a' fost 'aşa de. îndoielnic,

încât

aţi: găsit că este mai

comod să căuțaţi un-alt adversar. şi să vă întoareeţi 'armele,
| “altădată, îndreptate. încontia Austro-Ungariei, încontra par- :
“tidului conservator. . -: - -.
ar

“In

treacăt, domnilor, permiteţi- mi să vă spun că părerile

*- Aelui: ministri de finante, în privința cerealelor, sunt. uimi"toare„-.

:

aa

p

Di

.

ii

.

Par

“Vă rog, ascultați cu. toată luarea- awminte aceste xâriduri
„din Erpunerea de motive::
ă
<Văzutu-s'a vreodată în România recoltele mevânăate ?
«Preţul. poate fi. mai -mare sau mai' mic, dar vânzarea 'se
«face

negreşit

„«renţa

şi în

şi pentru

preţ

special. „concurenţa

regulatorul

este

numai

Americii».

concu.

Vă: mărturisesc, 'că. am: rămas uimit; citind: aceste - rândiri,
Inzadar -mă întreb, dece atâţi bărbaţi ! de: stat -s'au:: emoţionat. de -taritele minimale, alcătuite. în. unele țări asupra
cerealelor,

dece -negociatorii: ruşi: -se trudese

spre

a 'zmulge

ceva concesii pentru agricultură dela : Germania, înlocsă- -şi
'“însuşiască' teoriile - atât de comode ale ministerului nostru
de finanţe.. Cu reţeta d-sale toate: greutăţile se risipesc. 'Ioate 'suprataxele- pe” produsele agricole îi sunt indiferente.
d-sale.
“De:'se'vor vinde cerealele mai" scump sau “mai ieftin,
este
lucru. secundar;

: Domnilor,

destul: este, că ele. tot se. vor. vinde

nu yreau-'să fiu: nedrept în -critica . mea

'aceca, când citesc: această
parte a ex unerii
să. presupun; că a. sepastă par d:l: ge
e fica

undeva.

şi, demea

"“mistul! de altădată, căci, dacă aşi crede că întradevăr
q-l Cos“tinescu este: convins 'de. ceeace

a soris, Aşi

soc
«
tică

ar îi o

adevărată primejdie...
.
a
a”
pei
dee
Dl. Eu, Coșrrvesoir: MISISTRU + “DR: "FI3,
SASE i.- Eits. „pri
iiejăie
DR:
tie
rare
dp
,
D-I-N. Fnaziscu Da ar ti oi adevăr
ati primejdie
asemenea idei, să i prezidaţi d--voastr:
Xa: "stabilirea
4

4

ii

c.ca, avână tegimului
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nostru vamal. Cum, domnilor? Esta indiferent după care regim
vor fi taxate cerealele: noastre? Dar. -am să -vă dau 0 dez"minţire; pe care o voiu împrumuta: dela un--membțu îriseninat

al partidului liberal:
În 1892, în schimbul

i

RI

taritalui nostiu

Ia

a

ca

general, Germania

nu se învoise a:ne acorda tratâmentul ei cel mai favorabil
“ pentru. cerealele noastre. Atunci la :Senat, d-l. Aureliana
adresat o interpelare, formulată în
î nişte termeni ce cred util
să vă reamintesc. Iată testul interpelări domnului Aurelian,
dela 28 martie

1892:

aa

a

a:

«Având în vedere, că tina din cauzele principale ale crizei.
«este Şi aceea că, de când sa pus în “aplicare. noul tratat de

«comerţ, încheiat între Germania deoparte și Austro-Ungaria,
. «Belgia, Italia şi Elveţiade altă parte; taxa de import asupra
| «cerealelor,

provenind

din

aceste

tări, s'a redus

la 3 mărci |

«Şi jumătate pentru 100 de 'chilograme, pecând cerealele de
«origină română sunt supuse . la 0 taxă de 45 mărci: pentru

«100, chilograme';
-e
- «Având în vedere că prin aceasta - cerealele romârie “sunt
„xîmpovărate' în aşa “miod,, -că nu mai pot lupta cu cerealele,
«cari plătese numai 3 şi jumătate. mărci „pentru 100. chilo-

grame;

.

:.

-

«

n.

«Având, în veăsre că prin acbastă măsură, defavorabilă Ro«mâniei, : cerealele: noastre sunt ca: şi excluse depe pietele

«germane;
e
:
«Am onoarea a întreba pe: al ministru “al. afocerilăr
străine,»
a
î.
Şi în cursul interpelări d-l Aurelian. zicea, între. altele :
<Vine la Brăila grâu: şi secară: din

Bulgaria,

de aceeaşi

ca-

“litate şi se vinde cv un: “leu şi 2 lei la hectolitru mai scump
«decât grâul. şi 'secara! noastră. Pentruce aceasta? Pentrucă
„«grâul..din Bulgariea plăteşte numai 3 mărci jurmătate înlocde

„+9 mărci, cât plăteşte grâul nostru».
tă
"Şi. mai“ "departe - Q-1 Aureliari - mai" zice+: «Inocăiateg s'a
"luat această hotiirâre-la: Berlin; casele. mari: de: comision
«din Anvers, cari primiau cerealele române pentru a le
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«desface,

|

-

.

au luat hotărirea să nu "mâi primiască ' grâne ro-

«mânești în comision. Deasemenea, bancherii din Anvers nu
"«mai dau avansuri asupra, conosamentelor de csreale, pentrucă
" «nu

mai

sunt

siguri,

«zarea mărfii», .-.
i

2

dacă “se vor

.

putea

acoperi

prin vân-

.

Vedeţi "dar, . domnilor, după

sună aprecierea domnului

|

aceste

lămuriri,

cât de ciudat

ministru de finanţe, din. expunerea.

".sa- de motive, -cum că «preţul cerealelor poate fi mai. mare,
sau

mai mic, dar vânzarea-se face negreşit>.
-:
- .
Căutând, prin asemenea argumente, să întunece. meritele:
negociatorilor dela 1876, d-l Costinescu n'a izbutit să știr-.

- biască

concesiile

nediscutabile

dobândite

de

noi

atunci,

„dar. riscă, prin straniile teorii ce-a emis, să compromită încrederea, de care - guvernul are nevoie, dacă cugetă . a con-.
duce el apropiatele negociaţiuni comerciale.
Trec acum mai departe. D-l “Costinescu, cercetând efectele

convenției din 1876,

constată . sporul

enorm

'al

importului.

„austro-ungar în România îndată după - aplicarea convenției.
Bine. înţeles însă, d-sa nu pomeneşte nimic despre sporul ex: portului nostru şi atribuie convenției cu Austro-Ungaria.
tot sporul importului, E
SE
„Importul acesta însă se explică mai ales prin dou motive =
“prin legătura - recentă a căilor noastre ferate . cu reţeaua.
” austro-ungară. și prin intensitatea traficului, provocat de răz-,
"boiu. Am aci situaţiea tezaurului publice pe ziua de 30 sep- tembrie
"«milor,

«mentele

1879, în care Ioan. Brătianu . spune:. «Venitul văpoştelor, telegratelor și căilor: ferate, prin eveni-

urmate,

* Domnilor,

dacă

au, dat -un spor considerabil»...
era

neapărat

ca acest istoric să nu lipsiaseă.

„din expunerea de motive, cel puţin s'ar fi cuvenit casă nu
se altereze faptele, în scop. de a se ponegri o. convenţie,

“care: — o ştiţi, domnilor —
d-voastră.

--

v'a fost de
,

oarecare: „ajutor şi
aa

Intradevăr, deşi m'am ocupat: de această conveinţie rumiai
din, punctul de vedere economic, nu trebuie pierdut: din ve-.
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de -vedere politic ea a fost un act de

cea mai mare însemnătate.
!
Şi, fiindcă păreţi a uita aceasta, daţi-rii voie să “vă amintese, că, în timpul Congrăsului dela Berlin, de unde pleni- Ă

nu participa la evenimentele de atunci, - erau totuşi în măsură să trimită, din cabinetul de instrucţie, unde se insta-

laseră ca judecători nişte adversari

politici şi pătimaşi,

un

ajutor plenipotenţiarilor, noştri, ajutor pe care, dacă vă convine :d-voastră

să-l uitaţi, îl constată

însă

preşedintele

Con-

gresului din Berlin, principele Bismark. lată ce găsesc, în
această privinţă, în protocolul şedinţei Congresului dela Berlin
dela 1 iulie 1878:
i
«Principele de Bismark observă, că este bine a se şti,

"„«dacă Puterile înţeleg a recunoaşte independenţa: României;
«Alteța Sa recunoaşte

că, în 1856,

«lusese âdmisă ; că de

atunci încoace

unirea Principatelor nu
situaţia

sa

modificat,

«deoarece Valahia . şi Moldova s'au întrunit întrun singur. .
«stat; nai multe Puteri au vecunoscul această - stare de
- «lucruri, încheind cu România convenţii comerciale».
“

Constatând nedreptatea, de care. daţi probă faţă de-o convenţie . de "care" v'aţi folosit, . încheiu, - domnilor,
cele. ce

aveam de întâmpinat. cuprivire la--convenţiea dela 1876.
Inainte de a păşi mai departe, cată să stabilim
cu preciziurie inventarul moştenirei,. ce givernul conservator a lăsat;
partidului liberal în. 1876. Iată ce coprindea acea moştenire.
O convenţie: pregătită, votată, dar. neratificată;

cu

Austro-

Ungaria. Nicio altă „convenţie încheiată cu vreo altă ' Putere.
Să vedem acum partidul liberal la lucru. Abia constituit,
guvernul liberal ratifică convenţiea cu .Austro- -Ungaria. ŞI
întinde, prin 'alte tractate, efectele
altor: Puteri: Ca -un conservator,

acestei - converiţii asupra
:n'anmi' nicio obiecţie de

făcut în această privinţă. Dacă partidul liberal socoteşte, căaceasta trebuia si fie încheierea: firească : a campaniei violente, dusă de: opoziţiea liberală încontra convenției. dela
Aicolae

Filipescu.—

Discursuri

Politice,

vol.

Il.

:

„o

:

,

- 1

N ai

potenţiarii “noștri se întorceau cu slabe iluzii şi putine suc- cese, miniştrii. conservatori, daţi în judecată numai spre.â
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1876, aceasta îl priveşte. Dar. ar, înn alte privinte, unele: constatări. necesare de făcut. Prin negocierile 'cu celelalte Puteri s'au scăzut taxele din convenţiea dela 187 76, deşi se părea,
după câte. se spuneau, că ne: aflam: sub regimul liberului
schimb

şi că, dar,

nu mai era nimic

de

lăsat.

Veţi

vedea

că

mai rămăsese mult de lăsat. Dela cea.dintâi convenţie, anume .
cea

cu

Germania, 's'a cedat

o sumă

prejos de tariful convenției

de

reduceri de taxe mai

cu. Austro-Ungaria.

In şedinţa Camerei dela 17 murtie 1878, raportorul Ca-.
- merii; pentru convenţiea cu Germania, trecea următoarea apre-

ciere, în raportul său:
«Ceeace ar îi de d6rit este ca, pe viitor, guvernul. noştru
«să

caute a nu

mai

face

alte

favoruri

peste

cele prevăzute

«în convenţiea. cur Austro-Ungaria, căci atunci, din favoare
«în favoare, vom ajunge a împuţina cutotul venitul “vamal
«Și vom avea, -0 piedică mult;mai mare în dezvoltarea indus_«triei naţionale

şi în .acea

a comerţului . român».

--lar la Senat, în; şedinţa dela 14 noembrte 1877, domnul
preşedinte al consiliului de azi, fiind raportor al aceleiaşi
"convenţii, expunea astfel principiile, pe cari guvernul liberal
l6.luase de bază la alcătuirea acelei convenţii: - .*
«In România regimul de protecţiune n'a existat. Liberul
«schimb îi 6ra impus de situaţiea, ei economică curat
«agricolă şi de interesele statelor străine, toate: industriale,
«de-a întroduce la noi: fabricatele lor».
In: Reichstagul german s'a expus cu multă claritate deo'sebirea

dintre

această

Austro-Ungaria

convenţie

„soţia. proiectul de convenţie,
tagului, se putea citi:
«Faţă
«nu

de

impui

şi convenţiea

României cu

dela. 1876. In expunerea, de motive, care în-

actuala: stare
Germaniei

de

depus
lucruri,

nicio jertfă,

pe

pe biăroul „Reichscondiţiile
când noi

României.
am

obţinut,

«pelângă întreg tariful convenţional austro-ungar-—care repre:

; «zinta o situaţie excepţional de avantajoasă, faţă de tariful
+ «general românesc— şi reducerea încă a unei serii de arti„«cole,

sub

taxele

convenţionale

austro-ungăre».
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.
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guvernul - liberal

peste

orice margini, pentruca. la aceste concesii: domnul Băico- *
ianu, secretarul general dela Domenii—a: cărui întreagă ac-.
tivitate ţinteşte a chinui cifrele şi textele, spre â ponegri - politica: economică, a conservatorilor—să fi făcut, în ultima:
„să

luerare,

Istoria

mârturisire :

politicei
'

noastre

vamale,

„următoarea,

:

-

3 trebuit să ne declarăm nemulţumiţi cu clauza nacelei mai favorizate. Pe când :dar, în convenţiea cu

«Noi
«ţiunei

.

«Austro-Ungaria, obţinusem libera întroducere a, - cerealelor
forma

«sub

de. comerţ

de fruntarie, de

astădată, - în

tracta-

„«tele noastre cu Germania, şi cu celelalte stats, n'am reușit

noastră»,

„«să obţinem niciun avantaj special în favoarea

taxele,
„Deaci înainte, la fiecare convenţie, se reduceau
- şi vedeţi că era de unde să 'se mai reducă; se reducea, zic, “
cătimea, taxelor din tabloul anexat la convenţiea din 1876

Austro-Ungaria.

„cu

de lână,

sunt

Aşa,

depildă,

scăzute, prin

articolele

convenţiea

cu

de

bonetiirie,

Germania, dela,

„1150: lei-la 90 lei suta de 'chilograme.
Anticolele de bonetărie de bumbac sunt scăzute dela 150
lei la 80.
,
|
Si
|
Ia
:
Ceara brută se scade. .
Olăria or dinară e șcăzută prin convenţiea ecu Anglia dela 8 lei la: 2,40..
Prin convenţiea cu Belgia se scade taxa pe pânza simplă, ,

„neînălbită, de orice calitate,
Prin convenţia cu Elveţia se scad: impletiturile
|

E
şi fesă-

“urile de paie...
„Prin convenţiea cu Anglia se scad taxele cimentului ordinar 'şi cimentului preparat.
“
Așadar convenţiea 'aceasta, pe care . atât de aspru o« eriticaţi, vă -lăsa destulă libertate de negociaţiune, căci vă
dădea de “unde să: mai “lăsaţi,

Dar
taxele,
x

este ceva mai grav. Dupăce . guvernul liberal scade
el. prelungeşte

durata

regimului vaznal, rezultând din |
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” converiţiile încheiate depe uriia tractatului

cu

Austro-Un-

garia. Acest tractat' trebuia să înceteze în 1886.
|
Iată, pare-mi-se, «0 dată, pe care trebuiau s'o păstreze cu
sfinţenie aceia, ce se „plângeau. cau fost: înlănţuiţi economiceşte timp de zece ani, prin convenţia dela 1876.
Anul 1886, trebuia să fie pentru d-voastră anul mântuirei,
patru-zeci şi optul economic al partidului liberal
„Când colo, prelungiţi' încă pe. 5 ani regimul, încontra..
căruia vă. râdicaserăţi.
„Cel puţin politiceşte nu puteţi trezăui, că convenţiea dela

1816 era un act însemnat.
ani,

ne

era

dat să

“ denţii noastre.

uzăm

Totuşi,

justificare

de

unul. din

încontra,

Iar sub d-voastră, după
nicio

Pentru primă oară, după 200 de

politică,

proclamarea
se,

atributele

acestui

act

indepen-

aţi

protestat.

Indopendenţei

prelungeşte

- regimul

şi fără
conven-

“ional, atât de crunt combătut de d-voastră, pe un period
de 5 ani, prin convenţii cu termene înşirate până în 1891.
„Este chiar comic lucru să vezi cum partidul liberal, cu
o

ininunată

naivitate,

se Jălueşte, 'că

atâta

“ama

nu i-a fost îngăduit să aplice și el principiile
vamală. |'
Dar,

domnilor,

cel

puţin. la 1886. eraţi

de

vreme

sale în politica
,

liberi şi atunci vă

aflaţi la putere.
|
Dece nu v'aţi înaugurat - atunci politica d-voastră
mală?- (Intreruperi). . Politica d-voastră de atunci o

noaştem.

Este

acel

regim

hibrid,

ineoerent,

de

vacu-

luptă, "de

ochii lumei, cu. unele Puteri, pecând ne legaserăţi faţă de.
„celelalte puteri printrun regim convenţional. foarte . liberschimbist. Astfel, tariful. autonom foarte protecţionist din
1886 n'a avut nicio înrâurire protecţionistă..
Nimeni n'a carâcterizat mai bine acel regim

decât

„însuşi

domnul ministru de finanţe, care, ca raportor al
legei pentru
încurajarea industriei naţionale, scria: în . raportul
său, depus

la Cameră în-ziua de 10 iunie 1886 :
«P elângă

«suntem

aceasta,

legaţi

în

-nu trebuie

|

să. vitan,

relaţiile * noastre

că : pânăîn | 1892

com erciale

înternaţio-!

"DISCURSURI POLITICE

-

261

«nale prin! tractate, cari” nu ne lasă: “mâna liberă
«opice taxe vamale am voi. .
i
«Putem

noi să votăm

un.

tarii

autonom,

de ă pune

având

.

preten-

» «[iea de a nu “ine seamă decât
numai de intereșul
«dezvoltării noastre economite ; acel tarif, în cele mai multe

A

<şi mai însemnate cazuri, va fi vespectuos ţinut în cartoa«nele direcţiei vămilor, iar taxele vamale, ce se vor aplica,

«pânăîn 1892, vor fi cele din tractatele cu Germania, cu
«Angliea, cu Belgia, cu Italia, cu Elveţia, cu Olanda și
«sub pavilionul acestor state ne vor veni şi produsele -sta-' :

telor, cu cari n'avem tractate : aceastase întâmplă acum cu
«Franţa, care'ne

trimite

produsele.

sale

ca

elveţiene

sau

«belgiene şi ni se va întâmpla mâine, poate, cu „Austria,
«care ne! va trimite produsele sale. ca germane».
Ne
" Indoeala, pe care acest «poate» o dezvelește,
e cam naivă,
căci se regulase aşa de bine lucrurile, încât se asigurase
mărfurilor austro-ungare intrarea în România prin. natura-,
lizare. S'ar părea, că încheierea unor convenţiuni n'â avut

altă ţintă decât asigurarea acestor înlesniri, Așa, depildă, găsim o clauză foarte curioasă în convenţia
noastră de atunci cu Olanda, pe care nu o găsim în celelalte convenţii.

Depildă,

în :convenţiea

cu

Elveţia

se

zice

»

la art.- I: deasemenea «mărfurile: de origină + sau manej ac-"
lură elveţiană vor plăti...»
:
In convenţiea cu Dlanda, făcută de guvernul liberal, se
zice, dinpotrivă, la art. 2 $ 3:

«Reciproc,
«Țărilor

produsele

de

Jos

"

solului şi ale industriei din Regatul |

şi din

coloniile

sale,

«şi orice mărfuri, fără, deosebire

supuse...»,

i

D-l N. Fiurpescv:
vă

Dar

dau,

întrun

MINISTRU DE

.

.

|
-

FINANȚE:

Prin

Domnule
moment,

|

ministru,

voiu

N
Olanda

lua libertatea

'0 dezminţire.!

să vă adaog

că. fiindcă

|

fi.

străină în ţara românească.

mai: întâi, vreau
Dă

”

ce se deschideau.

Ex, Cosrrxescu,

n'a venit nicio marfă
să

...nu vor

-

„Tată, căile lăturalnice,
D-

din orice pante ar veni,

de origină

se “prea.

>
„e
>
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că Olanda vine. peste mână, s'a, „luat o altă precauţiune. S'a
pornit
vămilor

dela „ministerul

de : finanţe

cătră. toţi” vameşii

din

o circulară. a

ţară,

care, sună

- “Toate mărturile, „cari. vor "fi . naţionalizate. în
«cari statul român are: încheiate “convenţii, vor
«la fruntariile

noastre

după

tariful

direcţiei

astfel:

ţările, cu.
fi primite

convenţional».

i

Vasăzică, măcar pe calea aceasta înfiltrarea . mărfurilor
austro-ungare este incontestabilă. Dar vaţi vedea că şi dis-„poziţiea privitoare

la Olanda

D-l P. P. Cane: Ministrul
să nu mai fie (zgomot). :

nu

era

atât

Ghermani

de inocentă.

a tratat cu Olanda ca

D-l N.. FrurEscu : “Intradevăr, Ghermani a. destiinţat acea
"circulară a direcţiei vămilor ; iar Alexandru Lahovari a în-!

ceput: negocierile
S'au

ivit chiar,

tăţi, asupra cărora,

pentrucă, . Olanda

să renunţe la acea'clauză. -

în „cursul acestor” negocieri, unele . greu-

ca

răspuns la întreruperea

d-sale, atrag

„atenţiea domnului ministru de finanțe.
Iată o depeşă a ministrului 'nosiru dela Haga,
. Tenăchiţă Văcărescu, cătră Alexandru Lahovari :

RE
domnul

„ «Ministrul afacerilor streine, pe care l-am. văzut - chiar
«acum, mi-a spus că, spre.a face a se adopta formularul de
«certificate,

a avut

de

învins. foarte

mari

greutăţi,

formu-

«late de ministerul. de finanţe. Ministrul Austriei a
„făcut

|

«demersuri foarte vii».
Pe cine veţi face să “creadă,

domnule ministru de finanţe,

că şi Al. Lahovari şi guvernul olandez şi guvernul
austroungar se răizboiau pe nişte clauze de convenţie
fără niciun
“interes pentru nimeni ?....
Domnilor deptaţi, constat că domnul
ministru, ds
nanţe a fost mai drept în aprecierea politicei vamale,

fire-

" Zultând din tarifele dela 1891 şi din convențiile
dela 1893:
"Ţin să recunosc, cu mulţumire, că domnul
ministru. de finanţe, fără să se alipiască la acea, “politică —
- d-sa este prea
protecţionist

pentru

aceasta
— a adus

totuşi

un

omagiu.

politicei din 1891 şi 1893. Deaceea, nu voiu
stărui mai departe
asupra
părții, istorice a

expunerii

d-sale de motive.

|
_ “Totuşi,
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să-mi - fie iertat

să

N

constat. azi,
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când “suntem

în

„ajun de-a intra într'o fază economică nouă, că regimul dela
1891 şi 1893 a fost un regim, de care am putut fi pede-:
plin mulţumiţi. Acel regim “ne-a dat pieţe de desfacere

"cum azi putem fi siguri că nu vom

!

mai căpăta. Nu fac din -

aceasta o vină guvernului.. Imprejurările sunt aşa. Nu 'este
însă mai puţin. adevărat, că pieţele trebuitoare de: desfucere
atunci ni s'au deschis. Ştiţi chiar, că convențiile Germaniei
„cu Rusia şi-cu România au „produs în Germaniă căderea autorului lor, d-l de Cuprivi. ! E
CR
- Şi, pecând obţineam aceste pieţe de desfacere pentru pro-.
dusele noastre agricole, pe de altă parte proteguiam în mod:
“rodnie industriea noastră naţională. Intradevăr, dacă cercetăm.
„lista fabricelor, întemeiate pe baza Legii pentru încurajarea . ;
îndustri iei naţionale,

în anul 1902, 189

189%,

pecând

constatăm că,

au fost

din

289

înfiinţate sub

fabrici în fiinţă

acest regim

.

dela

abia 100 de fabrici reprezintă întreaga, Moş-.

tenire, pe 'care ne-o lăsase trecutul.
- - “Domnilor, am sfârşit cu această parte de polemică, pe care”
o regret, dar nu noi suntem de 'vină, dacă n'am putut să ne,
ferim de dânsa. .... -:
Acum,, domnilor,

trec dela

ezpunerea

de- motive

cetarea proiectului de tarif.

la

„

-Dela început vă voiu expune

cer-.

a

punctul! “nostru de vedere,

foarte: scurt şi foarte limpede.
|
împrejurările
îi
"Politica, pe care o'sfătuim

actuale,

este

şi de

iluziile

libe-..

o politică de

dreaptă

cumpănă,

ferită

ralui- schimb absolut, ca şi de primejălile unui protecţionism
excesiv.

Sa

.

Ştiu, că o

asemenea - politică

e

pentru mine, nu am niciun fel de aplecare
, zitatea

şi. incertitudinea

opiniilor

Cât .

piatin seducătoare.
pentru

contingente.

nebuloRecunosc,

!

că e mult mai plăcut să stai neclintit pe terenul principiilor:
"absolute şi, atunci când crezi că stăpâneşti un adevăr, să-i

dezvolţi consecinţele pânăla ultima: limită,
„Dar. într”o materie, ca aceea care ne

|

ocupă: azi, împreju-,

|
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_ rările,

fie interne,

fie

externe,

sunt.

adesea

mai

puternice

„decât principiile.
Ei
o
Să presupunem,
: domnilor, că principiile ne-ar face
luăm. poziţie 'pe . terânul liberului-schimb. Oare ne va

,
să
fi

iertat să stăruim în această politică, chiar „când am vedea:
„că' nu e chip a dobândi contra-partea, pe care trebuie să ne-o' dea liberul-schimb'? Pricep să sacrificăm zece în pa-.
guba' industriei, pentrucasă căpătăm unul în favoarea. agri„culturei. Dar când nu se poate căpăta nici acel minimum,
nu e. înţelept lucru să dai industriilor, cari pot prinde riă- |
„dăcini în ţară, acea protecţie pe care îinprejurările ne-o în- gădue, fără niciun sacrificiu, fără represalii, întocmai ca şi.

când :am practica liberul-schimb?

„

Ie

"In împrejuririle actuale negociaţiile cu ţările.ce ne inte"resează mai mult încep de aci: ni se înfăţişează „un. tarif

„cu taxe râdicate pe produse agricole, care se numeşte fari/minimum,

adică

tarif

asupra

căruia

nu se

stă

de

vorbă.

In schimb nise spune : «Fiindcă am urcat taxele pe pro- .
dusele noastre agricole, urcați şi voi taxele pe produsele.

voastre industriale. Dar de. veţi
„moi

aceleaşi

taxe 'vom.

agricole».
Aşa

asupra

produselor

N

stând

Înerurile,

jurările n'au fost
noastră

păstra

protege sau nu industriea,

mai

am

IER

putea . zice,

prielnice, pentru

născândă.

:

voasti6

că

niciodată

a

proteja

aa

împre-.

industria

,

Dar şi această protecţiune trebuie să se menţie în oarecari “margini: o primă limită e aceea, peste care, dacă ai
trece,

ai stârni

represalii.

Dar

dincoace

de

acest

hotar*mai

e: încă o margine, pe care noi înşine trebuie să ne-o impunem

şi „peste care, chiar dacă am fi slobozi să împingem protec.
ţionismul,

totuşi

n'ar

trebui

să trecem.

!

|

Asupra acestui din . urmă neajuns voiu stărui
îndeosebi,
| deoarege tariful domnului ministru de finanţe
păcătueşte, după |
„părerea mea, mai ales printi'un exces de protecţionism.
Casă

dovedesc

temeinicia

locul de preţuire

îndeobşte

|

acestei

aprecieri,

întrebuințat,

care

am

luat. mij-.

mi-a dat

şi
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un mijloc de comparaţie. a proiectului asi tarif cu tariful în

vigoare,
Pentru

aceasta,

am

constatat,

care. este : produsul “actual

al vămilor pe anul 1902. Şi am calculat, care ar fi produsul:
vămilor, dacă am aplica taxarea din proiectul de tarif al gu„vernului la cantităţile importate în anul.1902.
Vă citez amândouă
înainte, că va protesta

cifele, . încontra
d-l ministuu de

cărora ştiu
finanţe.

de mai,

Vâmile au produs, în anul 1902, 26 de milioane.
Proiectul de tarif al guvernului, dacă s'ar aplica
taxe cantităților

importate

63 de milioane.

în-1902,

ar produce

a

a

aceste

cel

puţin

"

|

D-l Eu. CosrrxEscu, MINISTRU DE pase: Ce înaltă fantezie!.
„DAN. FiLreEscu: Da, domnule ministru de finanţe, 63
. de milioane.
Domnilor, fiindcă, trebuind ; să mă

absentez,

nu voiu

putea

să am plăcerea de-a asculta răspunsul domnului ministru
de finanţe... (întreruperi).
-D-l Ex. COsrIxESCU, MINISTRU DE FINANȚE: Înaltă fantezie.
D-l N. Fruregscu:: Voiu răspunde de mai înainte la unele
-obiecţiuni.
finanţe nu
D-l ministru de
constatat aceasta în comisiune

vrea cu niciun 'preţ— am
—.să găsim un mijloc-de a

preţui, de a măsura sau de a cântări “tariful “d-sale. :
- D-l Eu. COsTINESCU, MINISTRU DE FINANȚE: Nu se poate,
D- N. Fruregscu: Totuşi aceasta e trebuitor şi cred că
„Șe poate.

Orişicând s'a prezentat un tarif vamal, s'au dat elemente
"spre a se preţui gradul de protecţiune al' noului tarif.
„Depildă, în 1891 ni sau arătat câte articole din proiectul:
de tarif, elaborat: atunci, reprezintă, o protecţiune de 5%
de 10%, de 150%/, şi aşa mai.departe, indicându-se şi va_ loarea

importului fiecăruia

din

aceste

articole.

Punându-se

aceste rezultate faţă de acelea ale tarifului atunci în vigoare, ne-am.

+

putut

„proiectat,

da

seama
-

de

tendinţele

e

i.

noului regim

vamal

266
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„Ei bine, d-l ministru.de finanţe nu vrea, cu niciun preţ,
„o asemenea discuţie. Iar când noi am vroit, în comisiea, |
„vamală,

să 'preţuim

gradul

de protecţiune

şi de apăsare

a

“consumatorilor, rezultând din proiectul acesta, d:sa a căutat
să. înlăture discuţiea făcând, obiecțiile următoare:. dacă. aceste
“fax6 se vor aplica, importul unor articole va scădea. Aceste
articole 'se vor. produce în-.ţară. Al doilea: unele articole
“fiind foarte

mult urcate, nu

se

vor

mai

importa,

fiindcă, nu.

se vor consuma.
„Acestea sunt alte consideraţii, pe cari “le vom discuta
"mai. târziu şi cari nu mă împiedică să-mi menţin întrebarea.
„Deocamdată, nu vreau să ştiu dacă este bine. sau nu să pro
tejăm producţiunea” naţională.
-.
:
Singurul lucru, pe care vreau să-l constat, este greutatea.
saroinei, pe care o reprezintă proiectul de tarit pentru consu-

matori. Prin urmare, cifrele mele îşi “păstrează toată valoarea,

indiferent . dacă taxa vamală se va plăti-de: consumator va-,
meşului, sau dacă ea se va plăti fabricantului român, prin
„adăogire la: preţul de vânzare.
_
“Deasemenea, suferinţa consumatorului au e> inicşorată prin
aceea, că preţurile. majorându-se peste” măsură el renunţă de
a mai consuma unele articole. .
| Dar d-l ministru de finanţe

Me
mai face

.
o obiecţie ; d-sa

zice : «nu se pot face calculele, pe cari vreţi să le faceţi,
fiindcă nu este asămănare posibilă . între tariful „actual
şi proiectul de tarif,
. ..

„Ştiu

că, d-sa -a răsturnat

cndesăvâtşire

actualul

tarif,

astfel încât asimilarea este anevoioasă. Banu
este însă im„posibilă. Graţie concursului câtorva . amici,
am putut face
calculele, al căror rezultat vi l-am dat,
|
IE
Tată acum şi temeiurile, pentru cari d-l
Costinescu pretinăe

că nu se pot calcula comparativ
D-sa

zice:

avem,

depildă,

taxă unică; în proiectul

azi decât o! singură taxă,

ambele

azi,- la

de tarif -avem
vama

calităţile de torturi de bumbac

tarife.

torturile

.
de

|

bumbac.

o...

cinci taxe.: Neavând

înregistrează... laolaltă. toate

ce

intră azi

în ţară;

cum

"
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am putea dar despica. această unică 'calitate în cinci .cantităţi, spre-â aplica, fiecare. din cele . cinci taxe prevăzute în
proiect numai

cantităţii, ce reprezintă

desluşită de statistica vamală ?
Am

să vă indie

metoda, ce

fiecare

calitate

azi ne- -

_
m'a

călăuzit în

aceste

cazuri

cutotul speciale. .

zi

- Am luat media între cele cinci taxe propuse şi cu această
medie am înmulţit cantitatea totală” importată. Adaog că
n'am trecut "niciodată peste medie; iar mai întotdeauna.
m'am servit sau de taxa cea mai puţin urcată, sau de me-..

" dia între. taxele cele mai scăzute.
Puteţi dar spune,

„Dar

că

socotelile

,

Sa

mele nu sunt riguros exacte;

eroare nu „ppate fi decât întru aceea,

„de adevăr.

:

că sunt mai prejos

-

Am aici calculele făcute petra. toate articolele din tari,
Fiindcă nu pot intra, aici la tribună, în cercetarea tuturor :
acestor ţiîre, ţin aceste calcule la dispozitiea d-lui” ministru,
de finanţe.
D-l Ea. CosrrxESCU, MINISTRU DE FINANȚE: Păstrai- le, 'ca-:
să lo comparaţi cu rezultatul (ilaritate, aplauze).
*
Francezul
finanţe,
de
ministru
Domnule
D-I N. Fiurescu:
Se
numește un astfel de răspuns «une &chappatoire».

“La aceasta vă răspund:

dacă tariful ce-l propuneţi se va. .

. aplica şi nu va produce rezultatul, pe care îl _prevestese,
,
atunci veţi avea prilejul să mă declaraţi bătut. Dar dacă
..
persă-mi
atunci
d-voastră,
tariful
niciodată
nu. veţi aplica
miteţi să vă recunosc acest singur merit, de a fi fost foarte.
„abil. în întreruperea, cu care aţi vioit să .înlăturați discuţiea,:

că oferta

Vedeţi, domnilor,

meă era: din

seducă-

cele mai

toare pentru d-l ministru de. finanţe.. Îi oferiam caleulele.fie--.
| cărui articol ; încât dacă, precum zice, socotelile sunt fantastice,
putea

să . le spulbere

D-l E. CosrINESCU,
le voiu

păstra

cu

cu indicarea

precisă

MINISTRU DE

religiozitate,

a erorilor.

FINANȚE:

Le primesc; -

vom. compara - pe urmă

îm-

|

preună rezultatele.”
Î

ww

"e.
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e
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D-:N. Frureescu :. Suntem acum înţeleşi și vă» rog, la rândul “meu, să-mi daţi şi d-voastră socotelile d-voastră, casă le
-pot compara. Socoteala aceasta-este foarte necesară — şi să mă
iertaţi,

dacă Stăruiu

asupra

ei aşa

de

mult—

dar nu

pot să

„trec atât. de uşor asupră-i, când aduc o afirmaţie așa de
importantă ca aceea că, înlocde 26 de milioane, vămile vor

“produce, dacă s'ar aplica

proiectul

guvernului,

63 de

mili-

-oane (întreruperi).
.
Ma
“D-l B. EeunEsou : Aveţi să vă bucuraţi ca viitor ministru
de finanţe...
Ia
e
o

D-l Fuuaeescu: Acest proiect de tarif, aşa cum el se pre“zintă,. permiteţi-mi “să-l compar— casă pipăiţi gradul lui
de . protecțiune —

cu

tariful

nostru

actual

străine.

şi

cu

,

tarifele -

a

- “Tariful actual reprezintă o protecţiune destulde eficace,
„cum voiu. dovedi. EL ne:a permis nu numai să păstrăm pieţele
noastre de desfacere, dar să şi întemeiiim o sumă de industrii.
ă

Aşa,

depildă, constat că la 27

de articole

"a scăzut, dela anul: 1891 pânăla 1901,
11.133.000 lei. Vasăzică, în curs de
meiat.

industrii,

cari

ne-au

seutit

de

produsul

dela
zece
un

vămilor

51.576.000 la
ani, am înte-

import

străin

de

aproape 40 de milioane,. numai la 27 articole. ' Aceste articole
sunt prea interesante, casă nu vi le citez.
- a
+ Iată categoriile, în cari sunt cuprinse-acele articole :
serobeala albă, zahărul, berea, spirtoasele distilate,
conservele
“de legume, lumânările de stearină, uleiurile vegetale,
frân-

Shiile, lemnele

de construcţie,

lucrările... comunede lemn;

hârtia de paie: sau de lemn, hârtia

de scris

și imprimat,

pieile tăbăcite, hamurile şi şăile, încălţămintele
“confecţionate

de piele, tesăturile şi împletiturile de lână, lucrătile de pâslă ”
pânzele

groasă,

Iată

de cânepă

dar,

domnilor,

sau in.

|

Ea

un tarif. destul de

proteguitor, care
ne-a dat rezultate destul de îmbucurătoare,.
Incât, mi se pare
că am fi patut

să ne mulţumim
a face azi încă un pas
imainte, năzuind.a face încăo asemenea cucerire,
în viitorul
period

de zece

ani.

e

-

Ma

”

i

/

.

.
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Dacă acum comparăm tariful nostru aciual cu “tarifele
străine, constatăm că tariful azi în “vigoare, cu a cărui alcă-.
tuire ne fălim,

reprezintă

o proteeţiune. de .9,49/,.

Această.

țifră reprezintă raportul dintre 26.651.000 lei, produsul vă“milor în 1902, şi 288.344.549 lei, valoarea. importului nostru în acelaş an.
- Dacă din acest total al importului scădem 35.058. 1178 lei,
care reprezintă

articole

scutite

şi anume

scutite

în interesul

producţiunei noastre, căpătăm - țifra de 9241.285.011 lei, cari
reprezintă valoarea acelor articole importate, ce sunt supuse:
la o taxă vamală oarecare. “Dacă raportăm la această ţifră
acelaşi

produs al vămilor,

ser

de

25.651. 000 lei, de

care ne-am

deja, vedem. că« tariful nostru. reprezintă o taxare de

9;
a

dacă

la produsul

vămilor,

de

96. 631, 000

gaţi 1.139.844 lei, taxe ce nu s'au perceput,

producțiunei,

şi

lei, adăo-..

tot în interesul

anume pe baza -Legei pentru încurajarea.

industriei naţionale, . atunci găsim

un: procent

de proteo-

țiune de 11,29%...
“Dar, domnilor,

mă

mulţumesc. cu prima

- un procent de protecţiune de 9,4%/,.
* Ta să vedem ce procent ne. dau aceleaşi
statisticilor vamale

ale

Belgia

fir, ecare .ne da.

Ş
caleule, aplicate.

celorlalte țări :,

„cc...

DP

0

e.

Elveţia . îs.

6 Mo.
eee
Anglia: ei
Austro-Ungaria » . ss
ss 130%:
ee e + 8507
Franţa . eee

Pi
”

Germania

.

ate

men

Italia, . e.

.

.

9

0.

„P

07).

- Pentru Anglia, procentul e acum excepţional de râdicat din
cauza: taxelor fiscale vremelnic - urcate” din pricina războiului |
„sud-african.
ai
Sunt, înfine, două țări, :cari .alcătuesc o'categorie"” 'cuto. tul

aparte, acestea
a

suntt
.

nişte

tări, cu

cari

nu n

putem

ssă ne

270
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|

-compariim, “anume :

240

Statele-Unite,

“unde

proteoțiunea

e de

şi: Rusia cu un procent: de 360/0.

Bi

bine,

- prezintă

domnilor,
un

regim

după
de

opiniea generală aceste taxe re-

protecţiune,

cum

“rareori

în Europa şi daţi- -mi yoe să mă întreb: cari
„acestui protecţionism, care bântue astăzi?

Sa

sunt

văzut

cauzele

* Sunt în lume cinci ţări, cari alcătuiesc ceeace se chiamă
«cele cinci mari domenii economice» şi cari dictează în ma: ,
“„“terie vamală. Aceste ţări, din cari cele. mai multe -au intrat
'

_pe

ae

„n

calea protecţionismului,

prin unul
una

.

pot

pi

a

justifica

protecţionismul lor

măcar din aceste trei împrejurări, din

nu există la noi: ori sunt “continente

cari nici-

întregi, cum

este

Rusia, sai cum sunt Statele-Unite, cari, având înăubtrul gra-!
“niţelor lor toate climele, toate solurile şi toate feluriie! de pro-

ducţiune,

pot să realizeze

«totul economie». pe teritoriul lor.

"Ori sunt țări cari, fără a fi. continente, întocmesc prin colo„miile lor domenii, tot atât de intinse. - Aceste ţări, printre ,
-cari se prenumără Franţa! şi Anglia, practică. sau năzuiesc a

„practica

protecţionismul,

făcând

:şi din metropolă, ecari laolaltă
lor, toate nevoile.

un singur

pot satisface,

trup din colonii
prin prodasele

Infine, este o a cincia ţară, Germania, care n'are niciun
teritoriu foarte întins, nici vaste colonii şi, deaceea, efectele
protecţionismului sunt mai dureroase. Dar' acolo baza protecţionismului şi justiticarea. lui este. problemă populaţiei.

Dacă nu sar opri, prin vamă, importul fabricatelor străine,

„spre

a se da de lucru muncitorilor germani,

-emigrare foarte dăunătoare pentru imperiu,
. Ce contrast, domnilor,. între acele ţări şi
Aici avem un teritoriu foarte îngust, atât de

S'ar produce

o

ţara noastră!
îngust, încât,

-din orice -punet ai pleca, la mai puţin de 100 de. chilometri - .
“te izbeşti de piedica vamală. Intre aceste graniţi este o fâşie ”
foarte strâmtă şi cam lungă de teritoriu, înlăuntrul. căreia . trebue să se producă libera concurenţă economică, corectiv
„necesar al stânjânirilor vamale.
„Aci

găsim.

o climă foarte neegală şi-o

constituţie” â solului
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dinpotrivă foarte

uniformă,

foarte unilaterală.

Este

dar

-. . ,
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de unde rezultă. o producţiune,
nevoie

ca,

puţinele

articole,

ce

.

producem, să fie produse din belşug, casă le exportăm şi să |
le schimbăm cu articole ce nu putem produce şi cari, adesea, .
sunt materii prime. Pe aceste articole de import aplicăm, :
“deja un regim vamal foarte urcat de 9,400; niciodată însă .

Du se aplică o taxă moderată de aproape 9,40/,, ci aceasta:
este o medie

între -nişte scutiri necesare asupra unor materii

prime sau articole de primă necesitate . şi o taxare, excesiv
“de ureată a altor articole.
o.
|
Infine, pe acest teritoriu găsim -o populaţie foarte rară Și”
un târg de desfacere foarte 'sărac, atât de sărac, domnilor,
încât, afarăde câteva articole 'de largă consumaţiune, toate.

nevoile se satisfac decătră, o fabrică sau două.

ai un monopol, cu două un cartel.
|

Ca o fabrică

|

|

Simţiţi: uşor, domnilor, cu cât mai dăunător este protecţionismul, atunci când bântuie în condițiuni ca acele dela noi.

Aşi

vroi

strâmteţii

să

stărui

târgului

mai mult asupra âcestei chestiuni a.

nostru

interior,. căci o

decurg de aci..
SE
Pentru toate ţările înari — şi poate,

sumă

de. urmări

deaceea,

.
sar “putea

condiţiona o' politică vamală specială a acestor ţări — excesele protecţionismului
nu sunt atât de simţitoare ca pentru
ţările mici. Deaceea țări Mici, ea Elveţia, Belgia, Olanda. şi
Danemarca 'se feresc a cădea în:asemenea, erori. Pentruce? -

“În primul rând, din cauza micşorimei târgului interior.

|

„„Într'o ţară mare comerţul interior are precădere asupra
comerţului exterior; iar într'o ţară mică comerţul exterior
„are precădere. asupra comerţului interior. Comparaţi, domnilor, |
târgul 'comercial interior al Franţei, depildă, cu târgul ei
exterior şi veţi vedea cât de neînsemnat e, comparativ, acesta ”
din urmă,
“Se preţuieşte la 50 de miliarde coiierţul ei interior, adică
totalul . daraverilor

comerciale,

cari

se fac anuâl

în Franţa

iar comerţul, exterior, -importul şi exportul laolaltă, este cam
de 9 miliarde.
E A

;

Re
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- Neapărat,
“tăia

ar. fi o mare lovitură, adusă” Franţei, dacă i.s'ar

tot comerţul

exterior:

dar la urma”

urmelor,

reprezintă decât 9 .miliarde faţă de. 50.
Vă daţi

d-voastră

însă

seama, cât

de

acesta nu ,

|
cumplităar

fi o lo-

„vitură ce ni s'ar da, când -s'ar desfiinţa „comerţul nostru
exterior?
|
a
”
“ Regret că nu pot face, şi pentru România .comparaţiea cu

ţifre a celor
ţului' interior.

două

comerţuri. Ne “lipseşte

a

statistica comer-

o

|

Am adunat însă câteva ţitre, pe cari le cred instructive.
Am luat cele cinci principale cereale, cari reprezintă
cea mai
mare parte a producţiei noastre: grâul,
porumbul,: ovăzul,
orzul şi secara şi am comparat cât. exportăm şi cât consumăm din aceste cereale, comparativ cu altă ţară, agricolă ca
a noastră, cu Rusia...
|
za
Comparaţia cu Statele-Unite ar fi tot atât de convingătoare.

Constat dar. că în Rusia media exportului acestor cereale afost, în anii dintre 1880 şi 1891, ae 12.800:000 hecto-

litri, iar consumaţiea internă a fost de 3234.200.000 hectolitri.:
„Vroind

să fac aceiași socoteală

pentru

România, am. găsit

calculată aceeaşi medie, pentru- anii 1887 pânăla 1892, în
chintale metrice.: Ei bine, media exportului. pe. acest
' timp

„a celor cinci- cereale principale a fost de 18.120.000 chintale,
faţă de:o consumaţie internă de 20.616.000 chintale.
Vasăzică,. exportăm. aproape atât cât consumăm din principalele noastre articole de producţiune. In Rusia, dinpotrivă,
exportul -pentru, acoleaşi articole este de:72 milioane faţăde
o consumaţiune. de 324 milioane. Această constatare e foarte
însemnat, căci ea 'ne arată „câtă importanţă, are pentru noi.

comerţul exterior şi cât de dureros am

i S'ar

aduce,

Tiăiaţi Rusiei

simţi orice lovitură

desfacerea.. celor: 12

de: milioane

hectolitri de cereale şi vă puteţi închipui cât va'suferi ea de ,
pe urma acestei lovituri. Totuşi, ea: ar putea îndura mai uşor această

suferinţă. : - .

E

E

N

o.

„. Ce-am face” noi însă, dacă ni sar. tăi a. exportul celor '18
inilioane chintale de cereale,
îndoind cantitatea. de : cereale:
7

,
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trebuitoare consumaţiei şi neputând căpăta. obiectele de prima
necesitate, ce. suntem nevoiţi a importa în schimbul mărfu-"
rilor exportate,
Deaceea, zic că, pentru. poi, ca dealtminteri” pentru orice
țară care n'are
al activităţii

teritoriu

economice

d arte
se, află

întins,
în

centrul 'de

comerţul

greutate

exterior,

iar nu

în comerţul interior.
Ajung acum la încheierea, pe care voiam - so trag din
aceste prea, lungi consideraţiuni.
a
Este nemerit, fără îndoeală, ca în imprejările actuale, atât
de prielnice protecţionismului, să. protejăm industriile cari
se pot înscăuna la noi, dar să ne ferim a merge mai departe ;
să ne ferim, mai ales, de a protegui acele
“nevoe de-o veşnică, protecţiune.

industrii,
.

Puteţi să făgăduiţi o atare protecţiune,. dar
siguri că vă veţi

„.-

Intradevăr,

ţine

de

presupuneţi

" politica economică

a

cari
i

au

nu! puteţi fi

cuvânt.

că

s'ar schimba,

Europei, 'căci

nu

peste

vă

an: timp,

închipuiţi,

” de-

sigur, ci Europa, care-a alternat : fără odihnă între liberul- .
schimb şi protecţionism, s'a aşezat acum pe vecie în regimul
protecţionist. Presupuneţi: dar încă o schimbare, o nouă. aple-.
care spre liberul-schimb. Presupuneţi o atare evoluţie, măcar.
în câteva, ţări, cari reprezintă un târg trebuitor pentru comerţul nostru.. Presupuneţi, bunăoară, că Anglia sar alipi:
politicei domnului Baltoiţr, adică liberului- schimb -cu reciprocitate.

„

i

*Presupuneţi

că aceste) ţări, de cari avem absolntă nevoe —

întrucât constituese principalele noastre pieţe de desfacere — :
„ înlocsă ne zică, ca azi : .«Protejaţi-vă, căci şi noi nr: protejăm»»
ne-ar zice; dimpotrivă: «Vă dăm târgul nostru, «l- care aveţi
„nevoe, cu o. condiţie: să ne deschidaţi târgul «l- voastră; să
destiinţaţi regimul protecţionist, căci altfel vă, închi:lem graniţeles.

In ziua

aceea

an

tarif

proteguitor

nu va

rzsta

Minute: presiunei evenimentelor. - Tariful d-voistiă
atunci „spulberat; într”o clipă, ca un 'paiu cu cir
nţ
Nicolae Filipescu, —
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opriţi un. torent. 'Ce :veţi: face cu acele industrii create arti-

ficial, cari nu pot: trăi decât cu o

permanentă

_pe care nu yom fi în stare s'o-mai dăm.
crach formidabil asupra acelor industrii.
- Cată

dar

România

să

conchidem,

nu „poate

fi

atunci când împrejurările

din. tote

patria

aceste

protecţiune,

Vom.

consideraţii, că

protecţionismului

sunt protivnice

avea un

şi,

Chiar

liberului-schimb,

trebue să uzăm cu chibzuinţă de taxele protectoare.
pr
„Ei bine, proiectul de ţarif, ce ni s'a înfățișat, este exagerat
nu

+

N

numai prin . cătimea. taxelor,

-La

-

ci.şi

prin - multiplicitatea

articolelor
.
protejate. E dar-nevoe să cercetăm acum diferitele ramuri. ale activităţii industriale, cari cer sprijinul nostru.
Firește că industriile agricole sunt, dintre toate industriile,
„acelea ce au drept la mai multă îngrijire. Şi totuşi la noi
expresiea «industria agricolă» este doar o vorbă, iar axioma,
că. agricultura şi industriea trebue să meargă braţ la. braţ şi
„să se râdice sprijinindu-se una pe alta, este numai o frază.
noi,

industriile

agricole

mau

niciun

fel de

legătură cu

agricultura. 'Frebue să înregistrăm aceasta, pentrucă ar mevita toată îngrijirea noastră. industriile cuadevărat agricole,
şi îndeosebi acele ce se cheamă industrii de fermă. . Prin
"această denumire trebue, să înţelegem acele minunate in„dustrii, cari nu cer decât un neînsemnat capital, cari nu numai că consumă materiea primă agricolă, dar o: consumă pe loc, .
| "aducând mari „foloase localităţilor,ecari nu sunt înzestrate cu.

A

căi

de

comunicaţie

lesnicioase,

căci

permit

să

nu

se

expor-

teze decât materiea fabricată, care, subt un mic volum, are
o
valoare foarte mare; aceste industrii” lasă“ dar adesea pe loc

rămășițe, cu cari se îngrașă vitele; şi acestea la rândul lor
lasă solului elementele tertilizante, cari îndrumează spre

„cultura intensivă.
.
"Multe din aceste indastrii pot fi practicate chiar de agricul-

torii înşişi. Acelea dintre ele, cari prelucrează materiil
e apoase, ca sfecla, ori cartoful, nu funcţionează” decât toamna
și iarna,

după recoltă ; încât

adesea
1

se utilizează

locomobila

ca pu-

_
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tere motoare
„care,

a
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împreună cu mecanicul şi tot perrsonalul agricol,

iarna, e

neocupat.

>

“Neapărat,. sunt minunate

-

|

aceste industrii, printre cari s'ar

putea prenumăra, la -noi: industriile de distilărie ; industriea
zahărului ; a sfeclei; a /scrobelei ; „a glucozei ; a uleiurilor

vegetale ; toate m

eol

laptelui, a conservelor şi altele.

|

Cu părere de răn trebue însă să recunoaştem, că chiar
„aceste industrii şi-au pierdut la .noi caracterul agricol. In„loecde a fi modeste

instalaţii

ploataţii agricole, ele

s'au

de

fermă,

transformat

anexe

ale unei ex-

în. industrii mari

capitaliste. Şi ele au devenit industrii de dividende, cari nu
mai au cu agricultura niciun fel. de' atingere alta decât: că
consumă materieă primă agricolă.
d
"- Şi pentruce aceasta? Pentrucă s'au concentrat toate aceste
industrii în câteva fabrici mari, _ aşezate 'deobiceiu în îm- *
prejurimile "oraşelor. Aşa, depildă, înlocsă avem: multe fabrici mici de zahăr şi numai una. sau două tatinării— chiar.
una ar putea fi suficientă pentru . România
— avem
cinci
mari uzine, cuprinzând şi fabrică de zahăr şi rafinărie laolaltă. Injurul “acestor cinci fabrici se cultivă sfecla într'o
niică rază, unde. se abuzează de cultura, sfeclei, pecând agricultorii, din tot. restul gării, nua pot întroduce sfecla în aso- :
lamentele lor.
Aci, înjurul a cinci puncte din „ţară, se - grămidese. mor=-!
mane. de gunoiu în apropierea grajdurilor, unde se face îngrăşământ; cu borhot şi acest gunoiu se arde sau. se. aruncă, |

în gropi, neputându- -sk transporta, înn depărtare spre a servi
ca îngrăşimânt.

-

Acelaş lucru pot să-l spun şi pentru fabricile de spirt.
E curios lucru: că,

dustriale,. se caută a

de

unde, chiar

în

ţările

cele mai

in-.

se păstra. acestor fabrici - caracterul lor".

"de industrii agricole,. la noi pare că statul cu dinadinsul le-a
abătut dela menirea lor.
.
Văzând

-

ce se -petrece

țară atât de industrială,
Ă

7

la noi,

cine sar crede

că

cu atâtea” Gapitaluri, dă

Pelgia,

o

încurajări

2176
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“speciale. modestelor industrii: de ferină. Vă citez, ca dovadă,
legea belgiană asupra spirtoaselor din 28 iulie 1902

„Art. 6 8 1. — Se înţelege prin distilatori agricoli:
a) «Acăi cari cultivă,

pe propria :lor socoteală,

înt”o rază

„«de: cinei chilometri dela uzină, pământuri arabile în pro«porţia de: 10 hectare de fiecare hectolitru - de spirt 'de 50
«grade luat în sarcină pe 24 ore. Distilatorii agricoli trebue
«să poseadă şi să hrăniască înlăuntrul exploataţiunii lo
«cel puţin

1

cap

de

vită

mare,

ori.3

porci,

- «hectar. de pământ arabil admis în socoteală».
_S 2. «O reducere de 8 centime pe litru de

ori

6 oi, pe

spirt nerati-

«nai de 50 grade, la: temperatura de 15 grade, e acordată
«personal distilatorilor agricoli stabiliţi la epoca prezentării:
«legii defaţă».
«Reducerea de impozit e de 10. centime, dacă produc«iunea totală a uzinei nu întrece G00 heetolitri, dela 1 ia«nuarie la 31. decembrie a unui an».
Aceleaşi dispoziţii. se găsesc, sub altă formă, în “Austria,
unde; în industria spirtului se deosebeşte alcoolul contingentat
şi necontingentat. Spre a se favoriza distileriile agricole, se
îngăduie ca acestea, sub numele de distilerii contingentate, să

„mu plătiască decât o taxă de '70 de coroane la hectolitru de
spirt înlocde 90 de coroane.
„» Recunose că, despre asemenea industrii, funcţionind în
asemenea

condiţii,

se

poate

zice

sprijin pentru agricultură...”
La noi însă statul,. departe 'de
binetăcătoare,

pare

a

se 'sili, cu

că?

întradevăr . sunt

a Ida

asemenea

totdinadinsul,

să

un

măsuri
răpiască

acestor industrii caracterul lor agricol,
* Prin Legea pentru încurajarea industriei - naţionale, .
numai acei cari au un utilagiu, reprezentând un. capital de 50.000 lei, pot să beneficieze de favorurile legii. Prin aceasta,
industriile modeste sunt puse în stare de interioritate
faţă
de industriile mari.
a.
.
Tiscul,

la rândul

său, vine, într?0

doboare industriile de fermă

| sumă

de

împrejurări, să

în tolosul industriilor mari ca-

7

a
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pitaliste ; aceasta

se

AI

petrece depilăa cu spital

în mare parte au dispărut velniţele cele
Moldova.

Fabrica

mică

ca

şi

fabrica

şi, deaceea,

mici, mai
mare

trebue

ales în
să în-

treţină deopotrivă pe: agentul fiscului, să-i dea locuinţă, să-i
„dea luminatul şi încălzitul. Şi vna şi alta trebue.:să aibă

aceleaşi aparate de control, ce costă fiecare câte 2.500—3.000
„lei şi cari se schimbă mereu, după fantezia ministerului.
“Aceeaşi părtinire faţă de marea industrie o constat, la partidul liberal, chiar atunci când industria mare se află în"
cumpănă cu: micile industrii ale meseriaşilor.
E straniu lucru de constatat spiritul de prigonire, de care

- în orice împrejurare, liberalii dau dovadă faţă de. meseriaşi.
Douăzeci de ani a luptat d-l Carp “pentrucasă dea o or„ganizare muncei meseriaşilor.. Dupăce timp de. 20 de ani
el a îndurat atacuri de tot felul dela liberali, aceştia s' au în-.
“durat să facă o lege privitoare la bresle, din care a ieşit o
"parodie — permiteţi-mi s'o spun — a regimului 'corporativ.
Prin legea pentru încurajarea industriei naționale par„tidul liberal a dat privilegii numai industriei celei mari, încât *7
a pus industriile cele -mici în stare de inferioritate și în ne„putinţă de a lupta.
'
_
Incă o dovadă. Guvernul actual a găsit, rămase dela guvernele conservatoare, diferite proiecte de legi „ asupra 'c00perativelor. Din acestea aţi extras numai legea privitoare la
+ băncile poulare şi aţi lăsat în părăsire tot ce priveşte cele-. .
lalte feluri de cooperaţie. Vă puteţi da seama, astăzi, când
vă preocupaţi de

dezvoltarea

ar îi fost, depildă,

industriilor,

cooperativele

cât de interesante: -

de producţiuni

şi coopera-

-tivel> pentru dobândirea materiilor prime. .

După aceste antecedente, trebue să recunoașteţi că, faptul,
că. aceleaşi simptome reapar şi la tarif, capătă un înţeles

deosebit. Veţi constata cele mai cumplite 'urcări de taxe la
industriile mari,

iar scăderile le veţi găsi mai ales la ineserii.

Sar părea că aţi ajuns la credinţa, că industria mică este

condamnată.
Fi bine, domnilor,

|

,
acoasta

e o nare

eroare. . Inti?o

vreme

218

-

|

NICOLAB FILIPESCU

- Karl Aars,

+spre

. pitalurilor,

a susținut

a-şi sprijini teoria despre
în

opera

sa,

concentrarea ca-

Capitălul,

că industria

mică. trebue să piară în: faţa industriei mari, dar aceste concluzii au fost dezminţite de însuşi socialistul Bernstein.
Este astăzi lucru dovedit, că micile meserii, dacă nu progresează, din căuza industriilor celoni mari, cu aceeaşi repe-.
ziciune ca în trecut,

„nu

dau

cel

puţin

menţin

terenul dobândit şi

înapoi.

au

„Dar la noi, mai ales, cestiunea are o însemnătate deosebită. Suntem o. ţară agricolă, cu particularitatea “aceasta; că

iernile la noi sunt foarte lungi.
i
De aci'o- mare disponibilitate de munztă iarna, dacă îi
care, din. cauza, aceasta, nu se împacă, afarăde rari cazuri, cu
"exigenţele uzinelor, ci numai cu comodităţile Și intermiten"* tele

posibile

ale

atelierului

domestic.

Fi bine, ea o continuare a aceloraşi tendinţe, ce am vizat
afirmându-se, din partea liberalilor, pe alte terenuri, constat
“şi

prin

acest tarif

o sistematică i

nedreptăţire a muncei i me:

“ seriaşilor.

:

Recunosc. că, într'o

singură

privinţă,

a-l

ministra

de

fi-

"nanţe a îndreptat o taxă, în favoarea meseriaşilor.
D-sa zice: «axa de un singur leu pentru doagelg fasonate

nu se explică prin micimneă, * ei... Pare - că am făcut aceasta .
-pentruca toată lucrarea să se facă în străinătate şi toatii in=

. dustria dogăriei. să dispară dela noi». pi
Bine a făcut d-l ministru

Totuşi, din 'doagele

MR

de finanţe, că râdică această taxă.

de stejar,. cari plătesc

1 leu la 100 de

chilograme, am importat în 1902 doage în valoare abia de.
61 lei, pecând am. exportat "doage de 3.169.000 lai.
D- Ex. CoszIxEscu, MINISTRU DE FINANȚE : Se duceau dvage
"
brute şi se întorceau făcute butoaie.
e

D- N. Frureescu: E drept că se im portau doagele în butoaie, dar nici butoaie n'am importat, în 1902, decât de 71.710

lei. Totuşi

bine face d-l ministru

de fin anţe de râdică această

tasă. Atunci însă
î
mă întreb : pentruce l a btorurile de rotăr ie,
1.

,

-

„=
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din tariful actual, taxa de 20 I6i.la suta de chi-

“lograme se scade prin proiect la “10 şi la 19 lei?
D-l Ex. CosrrxEsc, . MINISTRU

DE

.

FINANȚE : : Materia

brută

"am scăzut-o, cea lucrată am .urcatro. ..
E
7
DIN. Pinaeescu: Nu, domnule ministru ! La rotăria me:
îsprăvită

aţi scăzut

taxa; dela

20

lei la

10

lei,

iar

la ar.

284 din proect: 7otăria: lucrătă spre a Ti încheiată sc,
scade taxa, dela 20 la 15 lei.
-La art. Bi 7 din tariful actual : obiecte comune dee împletit
din papură, rcichită, salcie, paie, etc. din cari s'au importat.
- în 1902 de 28.000, lei, se cobuară taxa actuală, de 80. lei, !
|
|
Pa
20, 40 şi 60 lei.
La industria metalurgică “găsim îngenere urcări de taxe
cutotul

extraordinare.

Numai

la

căldărărie,

industrie

„mică

şi „naţională prin excelenţă,
se propun oarecari „scăderi
de: taxe.
,
Nu zie.că căldărăriea rămâne e lipsită de protecţie. Constat,
însă că, după tipic, singurul articol de induştrie mică, din
metalurgie, suferă un scăzământ.
!
Şi observați, că, dacă

la-industriea mare trebue să fiţi foar te

„prudenţi în fixarea taxelor,: pentruca ele să nn fie. nici prea - urtate, nici prea

însă

scăzute;,. când

vorba

este

de industria:

mică, chiar o exagerare a taxelor nu prezintă vreun neajuns,
căci nu

e 'de temut

casă

se. carteleze

toţi

rotarii,

toţi dul-

gherii, toţi căldărarii: Gin ţară, încât, suprimând concurenţa,
,
să profite de întregimea taxei vamale.
La hârtie” taxele sunt în genere foarte. urcate : protecţiunea
hârtiei e enormă. Dacă căutaţi însă -la ce țaxe sunt supuse
câteva mici confecţii, cari se fac din hârtie, veţi constata îadată scăderi. Totuşi d-l ministru de finanţe ne spune, că s'a

ţinut constant de normnă ca, un: articol cucât va căpăta
nouă prelucrare, cuatât taxa să fie mai urcată.
Fi bine,

hârtia, - beneficiază

la sută, Cercetaţi
fabricate din

de o protectie . de

privitoare

acum taxele

hârtie. Aşa

semnalez

art.

o

15, 80 și 100

la: câteva „opiesto

354 actual:

«Saci, pungi, ate. de hârtie». Este: o mică. meserie, din
iti

i

a.

A

îi

.
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care trăieso câţiva” modeşti lucrători, Di bine, taxa actuală, de
300 de lei, care reprezintă o protecţiune de 50%, se coboară,

prin art. 430 din

proiect, la 150 de lei, cecace: reprezintă

25%/,,' pecând hârtia. are o protecţie de sută la sută.:
D-l Ex. CosrINESCU, "MINISTRU DE FINANȚE: Nu este așa...
Pungile, cari sunt puse, la 150 lei, sunt făcute din hârtie,
care. sunt taxate: cu 30 lei.
Și
D- N. FILIPESGU : Iar valoarea acelei

hârtii

e de 35 lei,

ceeace face 85%/.
D-l.

C. 1. Bnărranu:

Cu

15

lei,

"D-l Ex. CosTIxESCU, MINISTRU DE FINANȚE: Adică aci hârtia
plăteşte 15: lei și pentru simplul fapt că a "fost lipită plăteşte

150 lei. Aceasta nu este protecţie?
D-l N. Frurpesou: Eu constat. cu valorile d-voastră ȘI nu !
puteţi tăgădui aceasta, că hârtiea, beneficiază de o protecţie

de 100 la sută, pecând aceste confecţii din hârtie nu capătă.
decât 25%.
DI C.I. BRĂZIANU: Valoarea pungilor este 4W lei şi taxa
vamală 90 lei.
D-l N. Frumpescu: Aceasta e neexact, Trec acum la articolul 358 actual: «obiecte de Dapier-mache, de carton-pierre
ete». Avem câţiva meseriaşi foarte îndămânateci în facerea
„ornamentelor de papier-mache şi carton-pierr e. Mai. ţineţi
seama, că se aduc din străinătate, chiar azi, asemenea ornamente făcute gata. Fi bine, acest arțicol, azi taxat 250
lei, -ceeace reprezintă 410%/, se reduce prin art. 430 din proiect
la 150 lei, deci 25%, protecţie. Iar /hârtiea, încă odată o
repet, beneficiază. de taxe reprezintând pânăla 100
0,
La îndustriile ceramice găsesc: «olărie de menagiu,
-cu

„Sau fără smalţ»
d-voastră găsese

taxată astăzi cu 15 lei. Ei bine, în proiectul |

la art. 523 «olăria smălțuită,

decorată tc. »

redusă la 12 lei, iar la art. 522 «olăria comun
ă d6 argilă,
sau de gresie» taxată abia la 7 lei.
Observaţi, că străinătatea dă oarecare importanţă acestor
articole, deoarece taxa. actuală, de
15 lei, e consolidată prin

„convenţiea

cu

Germania.

|

.

.

4
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- Trec acum la alt articol.
:
«Obiectele de păr de anâmale, precum : mături, bidinele,
site etc.» taxat, azi, cu 400 lei.
D-l E. CosTINESCU, MINISTRU DE FINANȚE: E raional?

D-l N. Fuapescu:

Dece vă sperie

acește

taxe la indus-

triile mici, cari, chiar dacă ar fi exagerate, nu produc absolut
niciun neajuns şi dece n'aveţi aceeaşi sfieală, când e' vorba
de industriea mare?
.
|
!
D-l Tacne loxescu: Este logic să nu se” schimbe ceeace,

nu trebuie.

i

a

D-. N. Fnupescu: Micile meserii
mai sunt lovite şi înn alt
chip, prin aceea, că se suprataxează unele materii prime; ale lor, .

spre d se încuraja fabricarea ucestor materii prime . decătră
marea 'industie. Vă pot astfel cita cazul forturilor de Duunbac.
Avem,

domnilor, o

admirabilă

ţesătorie

casnică,

cum

nici

„nu ne închipuim. În 1884 am importat 2 «111.148 chilograme
de toituri de bumbac, îar în 1901 s'aimportat 6.427 031
chilograme, valorând 111/, milioane. Din acest total s'a consumat, în 1902, decătră industriea mare numai 11.000 chilograme, iar tot restul a fost întrebuințat decătră industriea mică.

Aceste torturi de bumbac constituie un articol de prima
necesitate pentru

ţărani. Unul dintre inspectorii ministerului

de instrucţie publică pentru munca manuală, d-l Moga, arată,

întrunul din rapoartele sale, că una din sumele cele mai în- |
semriate, care grevează bugetul fiecărui ţăran, este aceea me- :

nită a cumpăra câteva chilograme de bumbac anual. Ei bine,
taxa pe-torturile de bumbac se urcă în aşa fel, încât, înloe
de 12 lei, ea va varia pe viitor între 35 şi 240 lei.
Nu numai materiile: prime dar şi unele instrumente de
-. Imeru ale micei industrii sunt, deasemenea, suprataxate. Nu vă. voiu

cita toate

cazurile, printe

cari aşi

putea prenumăra

ne-

numărate unelte agricole. Vă voiu cita ca exemplu «moloarele cele mici».
“Ar fi de dorit ca aceste motoare să se în mulţiască cât de
mult. Iar. d-voastră le sporiţi taxele. Iată un motor de 4 cai

putere,

având o greutate de 2.000 pânăla

2.500

de chilo-“
x

7

933

.

-

2
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grame. El costă 2.500 lei. Prin. taxa,

ce propuneţi, va trebui

| NE să se plătiască '625 lei drept de vamă. „Bi bine, domnilor, cred. că greşiţi,. când nesocotiţi astiel
aceste meserii şi aceste mici industrii. Este o mişcare în toată....

" Europa în favoarea. acestor meşteşugari. Cine ar
depildă, în Anglia, „se încurajează şi se dezvoltă,
industriile cele mai mari, mici industrii manuale,
„unele articole de ţesătorie, ca depildă cea cunoscută
întreagă sub numele de: Home spoon.

erede că,
alături de
cum: sunt.
în lumea

Totuşi, nu în Anglia. vom căuta "pilde îîn această privinţă.
„, Sforţările, ce se fac acolo în favoarea meseriilor, “prezintă
mai mult un interes de curiozitate. liste cunoscută vestita
campanie,. întreprinsă în Anglia, dintr'o pornire estetică,

" decătră Ruskin în favoarea industriilor manuale. Şeful şcoalei
prerafaelite“ află, într'o zi, că micile industrii dispăruseră,
” într'o regiune apropiată de comitatul Lancashire, unul din -.
cele mai

industriale ţinuturi ale Angliei, unde maşinile nimi-

ciseră industriile rurale.
„maşină

era

o ofensă.

Atunci

adusă

Ruskin,. pentru care, orice

simțului

artistic şi orice

lucru

"miecanic rănia . senzibilitatea sa estetică, porneşte o: propagandă pentru reînfiinţarea meșteşugurilor; a căror: amintire
„chiar se stinsese în acea parte a: Angliei.
i
“El caută o roatii de tors şi singura, ce-o poate căpăta, o
„. descoperă. la. Operă: era aceca a Margaretei din actul I a lui
“Faust. El caută un războiu de tesut şi. nu găseşte; aruncate
"*de mai multe generaţii întrun pod, decât nişte bucăţi dintun războiu, pe care nu ştiea cum să le încheie. Atunci,
„după 'un tablou al lui Giotto şi după nişte versuri ale lui.
Homer, el reconstituie războiul -de ţesut, 'pe care populaţiea
îl duce

în

triumf

şi, după

un

an,

meseriile

reînviează,

„ îmcântătoarele' muşcăle, ce împodobese regiunile” din West
noreland, îşi recapătă înfăţişarea de altădată, : - .
Dar asemenea pilde din Anglia înfăţişează, cel. mult, un
“Înteres aneedotic. Noi să ne căliuzim mai mult de exemplele unor ţări agricole, cum e Ungaria sau Rusis, cari, dela
"o vreme, fac sfortări uriaşe spre-a înviora „micile industrii. -
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Tn privinţa Ungariei, îi pornit a vă atuage luar ea-aminte
asupra constatărilor, pline de învăţăminte pentru noi, făcute |
într'o publicaţie oficială.
o
a ininișterului de comerţ, din Ungaria.
DE
,
lată, ce citesc în La Zong grie economigue :
«Numai! pentru mica industrie a fost vitregă administraţia, cutoatecă:

ar fi fost

uşor

de

a

trage

mari

foloase,

«transformând:o treptat, în industrie. manutâctură».,
«Dar unde nu se
«litică2 Ungaria era
Chiar în interesul
aceste poveţe. Dacă
vărat naţională, nu.

.

comit erori în materie: de economie pomenită.a nu: scăpa legii comune».
marei industrii n'ar. trebui să nesocotim.
-vrem să avem o mare industrie, cuade-"
trebuie ca ea să se alimenteze numai din

"izvorul marilor capitaluri, cari, încă multă vreme, ne vor veni
din străinătate, ci. şi din izvorul micei industrii, care poate,
prin concentrarea forţelor, să fie adesea tranziţia între ze:

teşug şi industria -mare,
Domnilor,

trecem

.

acum;

.
la

a
chestica

industriei

mari;
1

şi

aci, dupăcum desigur presupuneţi, voiu avea a semnala
multe exagerări înprivinţa taxelor propuse ; ' dar, pentru:
a fi drept, cată să ne întrebăm mai întâi : ce este acest
tarif? "Este el un. tarif minimum,
care se va aplica. aşa

“cum îl vom vota; sau este el un tarif asupra căruia se vor.
face reduceri prin

convenţii?

Domnilor, nu rumai noi, ceştia din minoritate, dar chiar Și
" guvernul: ar putea să se exprime în : această privinţă cu o
deplină

sinceritate.

"Decurând . sa prezentat înn Elveţia, cam pentru aceleaşi
motive ca la noi, un proiect de tarif destul de proteguitor.
Acest proiect a. fost însoţit de următoarele consideraţii, *
lipsite de orice şiretlic, pe cari, le găsesc trecute în Raportul.
Consiliului federal :
«Aceste

taxe

sunt

de.

natură

economică

şi

de natură po-

. «lico-comereială şi urmărese fie protecţiea produeţiei băştinaşe, .
«fie schimbul : concesiunilor, de dobândit 3 negocierea trac,
«tatelor»,

284
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- Tată o declaraţie pe care, pare-mi- se, o poate face un gguvern, care, deşi dispus la toate concesiunile posibile, înţe„lege să fie destul de înarmat câsă, negocieze, astfel încât să
suficientă

protecţie

“rămâie 'o

să spri-

vrem

industriilor, 'ece

Jinim, Şi, adaug îndată, că în împrejurările actuale dinafară
va

în

trebui,

cele

ceva mai

urmă, să rămână. o protecţia

din

“urcată decât aceea pe care-o avem astăzi şi, al doilea, ca
"instrumentul de negociaţiune 'să fie, de Gata aceasta, mai puternie decât în alte împrejurări.
Pentrua

legitima

palele

ţări, cu

acest

mod

de

a vedea,.e necesar, cred,

relaţiile noastre

de a cerceta puţin

cari avem

comerciale

ci

princi-

raporturi economice. Mă voiu ocupa

“în special de expor tul nostru.
_D-l ministru de finanţe ne-a dat, în Expunerea sa de motive; nommele, după cari trebuie preţuite.ţifrele exportului

din statisticile vamale. Impărtășese cutotul: modul d-sale de
a vedea, Dar dacă d-sa ne-a dat normele, nu ne-a dat—în
_ceeate privește exportul
— şi ţifrele rezultând din aplicarea

metodei

d-sale. Am

căutat să împlinesc această lipsă. Intra-

adevăr, altminteri nici nu puteam ajunge

la

vreo. concluzie,

căci ţifrele arătate de statistica vamală sunt absolut neexacte.:
* Depildă, dacă cercetăm exportul nostru
în Belgia şi Angliea, găsim, după statistica română, un export, în 1901,în
“Belgia de 1174.539.239. lei şi după statistica belgiană un împort din România de 83.495.000 lei. lar pertru Anglia un
export de 24.438.560 lei, după statistica română şi de
99.009.896 lei, după statistica engleză.
In ceeace priveşte” exportul nostru, este neîndoelnic că
statisticile străine sunt mai exacte ca ale noastre.

„Cel puţin în ţările, cari
„merţul special îndeosebi
nu

numai

cantităţile

au o coloană aparte
de comerţul

pornite

dela

noi

pentru co-

general, se arată exact
spre

cutare

destinaţie

— ceeace arată şi statisticele noastre — dar cantităţile reale
consumate în ţările de destinaţie. Dar şi aceste ţitre, deşi

mai aproape de adevăr, conţin

'datăce ne referim

şi ele

o

la cantităţile de mărfuri

mare

eroare,

în-:

preţuite Înîn bani. .
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Cantităţile, importate din România într'o

ţară,

sunt;

mai mult sau mai puţin exact trecute în statisticile vamale
străine. Dar evaluarea acestor cantităţi e greşită, deoarece
„se dă mărfurilor noastre valoarea, pe care' o capătă când so- *
sesc în țările ce le importă. Evaluirile mărfurilor noastre
sunt dar, îngenere, mai urcate decât evaluările statisticilor
româneşti, deoarece - ele adaogă valorii obiectelor valoarea |
transportului

şi altele.

IE

Aşa fiind, exportul nostru în Anglia ar ţi, după statistica,
- engleză, de 99.009.896

lei, ţifră mai

exactă . decât aceea de

"94.438.560

de

română.

lei, arătată

statistica

Dar

ţilra de. .

99.009.896 trebuie ea însăşi să fie modificătă. Luând de.
bune numai cantităţile de “mărfuri, arătate de statistica engleză și înmulţindu-le

prin

valorile, la cari se preţuiesc acele

mărfuri în România, căpătăm ţifra de aproape 76.500.000 lei, '
care este, cred, foarte aproape de adevăr.
Me
în Anglia,
avut,
am
Urmând această . metodă, constat că,
„în'1901, un export de 76.300.000 lei, faţăde un import de
55.440.160 lei, după statistica română. Şi am avut un export
în Belgia de 66.800.000 lei, ţitră dobândită prin aceeaşi me-.
todă, faţăde un
„tica română.

imiport

de

5.097. 000

De aci rezultă, că avem interes

lei,

cum

arată statis:
Dă
să- ne păstrăză aceste două.

|

pieţe de desfacere, înprivinţa cărora dealtminteri cred, că nu se”
va ivi niciun

fel de

gleze sau belgiene
„„râdicat, faţă cu

greutate;

ar fi

chiar

căci,

supuse la un

regimul. la care vor

dacă articolele en-

tratament

fi supuse

.

ceva. mai

celelalte

ţări,

Belgia şi Anglia vor fi încă privilegiate.
Dacă trecem la Franţa, constatăm că,. înloede un export:
de 9.847.000 lei, cât arată statistica noastră, avem un export .
real de aproape 18 milioane, faţăde un import de 18.800.000 :
lei. Aproape

dar

egalitate. Franţa

„ încă foarte interesant,

ne oferă un târg, care esto -

deşi însemnătatea -“lui merge scăzând. |

Pe de altă parte,rregimul vamal, pe care, ni-l oferă Franţa,
este aproape acelaş, pe care-l avem.

încă

din

1893. Deşi

Franţa e stăpână pe tariful ei, ea n'a „urcat taxele

asupra”

7
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Ă articolelor, cari. ne interesează. Ea a sporit taxa pe vite; dar
„Doi nu: “exportăm vite în Franţa.
E
e
"Decurând s'a propus urcarea! taxelor
pe grânele oleagi“noase. Ar fi desigur un neajuns: pentru noi, dacă sar spori
aceste tâxe.. Până acum însă aceste taxe au rămas neatinse.
"-

Dacă comerţul

nostru cu Franţa rămâne

staţionar,-el merge

..” dimpotrivă progresânăd în modul cel mai fericit cu Italia.
- TŢifra de 18.024.644 lei, pe care statistica noastră o arată ca
reprezentând exportul nostru în Italia, este absolut greşită;
„... căci exportul nostru real, după - statistica italiană, cu apli"--sarea valorilor româneşti, este de 41; '740.000 lei, faţăde, un

“import de 21.831.705 lei, cât ne arati'statistica română. Este
: firese dar

casă facem

tot posibilul să păstrăm

- * Cât pentru regimul

acest

târg.

viitor Italian,
știm foarte puţin. Căci

în Italia, îndeosebire
de

ce se face aiurea,

ministrul

rului, care este -unul din. cei mai dibaci negociatori
comerţ,

cartoanele

voieşte

mai

"Situaţiea | devine 'mai

|

întâi

să

negocieze, “păstrând în

sale „proiectul cel nou de tarif, fără a-l da în vileag.
îngrijitoar e,

când

este. „vorba

de

Germania,
|
N
AR
_î
Neapărat că în Germania avem un export însemnat, de
39.467.609 lei. - Exportul, nostru însă a. fost realmente de
11.644.000 lei aproximativ, faţide” un import de 84.320.118
“lei. La piitna vedere, constatăm dar un . dezechilibru între
exportul şi importul nostru, pentru trecut. Nu putem însă să
“trecem cu, vederea că, prin noul -proiect de tarif vamal ger-

man, Sau urcat taxele la mai toate: articole, cari ne interesează. Aşa, depildă, s'a urcat taxa pe porumb, primul articol
al nostru

de

export,

dela 2 lei-la

6.25 lei;

grâul

s'a

urcat

dela 4.31 lei la 6.87 şi aceasta la tariful. minimum ; orzul
dela 2.50 la 5 lei, tot la tariful! minimum ; rapiţa dela 1.40
la 6.25; secara dela 4.27 la 6. 25, tot la tariful minimum.

„Este drept că grijile, pe cari acest

tarif ni. “le poate. în-

sufla, scad întrucâtva prin aceea, că, Germania, cutot pro:
tecţionismul ei, fatal va trebui să rămână tribntarii ţărilor
de

exportatoare
|

,

agricole,

produse
,

.

Ra

nu:

va

putea

printr”o

S

„tate de

'Lezau-

de tra-

9
GL
_
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cultură mai intensivă, provăcată „de protecţiea vamală, să
facă ce-a făcut Franţa,cecare, graţie regimului Meline,. satisface toate nevoile consunaţiei
de cereale. Căci Germania, -..
„care: dealtminteri a ajuns să fie o ţară atât dei industriaiă,

încât agricultura nu mai utilizează decât 36%, din întreaga
populaţie, face - deja; azi, o cultură . foarte intensivă. Ca
dovadă, iată. două fapte: azi ogorul sterp s'a redus, în Ger--

mania, la 5,79/; din toată suprafaţa arabilă. Apoi

Germania

consumă ăzi de 4 ori mai mulce îngrăşăminte decât Franţa. .
Prin urmare, chiar dacă am presupune că producţia pe.
hectar. ar mai spori, întrucâtva, când ştim însă că populaţia ;
- germană sporeşte în mod foarte : simţitor, este: de presupus -.
că-sporul de producţie nu va putea întrece sporul de populaţie, .
aşa că Germania

va

avea

în viitor ca şi în trecut trebuinţă

de cerealele ţărilor agricole. Iar taxele sporite asupra cerealelor—şi înfiinţate în folosul mai ales al narilor proprietari—
vor păgubi,

în parte,

consumatorilor.

_ Cutotul altfel se prezintă - situaţiea faţă de Aastro- Ungatia. _
„Aci dezechilibrul între importul şi exportul nostru este şi
mai accentuat, Avem un export de 49.135.251 lei, după sta"-tistica română din 1901. In'realitate el este numai de aproape -

41 milioane şi jumătate, faţăde un import de Tl. 407.300 'lei.
„Dar! aceste 41 milioane de export nu sunt nici ele absolut
reale. Deşi -nu sunt -cuprinse. aci articolele. tranzitate prin
Austro- “Ungaria,

cutoateacestea

sunt o

mulţime

cuprinse în acest total, pe cari le. exportăm
garia şi: cari

primesc

numai

Austro-Un-

0.mică transformare acolo, sspre.

a fi apoi astfel reexportate.
„Așa,

în

de articole, |

ăi

-

|

în statistică din 1901, s6 cuprinde un export de ouă

"de 1.709.201 lei. Insă, Austro-Ungaria este 0 ţară, exportatoare de ouă; eu însumi am văzut,.la Sf. Nicolae-Mare din
| Ungaria, o instalaţie, unde numai se” asortau ouăle din Ro- mânia şi se expediau apoi în Anglia.
.

.
.

Acelaş lucra se petrece cu lemnele. Lemnele este primul
articol de export

al Austro- Ungariei.

portat lemn, în 1902 de

Bi

bine,

2.595. 000 lei, tifră

noi

care

am

ex.

iarăşi

e.
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cuprinsă în totălul de mai sus. Acest lemn,dupăce e lucrat,
e iarăş reexportat. Exportăm lână în Austro-Ungaria, dar şi
Austro-Ungaria este o ţară; exportatoare de 'lână.
Astfel, cred că încă nu sunt cutotul în adevăr, când spun,
"

în

“

a

-

N

N

a

-

A

„că exportul nostru în Austro- Ungaria nu trece. peste 35 de
milioane.

Pedealtăpazte, aavem” un iniport de 71 de milioane. E firesc
dar casă privim cu: sfieală tendinţele

de-a se

“această, situaţie prin noul tarif, care

s'a

agrava

încă

prezintat Reichs-

„Yathului şi Camerei Ungare, deşi el n'a fost încă votat,
Prin acest proiect de tarif se izbesc articolele cele mai in“teresante pentru noi. Aşa eşte porumbul, care, în exportul

din 1901,

reprezintă 11!/,

milioane,

din: cele. 35

de

mi:

lioane ale exportului nostru general în Austro-Ungaria. - Ei
bine, porumbul, prin proiectul de tarif austro-i-ungar este
“taxat înlocde 1,19 coroane, cu d coroane.
..-:
Peştele proaspăt, pentru care avem interes să avem

un

târg. de desfacere apropiat
— și din care s'a exportat în 1902
de 2.457.000 lei— se urcă acum dela 2 şi 4.76 coroane la

20 coroane, iar comisia, Camerei ungare l-a sporit la 40
coroane.
"- Aşa fiind, trebue

cătuit acest tarif

de
|

să ne închipuita,

că atunci

austro- -ungar,' s'au- prevăzut

când sa altoate

urmă-

rile lui şi totuşi e o hotărâre neclintită de-a se trece „peste
orice consideraţie. Dealtminteri, găsim dovezi despre aceasta
în discuţiile, ce-au urmat în comisiile Reichsrathului şi ale

Camerei

Ungare.

In comisia Reichsrathului a-l Lueger
-.<In realitate, viitorul regim economic

se - exprimă astfel :
nu va produce alt-.

«ceva decât dezvoltarea nemiăsurată a industriei” ungare şi
«pierderea tuturor pietelor din: Orient ale industriei auș-

«triace», -

-

Iar d-l Nărber, obiectând că se acordă, intrarea unei
cantităţi de porumb şi de grâu în Tirol şi în Dalmația,
cu reducere de 500%/, d-l Lueger adaose:
«50.000

chintale

de

porumb

şi 20. 000. Ghintale

de: grâu,-

i
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e an, cu reducere de 50, o. o: 1:Se. va “manlţ umi cu atâta Rusia
a
şi România» ?.
Aceleaşi obiecţiuni s'aua produsi în comisia Camerei ungare:
d-l Krasnay declară, că partidul său e pentru regimul: convenţional,' dar d-sa personal nu crede că acest regim va pu-

tea fi menţinut și-pe viitor mai ales în statele din Orient».:
Tar un

alt membru

declară: :

al. comisiei,. domnul

Berthold,

Weisz,

>

«Protecţionismul agrar esolude: putinţa regimului, conven-

«ţional tocmai în ţările, cu cari Austro-Ungaria are mai mari
«interese, “nu numai ecoriomice dar şi politice».
"Vasăzică, . domnilor, când s'a trecut peste toate” obiee-.

țianile de felul acesta, desigur că s'au prevăzut. toate con" secinţele şi că- nimeni n'a fost surprins, în Austro-Ungaria,
de. întocmirea la, noi.a unui tarif atât de proteguitor.
Cutoateacestea, cutoatecă vedeţi că eu însumi viu să: jus-tific legitimitatea, măsurilor de , apărare, trebuie totuşi să

„constat unele
de tarif: Imi
„exemple.

exagerări, pe
veţi. permite
„.

.

aia

"Bste, depildă,-. foarte straniu
taxare la, materii

le: dezveleşte proiectul
semnalez numai câteva

cari ni
să: vă

„”

să

vedem

exageraţie

urcându-se

prime. "Aşa, vedem

de

taxa pe

ni

cărbuni dela 5 bani la 60 bani. Se pare că în acest proiect

se află, pelângă taxe fiscale și pelângă taxe proteguitoare,
şi taxe ce au mai mult. caracterul de, amenzi. Depildă, vreţi
să se: întrebuinţeze petrolul.: Cine “nu-l va întrebuința va
plăti amendă. Dar'nu se poate întrebuința, petrolul. în toate:
ai nevoe de cărbune a uzinele de gaz; ai nevoe'de cărbune

în industriile metalurgice de topire;
industria cimentului;

motoarele,

ai nevoe de cărbune în

la fabricele. de ciment, sunt

alimentate” cu petrol, dar cuptoarele întrebuinţează cărbuni.
Infine, în toată, industriea mică a fierarilor
locui cărbunele prin. petrol. -

„O altă "materie. primă este bumbacul.
Părerea

mea

este, că materiea primă

nu se poate, înA

SN

a industriei ţesătoriei.

de bumbac nu poate fi bumbacul brut, ci torturile de bumbac.
Nicolae: Filipescu, -— Discursuri Politice, vol, IL.
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arătat câtă vitalitate are la noi ţesătoria casnică. Vă

„întreb dar, dacă este înţelept să izbim asttel o industrie
existentă, spre a favoriza pe un. industriaş străin, care vrea
să, înființeze o torcătorie

„Cred,

că încă

la noi.

un mare

Da

număr

Hici nu este util să: producem

LS

de ani nu vom putea şi

torturile

|

de bambac.

Voiu stărui asupra acestei chestiuni, pentracă e un prilej de-a
demonstra. nechibzuinţa întemeierii unor industrii. Anglia e
favorizată, înprivinţa . fabricaţiei torturilor de, bumbac, de

unele împrejurări cari, faţă de unele ţări, înfrâng oiice concurenţă. Vă voiu dovedi

tatea capitalului”de

care

cur însăşi Franţa, cutoată ieftină-N
dispune,

abia

îşi

poate. menţine

vechile fabrici
— deja amortizate — și aceasta din cauza con-

_curenţei engleze.
.
E
|
Ia
o
|
„De unde această ' superioritate a Angliei în producerea
"bumbacului ? Iată câteva din condiţiile excejţionale,
cari
o favorizează. 'Toată industriea fabricaţiunei.
torturilor de

bumbac este concentrată într'o singură regiune, la Oldham,
care - este în apropiere de minele do! cărbuni şi de fier.
.

Astfel se găsesc maşinele, împreună cu tot utilagiul
de primă
instalaţie, în condiţii mult mai ieftine decât:
se pot găsi în
Franţa.
r
ÎN
a
a
_
Sa socotit că, costul de instalaţie al unei
fabrici de târ-

turi de bumbac revine:în Anglia la
de tors, în Franţa

„Pelângă

28 lei de fiecare roată “

la' 48, în Rusia la 31:

acestea,'o

fabrică de

po

tors bumbacul

”

în” Anglia

nu are nevoe de atelier ' de reparaţie,
anexă indispensabilă a oricărei fabrici de tors din Franţa,
pentrucă în toată
regiunea se găsesc montori și mecanici,:
cari fac toate repa„rațiile. Incă o scădere dar a costului
de producţie.

Pedealtăparte,

Oldham

pool, unde se găseşte
se

poate

dobândi

se

aflăîn

bumbacul

la Havre.

:

apropiere

de

Liver-

cu 3.60 lei mai ieftin decât
pa

Ă

Cărbunele asemenea e mai ieftin. Ini Franţa tong de căr-:
buni, predată în: fabrică, era preţuită,
acum: nouă ani, 27

pânăla 28 lei, iar în Anglia 7 pânăla9 lei.
e

|

"
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Dar este încă o imensă superioritate, pe care-o are industriea engleză 'şi care, mai mult ca oric6, ne răpeşte speranţa

să putem lupta cu succes pe acest teren. Aceasta, este. imenacum

producţiunei. Anglia avea,. până

sitatea
x

44 milioane

de roţi

8 ani,:

vreo

de tors, pecând Franţa abia 3.800.000. In

- Anglia media unei. torcătorii e de aproape 75.000 roţi de tors,

în Franţa de :10 000 la 15.000. In Anglia, graţie iar producţiei în mare,
roţi de torg

a pune

trebuie, pentru

doi-oameni

în mişcare 1.000

sferturi, pecând

şi. trei

Franţa

în

o

a

“trebuie patru şi jumătate.

de

Dar, domnilor, mai e încă un avantaj și mai simţitor, acola
că, graţie enormei producţiuni engleze, fiecare. fabrică din
Anglia nu produce aproape decât un singur tip de bumbac,
pecând' în Franţa aceeaşi fabrică produce mai multa tipuri,
Se
deaceea costul de „producţie | este mult mai mare.
de
fire
de
chilogramul
că:
e
acestora
Consecința tuturor
Franţa
în
are
depildă,
28,
bumbac, - care poartă numărul.
un cost de producţie 75 de bani, de. unde în Anglia. costă
a
.
-.
45 de bani.
„Ei

dim

bine,

domnilor,

o lovitură industriei casnice,

de bumbac, spre

noi

este. înţelept lucru, casă venim

a se înfiinţa,

să

care prelucrează torturile

graţie protecţiunei, o singură

torcătorie de bumbac, eu 'câteva mii: de roți. abia, cu pre.
tenţiea 'de. a produce ţoate firele de. buimnbac pe cari le pro:
pe
“tejăm şi pe un pre, fireşte, mult. mai râdicat decât acela,
i
'
care îl plătim în Anglia ? “In treacăt, "domnilor,

vă semnalez încă

câteva

industrii,

cari beneficiază, prin proiectul. 'de tarif, de o protecţie cu
totul exagerată. Intre altele, voiu pomeni de unele industrii,
despre cari nu. se va putea întâmpina, că au fost supra- -taxate

numai spre a se putea face, la negocieri; concesiuni.
"Sunt unele îndase

“reduceri,

fiindcă

piuare, cărora, nimeni nu. ne va cere

industriea naţională

a căpătat monopolul

îîn-

tregei producţiuni consumate. Aşa, depildă, industriile zăhă|
|
Se La
rului,şi hârtiei.
„Cât

pentru zahăr, putem

să ne

feliciti că domnul

mie

"292a
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nistru de finanţe a primit, în comisie, propunerile noastre
“sia consimţit să menţie starea de lăcruri actuală, care cel

puţin ne păstrează. deplina
_ Graţie

acestei

noastră

libertăţi, putem

libertate:

spune

aci căi industrica

za-

nărului nu, trebuie să se bizuie că va putea -să beneficieze,
pâniîn 1920, cum „propusese domnul ministru de finanţe,
de. regimul extraordinar de avantajos de azi. Şi.mai am ceva
y
de adaos:,
.
:
.

Domnul: ministru: de finanţe
"ar.

avea-de -gând

zahărului.

Aceasta

ne-a spus,

în Qgmisie,

'să- reducă. taxa” de

consumaţie

ar

avantaj,

fi

încă. un

mare

că

asupra

ce s'ar da

industriei de zahăr. Cred dar neapărat ca, în ziua când se
va face. această ' reducere a impozitului de - consumaţie pe
"zahăr, să so coboare.totodată — într'o proporţie înţeleaptă,
căci nu este vorba să zdruncinim această industrie — să se
coboare, zic, taxa vamală a zahărului. .
“
Ia
Tree la chestiunea hârtiei. Găsese, mai întâi, că se di o
protecţie excesivă celulozei, deşi este foarte : firesc să se
protejeze celuloza.
. .
d
a
Aa

Şi să nu se zică că celuloza era până azi i prohibită, Bra prohibită şi cra şi scutită în acelaşi timp. Era prohibită prin
tarif şi era scutită prin Legea industrială ; dar desigur că,
în ziua. când sar îi produs: în ţară, sar fi înlăturat şi scutirea şi prohibirea, 'cari erau "două exagerări, spre..a se înlocui cu'o protecţie înţeleaptă. .a
|
Ei bine, d-voastră propuneţi ca celuloza ncînălbită, să fie
impusă la-8 lei, iiar' celuloza înălbită la 12.lei.: Nu există
tară. în lume, care

nu ajunge

să aibă

la asemenea

o asemenea,

exagerări. In

protecţie.

Nici

Austro-Ungaria,

Rusia

celu-

loza înălbită, pentru caro se propune: la noi o taxă de 12
lei, are o taxă de 1.25 lei; ; iar prin noul „proiect de “tarif se

urcă abia la 1,57.
_
"In Germania “taxa e de
„tarif so propune 3.175.

.
e
1,225 voi şi „prin noul proiect de

In Franţa şi în Italia taxa e de.2 lei şi 2,50 lei.

SN
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|
Intine, chiar. în Rusia, prin. „oul proiect. se: proptine să,
so urce taxa la 975 lei.
!
SI
Asemenea şi la hârtie sunt exagerări. să nu se spună, că
tot aşa

era în tariful

„din 1891 a fost
vinţă,

altfel

actual, făcut de noi. Proiectul

de cum

s'a votat.

“Taxa actuală, de 35 lei, a
parlamentară, în mod cam
ni se propun unele articole
„tariful actual, alţe” articole
unele scăderi,
ca o reducere

de tarif

.

prezentat - de domnul! Carp, în această pri- _.

"

fost pusă în 1891 din iniţiativă
ciudat şi prin surprindere. Azi .
şi mai urcate la hârtie decât, în
egale şi înfine se! propun şi

însă, aparente numai, căci ceeace se :prezintă
rezultă mai mult dintr'o asimilare inexagt, fă-

o
cută între tariful actual şi proiectul“ de tarif.
Axticolul 344 de azi e formulat aşa :; «hârtie de-.„paie sau
delâmn pentru împachetat. 18 le.
..
Acest

articol

de tipar şi
neînălbită şi
“Dacă sar ti
fi văzut că
lar acest
“ Yariful

nu. se

cum:

asimilează,

proiect, 'care' sună astfel:

424 din

Sar. cuxeni,

cu art.

«hârtie - de îinpachoțat

cartoane nelustruite şi necolorate - din celuloză
“pastă mecanică de lemn. neînălhită .-..30 lei.
s
făcut, comparaţiea între aceste două articole, Sar
Se
se propune o urcare, nu 0 sciidere,
art. 424 din“ proiect se: compară cu art. 345 din

în vigoare, care. nu

este “echivalentul său şi care e re- .

dactat astfel: «hârtie de scris, de impriinat şi de afişe, lustruită sau nu», Astiel numai cât pare. că. unele articole dela
N
N
“hârtie au fost scăzute. Vă mai atrag atenţiea, că s'au ficut o sumă de distineţiuni
'de calităţi, la: hârtie. Aceste distineţiuni fiind anevoios de.

constatat în practică, se „poate ca

să fie altfel taxate” decât sânt
„tarif,
[
e

unele. categorii de. hârtie.

puse taxele în proiectul de.
-

" Căci, domnilor, nu L ştiu: până azi să se: fi putut facă o dis
„tincţiune între hârtiea fină şi. cealaltă. Să deosebeşti hârtiea .
grosolană

de : cealaltă,

se

face

uşor,

dar

casă

precizezi

Jo.

mita de unde începe şi unde se. sfârșeşte hârtiea fină - şi cea
”
ordinară, imi se > pare că este un lucru, foarte :anevoios.

De
Iată cezam
merii

„ IcoLăn FILIPESCU găsit întrun -aport

al comisiei

vamale a Ca-

franceze. .

«Am putea fără neajuns să .nu
«tuală, care priveşte hârtiea ieftină.
«facă _ comisiunea;

d- voastră.

«vămilor a declarat,

Din

ne atingem de taxa acAceasta aș fi yoit să şi
nenorocire,

că nu-i este eu. putinţă

administraţiea

de a deosebi în

«mod

practic 'aceste două feluri de hârtie, ete».
,
Onorabilul - d-l Const, “Brătianu. ne-a, spus în comisie, că

există un mijloe de a, se face deosebirea, dar îmi închipui
că şi Francezii ar fi întrodus atunci aceste deosebiri.

D-l V. Mrsm:.Din ce an”e raportul?

D-l N. Frureesov: Din 1893.
a
D-l C. Bnăzranu:. E foarte vechiu.
NE
DIN. FILIPESCU : „Aveti siguranţa, domnule Misir, că s'a
găsit. mijlocul ? :A4 urci v'aşi ruga să mi-l spuneţi şi mie.
D-l V. Misrn: Bănuesc.
D-l N. FnupEscu: Sper că onor. Cameră nu “va admite aceste
propuneri pe bănuieli şi nu.le va „Yota decât în deplină cunoştinţă.

de cauză.

au

“Trec acum” la industriea metalurgică. .
Domnilor, nu ași fi stăruit mult asupra urcărei taxelor pe
articolele metalurgice, căci poate. şi aici aveţi în vedere numai negocierile, dacă nu-mi aduceam aminte de un discurs

al domnului ministtu

de finanţe,

din

2: decemvrie 1900,

în care d-sa propovăduia înfiinţarea unei industrii metalurgice
la noi. Timpul! e prea înaintat. Mă. scutese
să vi-l mai
reamintesc. Van indicat data ; puteţi găsi acel discurs.
„Fiind dată această. pornire a guvernului; constat: cu îngrijire că tabla de fier laminală, un articol. de: prima necesitate mai ales pentru industriea agricolă, e sporită
în aşa mod,

„încât, înlocde a produce un venit vamal. de 281. 000
lei,
cât a- produs în 1902, va produce 1.280.000, cu noile taxe.:

„ Pinicheaua, care în 1102 a „produs 207.00
0 „leipsva pro„duce vămilor 945.000 lei. -.
Mai constat că fierăria groasă de construcții,
cară azi.

|
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plăteşte G lei, e supusă

prin proiect la taxe

variind între

12 şi 30 lei.
Infine, domnilor, câte alte industrii, asupra” cărora nu am
timp să stărulm, cum e industria cauciucului, industrie asupra
căreia - Anglia are oarecum maonGpolul producţiunei, deoarece
Anglia...
DE FINANȚE: Dar n'a fost
:
l D-l Bu: CosmrxEscu, MINISTRU
în intenţiea mea de a face o industrie a „cauciucului. E o

Ă

ps

D-

taxă fiscală.

D-A N. FrraPEescu : Constat numai că obiectele de cauciue
proicet ele:
dela art. 480 plătesc azi 80 de lei şi că prin

|

,

-cată a fi.supuse la taxe de 100 şi 150 'lei..

D-l Eu. CosrINESCU,. MINISTRU DE FINANȚE : După valoare
nici nu sunt taxe „protecţioniste.
-D- N. Fiureescu: Acum, domnilor, mă întreb, ce ne în-

deamnă să- generalizăm în aşa chip protecţiunea noastră
Ja toate articolele aproape din. tarif ?
Unul din argumentele domnului ministru“ de finanţe este

e
A
acesta : trebue. să veţinem aurul în “ţară.
” Acest argument, domnilor, izvorăşte dintr'o teorie cam
Ra
i.
E
trezită,

e

Aurul pânăla. oârecare punct:. . Să

D- Es

COSTINESOU, MINISTRUL

DE

N'am

vorbit

a

.

de aur niciodată.

INA

:

D-l 'Pacue loxescu: De bani. D-l ministru de finanţe este

__partizanul 'dublului etalon.

7

.

D-l Eu. CoszrxBscu, MINISTRU
e,
valoare, - .
D- N. Frrzeescu : Moneda, 0

|

FINANȚE: Am vorbit de
Pi
„i
recunosc, este, pânăla oare-

DE

care punct, o marfă de-o natută, specială. Tyrebue . să ai o!
oarecare cantitate de monedă, pentru-a asigura schimbul in

ternaţional.

Dar dela, această limită

mai prejos de limita

— şi
înainte

nu

suntem

aurul este o marfă, ca orice
aceas—ta

altă marfă. Poţi să imporţi aur şi să faci 'o operaţie bună.
dePoţi.să sii aprul în ţară și să "faci o operaţie rea, „Poti,

ai o' contraparte pildă, să exporţi aur de 10 milioane şi să
'

29
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-

de. 10 milioane, în maşini depildă,,
aibi o contra- valoare de 12 inilioane
„diferite împrejurări, ţi se vinde sub
- * In schimb,-se poate să capeti, în

rând

10. milioaăe,

fabricanţii

=

-

pe cari le

români sau

străini

ba chiar
pentru tine,
costul. de
ţară acele!

vei. plăti 15
din

țară

vor

se “Doate să
dacă, pentru
producţiune.
maşini valo-

milioane, iar
twimite

în străi-

nătate nuinai dividendele, dividende pe cari le vor trimete,

.

dar fă să „căpătăm în schimb: o contra-parte, Iată o pa
gubă netă.
a
Ceeace este firesc - să protejăm, sunt toate ramurile de
activitate, cari pot da o răsplată “mai largă “capitalului şi.
muncei naţionale..
Pricep, domnilor, să veniţi să protejaţi mai ales? acele
vamuri de industrie, la „care participă pentru o parte oare„care! munca, capitalul sau materiea primă românească.
Faceţi, cu aceste industrii, un program
şi din acest program înlăturați toate acele

se .mulţamesc

cu: aceeace

limitat la 10 ani
industrii, cari nu

se cheamă drepturile. educatoare,

toate acele industrii cati nu pot trăi decât cu-o perianenti
protecţiune.

.

..

-

o

-

„Căci, după cum vă spuheam, puteţi să
fugtăuiţi o protecţie permanentă, nu puteţi însă fi siguri, că
o să vă ţineţi

de cuvânt. La cea dintâi
ropa, se ya topi toată
trucă

nu poate. intră

adiere a- liberalui-3himb

clădirea
într'o

în Eu-

d--voastră, protecţionistă, pen-.

minte: sănătoasă ideea, să avem

" Românie protecţionistă- înti'o Europ
liber- -schimbistă.
“In aşa condiţii, daţi industriilor, ce
merită sprijin,
protecţie moderată şi vremelnică.
:
Mai ţineţi seamă că, dacă sunt
ţări: mari, cari pot
zuiască să proteagă permanent industriile,
lor, acolo
protecţiune este mai legitimă şi mai puţin
jignitoare
consumator decât la. noi. „Pentruce ?.. Sacrificiul, zic,

puțin

„ia

„Mal

simţitor

Vechi,

pentru

consumator,

unde chieltuelile

căci în

o:

o

să nă
această,
pentru
e'mai

ţările. cu industrii

ien că m tă, mâe re casare

de instalaţie sunt amortizate,

» coştul. de, proâueţie, este mai
Y

"DISCURSURI
N

POLITICE

.

.

:!

-

297

înzi

mic şi, astfel, sacrificiul pentru consumator

este “mai

puţin

simţitor. Pedealtăparte o protecţiune, chiar permanentă, se
impune mai imperios, oricât de dureroasă ar fi. Acolo se”
poate obiecta teoriilor liber-schimbiste următoarele : : liberul:

schimb

produce

o

altă

împărţire

a muncei

pe. suprafaţa

-

globului. Prin el se asigură monopolurile naturale. Cu aju:
torul lui, omigrează munca şi capitalurile naţionale, La-noi chestiunea se pune inveis :. munca ndţională, din
fericire, nu emigrează, căci, numai din agricultură, ar: putea
-trăi o populaţie

„capitalul, căci,
“nici

pentru

îndoită

ca

a

noastră;

nu

emigrează

nici

din .nefericire, nu avem n capitaluri suficiente

noi. ;

E

-

-

|

Prinurmare- protecţiunea ; are la noi urmări . deadreptul .
"contrarii. Ba provoacă, la noi, o imigrare de muncă şi de
capitaluri străine şi prinurmare, protecţiunea se “aplică unui .
capital şi unei „munci, care, în unels privinţi „cel puţin,
.
sunt străine.
Suny foarte curioase,

pă
a
i
domnilor, aceste resfrângeri ale” taxe-

lor vamale. Cobori taxele vamăle: te năpădese produsele.
fabricate străine; râdici taxele vamale: te invadează fabri-,
_canţii

străini.

--

po

Intr'o privinţă pot spunc, că marfa.:are cel paţin această
onestitate, că nu vine decât pe uşile deschise, pecând fabricanţii vin prin- escaladare, trecând peste. barierile. vamale.
adăpostul

Da

taxelor

vamale

- vin. străinii,

industriile lor.. Si
"cinţe,

sunt
încât

atât de ciudate şi de
face pe

să-și întemeieze

i
unele

partide

neaşteptate
să se

abată

>
aceste conse-,
dela

punctele

lor. de program cele mai „precise. Așa, de-exemplu, partidul,
care în ţara noastră s'a rostit mai cu putere în făvoarea aducerii

capitalurilor. striine,

este în momântul

de faţă acela, care

se

apropie mai anult ae teoriile liberului- schimb al agrarienilor. «
Ori, aci, mai "îmult'ca oriunde, se pune chestiunea capitalurilor
străine, Iar partidul, care a protestat încontra acestor: teorii,
este acela . care prin: toate adenienirile vamale înlesnește
înfiltrarea la noi a'capitalurilor striiino,
-j

7
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să. fie şi

ea

luată

în

seamă,

căci nu este indiferent ca, atunci. când clasa noastră de
"mijloc este aşa de: puţin” numeroasă, s'o mai sporim, fără
"măsură, cu elemente străine şi să întroducem astfel o pă-

„tură de izolare: între. straturile

românești de jos şi cele

de

sus. Deaceea, şi în această privinţă, cred
că „politica noastră, care -recomandă în toate. privinţele moderaţiunea, este

“chibzuită. *
A
ă
- Domnilor, termin şi trag încheierile. Faceţi un “program limitat, mărginiţi câmpul de activităte, ce vroiţi să cuprindeţi, la.
- opera posibilă a celor zece ani ce vor urma. Introduceţi în
programul d-voastră numai acele industrii, cari se pot înscăuna
- într'un timp oarecare cu o protecţie vremelnică și înlăturați
toate acele' industrii, pe cari nu puteţi azi să le întemeiaţi
decât cu sacrificii prea mari sau cu o: permanentă protecţiune,
Dar, domnilor, chiar cu. această protecţie produsul vă
ilor - fatal se va:urca. Să nu uităm, că acest spor de ve-

nituri va fi plătit, în, cea mai mare
rurală

şi că va «folosi _excluziv.

parte,

industriei

de

celei

populaţiea
mari

orăşă%

„neşti. Faţă. de acest spor de sareini, trebue să vă gândiţi la
degrevări. D-voastră respingeaţi, acum un an;
domnului Carp. înprivinţe bugetului, spunând
mai

poate suferi

Ei bine,
veniţi,

noi.impozite.

dupăce

....

aţi mai .creiat şi

printi'un tarif

foarte

alte. impozite,

proteguitor,

directe dintre cele mai apăsătoare.

propunerile
că ţara nu

să înfiinţaţi

Ar fi firesc

acum
dări in-

dar, ca în ase-

menea condiţii, acest ' spor al veniturilor -vămilor să se
întoarcă" la: agricultură, sub formă de încurajări de tot felul
„pentru

producţiea

noastră

agricolă

şi sub

formă de

redu:

ceri de- impozite.
E
,
|
Acestea sunt observaţiile, ce aveam 'ae făcut. Am căutat,
afarăde partea: de polemică dela început, să cercetez chestiunea
în sine, ferit de orice spirit de partid şi de orice doctrinavism de şcoală, căutând să aduce numai o modestă contribuție la o problemă de-o însemnătate covârșitoare „pentra

viitorul „nostru "economie (aplauze).
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„LUA CLUB, ÎN VEDEREA -ALEGERILOR:
Legislatura liberală, începută în martie 1901, trebuea să ia sfârşit
în. martie 1905. Cutoateacestea, cu mult inainte de. această dată
incep să se manifeste atât în partidul, cât şi în guvernul liberal,

oarecari dozbinări, cari aveau să-i aducă căderea înainte de vreme.

Aceste neînţelegeri se vădiră. îndată după . deschiderea Parlamen-.
tului, în sesiunea, lui ordinară, la 15 noembre 1904. La început se
vorbia,în chip puţin lămurit,. de un: conflict între însuşi şeful partidului şi unii membri ai guvernului. Ziarele autorizate ale parti-.
dului, în îrunte cu <l/Independance Roumaine», confirmară încurând
existenţa acestui conflict: articolo de fond, apărute în acest ziar
şi purtând iscălitura d-lui Vintilă Brătianu, arată că în partid şi
în guvern sunt ncînţelegeri adânci, provocate de şeful partidului,
Dim, Sturza. Un alt articol, iscălit de , directorul ziarului, d-l

1. Procopiu, afirmă 'existenţa a două

curente

deosebite

partidului, cutoatecă, numirea ce li edi, de «cadre
«cadre noi», o nepotrivită şi necontormă cu realitatea.

Aceste neînţelegeri îşi -gisiri

_giuitoare.

Werechide,

In

şedinţa

Camerei

preşedintele

în sânul

vechi»

repede ecou şi în Corpurile

dela

Camerei,

9

decembre

îşi dă

imnitate în următorii termeni:

*

-

1904,'d-l

şi
,

Le-

Mihail

demisiea din această de.

EA

Domnilor

|

-

o.

7

deputaţi şi scumpi

„Când, la începutul sesiunii,

.

colegi,

mi-aţi. ficut

”

marea

onoare

să mă

alegeţi preşedinte al Adunării, alegerea mea a avut caracterul unci
depline înţelegeri între toţi membrii majorităţii. “ IE
__Ou o vie părere de rău constat, că ea nu,mai poate astăzi păstra.
acest caracter, Vă rog dar să binevoiţi a primi demisiea mea, Numaidecât

după

- topopescu, îşi dă

aceasta, vicepreşedintele Adunării, “Lache Pro-

deasemenea demisiea, «pentru

aceleaşi motive,

„=

800

-

-
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! din. cauza, neînțelegerilor din sânul partidului naţional-liberal», demisie care este urmată de a celui al doilea -vicepreşedinte, d-l
„V. Morţun. Phnându-se la vot alegerea noului biurou, 67 de deputaţi liberali

lamentară,

se* abţin.

Era, prinurmare,

-

„A doua zi, 10 decembre,

N

bugetară” şi anume:

popescu,V.
I. Radovici,
„În şedinţa
culeanu,.
işi

Vintilă

par-

-

Brătianu,

"Loma

Stelian,

'Pache Proto-.

partidului şi nu vrea să ducă

din părţi».

.

„Peste - donă zile, la-13 decembre,

7?

grevă

Morţun, -M. Orleanu, N. Coculescu, Em. Culoglu, Dr.
C. 1. Brătianu, Al. Juvara, ]. Procopiu şi V. Antonescu.
dela 11 decembre. deputatnl de Buzău, I.I. Stindă, demisiea din mandatul de deputat, întrucât «neîn-

luptă încontra. niciuneia

“Sturza, - vesteşte,

atât - în

doi “din . membrii.

guvernului:

şi V.

adevărată

demisionează 12 deputaţi din comisiea

țelegeri serioase s'au'ivit în sânul

-terne

o

ai

Lascăr,

Cameră

cât

d-l I.

ministrul.:do

i

preşedintele consiliului, Dim.
şi

în Senat,

Brătianu,

interne.

demisiea a

ministrul de ex-

A treia

zi mai

demisio-

nează doi. miniştri, mil - Costinescu-şi-O. Stoicescu. “La. 16 de
'în - Senat : demisiunea încembre preşedintele consiliului vesteşte
tregului cabinet. La 18 so ţine o întrunire la clubul liberal, unde, .:

'pridtre
alţi
oratori,
d-l I. Brăţianu declară
a:
.
.
pe. vot
»
.
„în situaţiea

” guvernului.

politică. actuală

solimpune

J'ără această -remâniero,

,

şefului.

o “largă>

pe

partidului, ci

,
remaniere

a

a
în sânul

care.o cere de acord cu

majoritatea; membrilor din comitetul executiv al partidului, majorităţile parlamentare nu vor vota, nici bugetole, nici proiectele de

legi prezentate, printre cari cel mai

comerciale,

o

important

Preşedintele consiliului însă nu admite

consecinţă,

în ziua

de

20

decembre

era al convențiilor

Na

această :remaniere şi, în

1904 - depune

în

mânile

Suve-

|

ranului demisiea. irevocabilă a cabinâtului: .
Da
" În aceeaşi zi, la ora G după afaiază, Suveranul cheamă la palat, spre consultare, pe d-l 'Leodor Roseti," fostul. prezident. al guvernului. dela 1888. In seara aceleiaşi zile, la ora S.39,. Gh. Cantacuzino, şeful vechii ramure conservatoare, o. învitatla rându-i
de Suveran, care-i încredinţează misianea
'de a forma cabinetul. A
doua zi, 21 decembre, la ora 2 după amiază, e chiemat, cel din urmă,
la palat şi d-l P. P. Carp, şetul partidului. - conservator junimist.
„Noul cabinet depune jurământul în seara zilei do'92 decembre
i
.
şi osto astfel constituit:
>

Gronae Gu,

OANTACUZIS

al consiliului
ministru de interne, O,
„+ preşedinte
:
- de
GENERAL Gu. MANU,
ministru de războiu,
.
,
GESERAL IACOB LAIOYARI,
> » ext
“"acnn IONESCU,
-.
To
>» fi orne.

IOAN
„IOAN
_Mutar
Aux.
,

JAnovARI,
GRĂDIŞTEANU,
VLĂDESCU,
BĂDĂRĂU,

|

.

"
A

Di
at

„7
ua>

> qaanţe: |
7 omenii,
+
Merări publice,
instrucţie...
» Justiţie..

miniştri
3

şi

i

4

i
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A doua zi, 23 docembre 1904, noul guvern se prezinti în Cor- .
purile Leginitoare, cărora le citeşte decretele de dizolvare. Alogerile cele noi se fixeazăîn ordinoa următoare
:- Camera ;. colegiul
|...
la 1 februarie 1905 ; colegiul II, 3 februarie ;: colegiul III, 5 fo-.
broarie: Senâtul ; cologiul

I la -7 februarie,-al II-lea la 9 februarie,

„iar colegiul universitar la 11 februarie.

|

'

Odaticu venirea la “guvern a ramurei conservatoare desub
şetia lui Gh. Cantacuzino, partidul conservator desubt conducerea

d-lui P. P. Carp convoacă la club o întrunire de protestare împotriva noului guvern,

po care nu-l privia
ca adevărătul reprezentant

al principiilor şi doctrinei conservatoare. Intrunirea are loc în sa-loanele clubului, în ziua de 4 ianuarie 1905, ora 3 după amiâzi -şi |
iau parte la dânsa toţi conducătorii „din judeţe
Iruntea a numeroase delegaţii.
: A
Cel dintâi,

care

ia cuvântal,

rosteşte următoarea

esto

-.

d-l.P. P. Carp. Şeful partidului

scurtă “cuvântare.

„partidului în viitoarele alegeri:.

ai partidului, în"
Su
-

a

Domnilor,

unde

p

limureşte atitudinea

,

a

.

|

V'am convocat aci, pentrucasă.vă spun co aşteaptă conducătorii
partidului dela d-voastră, Nam să şă fac un discurs, am să vă dau
o lozinci.

,

AI

-

|

RR

a

Ceeace izbeşto în vieaţa noastră politici este slăbiciunea corpului

rlectoral. S'a vizut că cei chemaţi la guvern, deşi fără
reuşesc să-şi formeze majorităţi. Ei bine, încontra acestei
trebuo să lucrăm şi, de astădată, am hotărât să luptăm
cu forţele întrunite ale tuturor acelora, cari nu vor să

* presiunei guvernamentale.
Intr'un

cuvânt, noi

-

privim

i

cartelul ca necesar

corpului

chemare, .
slibiciuni
în alegeri .
se supuie
cloctoral

şi deaceca vom

face cartel în toată ţara cu partidul liberal.

" Dar

că cartelul

s'a spus

imoral este a jură
agenţilor

tăi

este

imoral,

Eu

ştiam

falş; a nu to ţine de cuvânt,

electorali.

.

până

a

N

acuma,

da ţara

că

pradă

i

N'am auzit insă în nicio ţară, nict în

Franţa,

nici

în Germania,

nici în Italia, peste tot unde se fac carteluri, că s'ar fi râdicat do:
- cineva, o obiocţiune de imoralitate contra. cartelurijor.
Dealtfel, nici n'avom să luăm pildă de moralitate dela aceia, alo
căror acte se găsesc întotdeauna în flagrantă contrazicere cu morala.

O singuri obieeţie s'ar putea face încontra cartelului : dacă ol ar
avea do ofoct-ca partidele. cartelate să dovieze dela convingerile

lor, Insă acesta hu poate îi cazul nostru, Fiţi siguri că, a doua zi
după alogeri şi noi şi liberalii no vom relua drumul de mai înainte.
Voiu termina, domnilor, cu: un apt istoric. Odată ducelo: Wurtembergului, Eberhard, pecând so găsia în luptă cu-un alt .duce, .
vede venind încontra lor armata comurielor urbane aliate, Atunci

ducele Wurtembergului se „duce la adversarul său şi-i spuno:
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lupta şi, deocamdată, si ne unim

casă băterm ad-

versarul comun; pe urmă vom vedea cum reguliim diferendul dintre noi,
După d-l.P. P. Carp mai vorbeşte -d-l N.

Filipeseu, apoi d-nii

Pitu Maiorescu,
Al. Marghiloman, Barbu Delavrancea şi Matei Cantacuzino.
a
”

După întrunirea aceasta, organizaţiile din judeţe încep pregătirile
pentru lupta olectorală. In multe capitale de judeţe opoziţiea cartelati
tine întruniri comune. Printro acestea, este şi marea întrunire pu:
blică dela Brăila, unde candida, la colegiul .I de Cameră, şi d-l

„Nicolae

“Pilipescu.

30 ianuarie

1905.

- Preşedinte

Intrunirea

aro

loc

..

în.

al întrunirei = esto

torul

critică

cu itărie

modul

Paradis,

cum

în ziua do

-

“proclamat

cel dintâi cuvântul. După preşedinte,
motos să vorbiasci şetul partidului

G

sala

”
P.

S$. Aurelian,

care ia

publicul din sală cere zgoliberal, D.A. Sturza. Ora-

se fac

de

data

asta

alegerile, pe

- cari lo compară cu alegerile din: 1848, făcute de caimacanul Vo- |
goride. Mai iau cuvântul. d-nii C. Alexiu, . şeful partidului liberal

1

“local, I. Brătianu, fostul ministru. de externe, N. Ionescu,
Filipescu, Barbu Delavrancea şi Al. Juvara.
!

Alegerile

au loc

lupte de amândouă

la

zilele

fixate,

în

părţile şi rezultatele

_

,

mijlocul

unei

Nicolae
-

înverşunate

sunt următoarele :

PN

.
y
la Cameră : la*colegiul I opoziţia . cartelată reuşeşte
în urmă:
toarele localităţi: .
-.
i
e
!
Brăila
: ambele scaune: d-l NicoLag TILIPESCU şi |. d Q. BRĂTIANU,
Bacău :: 2 locuri din 3,
.
po
e
Dolj
: 1 loc: prinţul BARBU ŞTIRBEIU; . .

Olt
Neamţ
"Suceava

Li

ai

: .ambele locuri..
:: ambele locuri.
: 1 loc din-2,
|

De

.

—

Buzău. : 2 locuri din 3
- ,
N
N
—-Balotaje
.se declară: 1 loa, la Buzău, la Prahova
şi la Vlaşea, iar la
Putna 2 locuri.
_
Si

:

e

Ia

j

„da colegiul II opoziţiea reuşeşte : numai
«la Vlaşea şi provoacă
câto un balotaj la Tutova şi la Buzău,: iar
la Dolj trei balotaje.
la colegiul III iese din partea opoziţiei Caron
Leca la Bacău
şi dr. C. AxcnieLescu la Buzău, —
>

la Senat: Ja colegiul1: |
>

la acu 1 loc: RADU PORUMBARU,
i
» Brăila ambele locuri: D. A. Sru
nza
-I.: Subiru
, .

„>

Dâmbovita:

Covurluiu:
> Olt ambele

„2 Neamţ:

O.

OLănescu.

M. OnLeAxu,
locuri: Ta CHE

Nicu Anu,

!

!

“

PROTOPOPESCU, Mina
'

FERECHIDE.
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"

N

la Argeş : T. TRIPONESCU,

“

> Buzău umbele locuri: C. 0. ARI0x; Aso. Oanp..

:

» Botoşani: AL. CANTACUZINO.
Balotaje sunt: câto unul la Dorohoiu, Mehedinţi, n. „Sărat, Suceava,

Vasluiu şi 2 la Vlaşea.

E.

| za

,

colegiul 17: :

la Bacău: AL.
» Buzău: AT;

i» Noamţ:

CosSrANTISESCU.
CĂTUXEANU. :

E. ZANARIA.

"In total, opoziţiea cucerise , dela primul scrutin, în. Cameră 15
scaune, iar în Senat deasemenea 15 scaune, inafarădo. prea . numetoasele balotaje provocate.”
Si

“ GARTELURILE: POLITICE.
DISCURS ROSTIT LA CLUBUL CONSERVATOR ÎN ZIUA
'DE 4 IANUARIE 1905., -

Domnilor, ”
Mi se dă

cuvântul,

Intradevăr, am

pe

are

a

venit aci casă primim! o.„lozincă,. nu casă

discursuri, .

rostim

nu “Lam cerut.

a

-

-

Dacă, totuşi, credeţi că mai e nevoie de lămuriri, ţin să
vă spun, că atitudinea, noastră de azi nu se jstitiă numai
prin consideraţii de oportunitate.
Permiteţi-mi

dar să arunc

o scurtă

privire

înapoi.

; Pecând trăiau Lascar Catargiu şi Al. Lahovari, eu nu.
- făceam parte din gruparea conservatoare a domnului Carp.
“Totuşi,

am ! socotit : întotdeauna

ca'o

necesitate” conlucrarea

cu partidul d-sale.
.
D-sa ne dădea şi nota progresistă şi rigiditatea
urilor şi strălucirea pârsonalului (aplauze).
Deaceea am susţinut guvernele

procede-

de.unire conservatoare, 'ca

ministerele Teodor Roseti, Manu şi Lascăr Catargiu, singurele cari au sporit avutul sufletese al partidului conser- vator,

,

.
|
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“Dimpotrivă, am combătut. primul minister Catargiu şi mi"nisterul' generalului Florescu, Nu regret aceasta şi, deaceea,
sunt

convins

că

nu

voiu

avea

N

- Acest minister

X

constitue

să. regret,
-.

- nisterul d-lui Cantacuzino.

că

azi combât

pi

mi-

_I

o aventură,

întreprinsă

în con-

diţii şi mai puţin prielnice ca celelalte două de cari: vam
vorbit şi menită a' da roade şi mai puţin fericite, - “
Puteţi judeca, deja acest guvern: prin coborirea' personalului administrativ - și pariamentar.' După candidaturile ce
său dat lă iveală, puteţi prevedea ce Cameră de sub- vete_Tinari ni -se pregăteşte (ilaritate, aplauze).
„Ei bine, 'este un privilegiu, la care un partid conservător
nu poate_ renunţa : : acela al superiorității capacităţilor faţă de
adversarii. noştri” liberali.
-

N

Privesce.

dar ca o datorie de conservator, să fiu astăzi alături

de d-l Carp şi dea nu mă solidariza cu guvernul ce poartă,
'azi, eticheta „conservatoare. . ,
E
Şi, fiindcă
în. trecut,

v'am

vorbit de serviciile ce ni le-a adus d- ] Carp,

permiteţi- mi

încă o

amintire,

.

LI

“Ii 1888 d-l Carp a dat: partidului conservator nu mai
„0 situaţie guvernamentală. - ci, şi o platformă de partid de4
“guvernământ. o
.

„In focul: luptei -de atunci

partidul

pierduse

să

„dintre

noi

orientarea.
mergeau

rs:

Trebue
pe

"cărări

liberal- eoăservator ÎŞI A

recunosc
rătăcite

şi

că, „pepând
făceau

o

mulţi

politică .

„constituţională neadmisibilă şi aveau o atitudine greșită faţă
de, Coroană, d Carp este acela care ne-a scos din. rătăoire
(aplauze). .
o
Sat
Când vedem azi pe acest falnie. fruntaş al pai tidului nostru
izbit din toate părţile, mai mult ca oricând. ne simţim datori
să ne strângem' înjurul lui (aplauze).
“Sunt lovituri, cari produce” îmbărbătare înlocde
amorţire,
“Incălziţi astfel pentru luptă, vom duce campania electorală în condiţiile” arătate de d-l Carp.
i
Cartelul cu elementele de opoziţie
este, faţă de presiunea,
guvernamentală, un mijloc
de. apare a capitalului nostru
-—

*

.
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intelectual şi moral, care constitue o 'rezervă,
înti'o zi, vaza partidului conservator.

ce va

„Ni se spune însă că, în. acţiunea ce întreprinde,

scăpa,

va, trebui

„să ne schimbăra metoda, noastră de luptă. |
d
Intradevăr, sunt unele aparenţe, cari. ar putea, îndreptăţi o

„aiezmonea apreciere. Ar
îi însă o mare
ie.

de bine, dacă

decepţie

un. curent

pentru

e
aspiraţiile

oame-

sănătos ar. îi nimicit de pro-

priii săi partizani.
az
DR
i
Dealtminteri, chiar dacă ar trebui să păgubim ca partid,
sunt încredinţat că d-voastră nu aţi sta, la îndoeală, când aţi
avea a alege între un interes al ţării şi un interes de partid.
Să păstrăm metoda noastră de luptă. Darsă întrebuinţări

toate mijloacele pentru a dovedi, ecă metoda contrară trebue
să dea faliment (aplauze:

N

Nicolae Filipescu.— Discursuri Politice, vol IL

a.

”

90

XX.

|

LEGITIMITATEA GUVERNELOR.
IN CAMERĂ,

LA DISCUȚIA MESAJULUI.

Corpurile Legiuitoare, nou alese, se deschid în ziua de.23 februario
1905, Discursul “Tronului vorbeşte, mai întâi, de: populaţiea româ- nească

din

Macedonia,

după

care

treco

numaidecât

la

buget,

ară-

tând că votarea la timp a bugetului va trebui să fie cea dintâi
lucrare a Camerei. Inafarăde aceasta, cum ultimul. guvern votase
legea tarifului vamal, noile Corpuri: Legiuitoare vor trebui să so
ocupe cu convențiile comerciale, încheiate pe baza noului tarif, con- |
venţii printre cari cea dintâi va îi cu Germania.
Mai departe, discursul Tronului arată că, potrivit propăşirei generale a ţării, esto

timpul să se ia măsuri împotriva arbitrarului administrativ, în care

Scop guvernul va prezenta un proiect de lege pentru înfiinţarea unui contencios administrativ. Deasemenea armata, «fărăde care.

orice progres este zadarnic», se va bucura de îngrijirea deosebită a

“guvernului, care va propuns sporirea treptată a alocaţiilor bugetare,
începând chiar dela acest prim buget. In şedinţa. dela 1 martie
1905, d-l deputat. Virgil Arion, raportorul proiectului de răspuns la
discursul 'Tronului. citeşte în Cameră proiectul -de răspuns, după
care, în şedinţa dela 4. martie, se începe discuţiea generală, Cel
dintâi, care ia cuvântul în această şedinţă, este d-l 1. 1. O. Brătianu;

- care se ocupă îndeosebi de încălcările, făptuite de administraţie po
timpul alegerilor. Asupra dezbinării din sânul partidului conservator,

“ oratorul arată că grupul d-lui P. P. Carp este acela, care urmează.
adevărata tradiţie conservatoare. Grupul aflător la guvern a exploatat toate nemulţumirile, stârnite de opera anevoioasă a guvernului liberal îritru a consolida situaţiea financiară a ţării. Deasemenea,
o parte din membrii cabinetului actual, în frunte cu ministrul de
finanţe, care inspiră ziarul «La Roumanie», au fost de «partea Alianţei Israelite Internaţionale, când aceasta, susţinută de. guvernul
american, a. căutat să râdice la noi în -ţară chestiunea evreiască.
Ziarul La Roumanie
— spune vorbitorul— a căutat,
într'o serie de
.

7

!
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«articole perfide, să puie la ordinea zilei rezolvirea chestiunei evre„eşti.

Critică,

deasemenea,

cu: tărie

atitudinea

guvernului

în ches-.

tiunea petroleului, deoarece grupul conservator, actualmente la guvern, esto de părere că terenurile petrolifere alo statului să fio

puso la dispoziţiea trustului american Standard-Oil.
După

.

.

d-l Î. ]. C. Brătianu, vorbeşte, în aceeaşi şedinţă, d-l Pascal

'Toncescu, iar în şedinţa

de a doua zi, 5 martie,
d-l Al. Marghiloman.

Vorbitorul -se ocupă, în partea întâia a cuvântării sale, de felul cum
s'au făcut; alegerile legislative, cari au fost declarate de membrii
cabinetului drept alegeri libere. Arată marile mişcări de funcţionari,
făcute în primele luni. dela venirea la guvern a actualei formaţiuni
conservatoare şi, indeosebi, mişcarea cutotul neobişnuită, săvârşită
în magistratură ; astfel, s'au făcut, numai în perioada electorală, 1414
de numiri în magistratură, ceeace, la numărul de 450 de inşi, cât
este totalul. personalului amovibil în.România, reprezintă în procent
de 32 0/9.-Deaceea, atât prin presiunile administrative, prin făgăduielile irealizabile. aruncate partizanilor, cât, mai ales, prin aceste
schimbări provocato: în magistratură, guvernul s'a depărtat de adevărata tradiţie conservatoare, care. niciodată n'a căutat să facă din

situaţiile în magistratură obiect de târgueală electorali. Tot astlel,

“proiectul

guvernului,

de 3 milioane,
loturi

la ţărani,

|

este

n/ar rezolvi

aceasti

Sumă

nu

de-a

înseri

în

bugetul statului o sumă anuală

cari si se cumpere” moşii

măsură

pe cari sar

»

cu

cudesăvârşire

cu nimie

s'ar

putea

spre a

criticabil,

mai

fi revândute în
ales

chestiunea” țărănească,
cumpăra

împroprietări deci

anual

decât

vreo

vreo 1.200

6.000

că această

deoarece

cu

de hectare,.

de familii, sau

0.000 de inşi, pecând creşterea. anuală a populaţiei rurale este neasăminat mai mare. ..
Se
Di
"
După q-l Marghiloman
ia cuvântul, în aceeaşi şedinţă, d-l-loan

+ Panoviceanu, care face un istorie al partidelor politice de.30 de
ani încoace, criticând cudeosebire politica grupărei, junimiste.
Această

critică vorbitorul şi-o

întemeiază

însă nu

pe!fapte şi po
provoacă
violente întreruperi şi protestări, mai cu seamă cesace
din partea d-lui
AL Marghiloman, când so aduce în discuţie memoriea lui Al. Lahorari.'
Cel din urmă deputat, care vorbeşte în şedinţa dela 5 martie,lucruri

documentate,

ci pe

anecdote

şi legende,

oste d-l Aurel Iliescu. Oratorul explică nervozitatea
majorităţii, din.
care face parte, ca

tidul liberal — spune
|

„INSăsca

guvern,

provocată de îndrăzneala, opoziţiei liberale. Par-.oratorul — ora la guvern în. decembre
1904,

stătea

într'o, inacţiune

completă ; toată

activitatea

lui se cheltuia în intrigi interne, stârnite
de preocupări de persoane

3 do gara de-a afla mai iute, cine era să fie stăpânitorul de mâine .
era în primejdie cână popa într un. moment când ara întreagă
cina secetei

aa "foamot popa.abia

dela

ţară

ora ameninţată, din

pri:

abia di
după edcădereaA saSa, zpartidul
tid în liberal
pesea, este
un rău sletnic.A doua zi
“ziţie
porneşte
o campanie de opoelo mai violente, tratând guvernul de uzurpatori. Această
ndrăzncală se datoreşte numai cartelului,
încheiat de; partidul li-

pi
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beral cu grupul junimist. Guvernul a fost silit dar să se apere, în
lupta electorală din luna trecută. Chiar dacă acele ingerinţi, do
cari a vorbit

d-l

Marghiloman,

ar

îi

adevărate,

vinovat, întrucât acei, cari au provocat

guvernul

nu

este

ruptura în partid, înjumă-

tiţindu-l, sunt .rispunzători de ele. Guvernul.
din 1901 a căzut pe
o deosebire de păreri dintre guvern şi majoritate. Junimiştii însă
au mers şi mai departe: s'au retras şi din partid. «In istoria luptelor politice— spune

oratorul— sunt

numeroase

exemplele,

când

un guvern sau un ministru este pus în minoritate do-chiar majo- “
- ritatea, din.sânul căreia a ieşit: a căzut dela guvern, dar 4 rămas
în partid». Partidul junimist însă -a procedat altfel. Această, conduită esto vinovată ; ea arată că junimiştii:
n'au priceput niciodată,
că Ja tomelia. oricărui partid. stă încrederea absolută în propriilo lui puteri. Alai_ departe, oratorul învinuieşte po candidaţii junimişti,
că s'au dedat în: alegeri la violenţe şi la corupţiune, aducând ca
dovadă faptul că agenţii prinţului! Ştirbei ar fi împărțit, la Craiova, E
lemne la alegători. .
|
.
În şedinţa de luni, 7 martie 1905, discuţiea asupra proiectului de
rispunsla discursul 'Pronului continuă şi cel dintâi,. care ia cu-

„vântul, este d-l Nicolae Filipescu, apoi d-l Dim. Neniţeseu, O. arca
şi V. Cancicov.

A douazi,

vorbeşte

S martie,

V. Iepurescu,

-Cimărăşescu şi N. Xenopol ; la 9 martie, d-nii V. Arion,

d-l -T.

B. Păl

tineanu şi Al. Bădărău, iar la, 10 martie d-l;loan Lahovari, ministrul domeniilor, 'Tache Ionescu, ministru de finanţe şi G. Gr
Cantacuzino, preşedinte al consiliului şi, ministru de interne, după
care discuţiea se-închide. In aceeaşi şedinţă se pune la vot proiectul
de rispuns la discursul Tronului, proiect care întruneşte 97 de bile
A
a
albe şi 5 bile negre...

__--

UEGITIMITATEA GUVERNELOR.

DISCURS ROSTIT IN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 7 MARTIE 1905.
,

„Domnilor,

. -

.

-

- Cei doi. din urmă oratori, cari au vorbit pentru Adresă şi anume udul din membrii cei mai autorizaţi ai acestei ma-i

ii par. jorităţi şi altul, care se întitulează unul din conducător

tidului guvernamental, ne-au

situaţiea noastră.şi să arătăm

cerut să: Jimurim
chestiunile

la tribună

de principii, cari

ne despart de guvern şi majoritate. Am „socotit că este de

'să fiu următor acestui apel.
datoria mea

zi
fi

|
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Cutoateacestea, vă
nu -iau cuvântul

mărturisesc,
în această

că aşi fi
discuţie.

fost mai bucuros
Mai întâi, pen-

trucă socotesc că peste câteva luni, bunăoară la viitoarea
discuţie a Adresei,-vorbirea dintre noi va fi mai cu spor;
apoi vă mărturisesc, cam fost cam uluit de cuvântăz

rile celor doi

oratori,

cari

m'au

precedat.

nul Marghiloman, s'ă urcat la tribună

Când,

după

dom- .

domnul 'Tanoviceanu,

_am Văzut în aceasta o bunăvoinţă-neaşteptată din partea domnului

preşedinte

ca rând pe'rând

faţă

de ' minoritate,

întrucât

doi membri ai opoziţiei să

se

ar “permite

perinde.la

această tribună. Intradevăr, eu credeam că domnul 'Tanoviceanu va vorbi contra Adresei; căci ştieam că d-sa face parte
din „«grupaţiunea»
liberală, dupăcum se exprimă. d-sa. Un

vecin însă mi-a spus, că de câteva luni deja domnul Tanoviceanu s'a înscris în partidul astăzi la guvern. Atunci am
priceput tot rostul cuvântărei d-sale; am gustat toată savoarea, lecţiei de morală 'pe care ne-a dat-o şi am pătruns
toată înţelepciunea regulelor de, morală. politică, pe cari Di
le-a recomandat...

a

E

a

D-sa ne-a spus: că, atunci -când ai făcut parte din guvernul

unei

«grupaţi, uni»
politice, nu-ţi mai

linzi prin

alte

partide,

datorie

care,

este iertat

să

mai,co-

bine-înţeles, nu

leagă

pe deputat, sau pe. simplul: candidat la. deputăţie. Acesta
are chiar deplină libertate să vie să dea, lecţii de statornicie
politică acelora, cari nu și-au schimbat niciodată credinţele
lor.
„Dimpotrivă, mă aşteptam -ca domnul Aurel Iliescu să vor-

biască ca un conservator. Totuşi, dacă d-sa ar fi vorbit
dela
locul d-sale şi nu Sar fi suit la tribună, încât să-l pot vedea
în faţă, vă mărturisesc, „că aşifi crezut că aud vocea unui

liberal de acum 20 de ani. Dar, domn
ilor, despre' tendinţele .
acestui discurs voiu vorbi mai
târziu, ae
Domnul Aurel Iliescu în prima parte a cuvâ
ntărei sale,
a căutat să şteargă efectul vorbirei
d-lui Marghilomân.
| Ştiţi, că domnul Marghiloman, spre-a ilustra
sistemul de

ingerinţo din! alegeri, n'a. adus aci acuzaţiile
cele mai grave,
ci numai «cazurile cari se pot prob
a în mod mai netăgăduit.

“DISCURSURI POLITICE...
Expunerea domnului
. Marghiloman, de-o
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preciziune

atât

de documentată, contrastează cu deşertul argumentării domnului Iliescu, al cărui discurs mi-a făcut efectul unui potop
de tuvinte peste un pustiu de idei.
Un singur fapt, afirmat de domnul Marghiloman, a căutat

A

d-sa să tăgăduiască. Anume a spus, că.un alegător ar îi
votat, deşi domnul Marghiloman ar fi zis că nu a luat pârte
la vot. Rectificarea
nografice,

d-voastră este inexactă. Luaţi notele ste-

comparaţi-le cu

dosarul alegerei şi veti

vedea

că

afirmaţiea d-voastră e fără temeiu.,
Apoi domnul Iliescu, neputând tăgădui spusele domnului
"Marghiloman, şi-a. căutat un adăpost în argumentul suprem,
la care recurg acei ce nu pot: apăra curăţenia unor alegeri:
a spus, că 'opoziţiea e aceea care sa făcut vinovată de
ingerințe.. Şi n'a. putut ilistra teza d-sale decât cu un
singur fapt; anume, că prinţul Ştirbei ar fi distribuit lemne ” -

la alegritori, cu împrejurarea

că

agravantă

aceasta

sar

fi -

făcut. în ziua alegerii de balotaj “pentru colegiul al II-lea de

SI

Senat.

Prinţul Ştirbei are obiceiul, vrednic de alte aprecieri
decât acelea ale d-lui Iliescu, ca în fiecare an să împartă de-o
mie de lei lemne la Criiciun şi la Paşte la săracii din Craiova.
De astădată, dintrun sentiment pe. care d- voastră îl pricepeţi,
d-sa a amânat această distribuire până după alegeri. Dacă
ar fi voit să tragă vreun folos din acest fapt, ar fi făcut
acest act de generozitate înaintea. alegerei colegiului I, la
„care d-sa candida. Fără ştirea și în lipsa d-sale, s'a anunţat .
faptul după alegeri, dar atunci când. mai: rămăsese să. se

sfârşiască alegerea: de balotaj pentru Senat. Nu-mi închipui
însă, că distribuirea de lemne ce se face la săraci poate.
“înrâuri pe alegătorii senatoriali din Craiova. .
Dacă

am

intrat

în

aceste

amănunte,

e

că. n'am

yroit

ca

să las să treacă o singură acuzaţie 'a d-voastră nedezminţită.
: Vasăzică, domnilor, richizitoriul domnului. Marghiloman
rămâne

întreg

şi, cutoate ingerinţele

dovedite

de

d-sa,

ale |

gerile vV "au dat: un rezultat, care, diri punctul de vedere nu- .

!

|

BB

_

- meric, nu e toemâi
câteva
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staălucit.

victorii, a căror

Recunosc

însemnătate”

nu

mieşorez. Cele mai strălucite însă din

că

aţi

eu

voiu

aceste

dobândit şi
căuta

victorii

s'o

le-aţi

dobândit mulţumită cartelurilor, încheiate cu liberalii încontra

noastră. NE
i
Si
.
Ea
Fiindcă aţi protestat încontra cartelurilor, permiteţi-mi să
vă

reamintesc,

că d:voastră aţi alergat

după

carteluri. Atâta

numai, că nu le-aţi. putut dobândi decât. pealocurea.:
. =
Aşa, depildă,
nu e vina d-voastră, dacă domnul D. Sturza

n'a fost candidat alături de candidaţii d-voastră la Bacău.
“Vreau să vorbesc “de acelaş domn Sturza, despre care ziceaţi alaltăeri că întoarce roata la finanţe.
Pare-se însă, că ar fi fost un excelent candidat la Baciu.
Fiindcă veni vorba 'de aceasta, “sper. că întreruperea dom:
nului ministru de finanţe nu va avea aceeaşi -soartă ca interpelarea. d-sale, anunţată şi nedezvoltată, cu "privire la fraudele” dela

finanţe

rezultatul

cercetărilor

şi sper

că

d-sa

ne

va aduce

sale şi creditul

aci, odată

necesar

pentru

„ dăunarea deteatorilor de rentă română, precum
pentru

râdicarea

creditului

material şi: moral

cu

des-

aţi făgăduit,.
al statului.

Aţi fost însă mai fericiţi în 'cartelurile din alte localităţi.

Aşa, depildă, la Universitatea din Bucureşti, aţi putut, chinuind conştiinţa unui liberal, să-l faceţi, încontra hotărârei

partidului său, candidat încontra domnului Maiorescu.
=
- Pentru prima oară de 35 de ani, întrun Parlament conservator, nu se va auzi glasul doranului Maiorescu, care atâtea
decenii a ilustrat tribuna” parlamentară,
|

“Tot graţie concursului unui liberal a căzut, la Vasluiu,
bă“trânul "Teodor Roseti, care, la 1876, solicita ea o onoare
să aibă un

loc

pe

banca

de

acuzaţie

targiu. Era firesc ca: d-l Teodor

de deputat într'o

Cameră,

alături

Roseti

de

si nu

Lascar Qa-

aibă un loc

conservatoare. Ceva mai mult: In-.

vins la alegeri,; d-l Roseti a fost şi bătut la un local de vot.
Infine,
domnilor, văţi: încununat victoria cu căderea dom-

- nului Carp, căruia, dacă este vorba de servicii aduse
partidului

conservator, nu-i veţi tăgădui măcar acest merit, că în 1888
N

-
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Bia.

a restatornicit partidul conservator în drepturile sale. do pană
de guvernământ,
Asemenea

nedreptăţi

nici la noi, nici

nu

aiurea.

see

produe

pentru prima

-

carii,

-

In secolul al XVIII-lea, în Anglia, era un bă itbat politic |
descamă, cel "mai strălucit .şef al partidului conservator, :

„ “despre” care D'Israeli

zicea: El restabileşte existenta

morală .

a partidului conservator ; el'il reîntoarce la adevăratele sale
principii, pa cari .le împodobește, cu fermecătoarea strălucire
a imaginaţiei

sale..

-.

'

Acest om fu izbit de. ostracism. Un-vot al Camerei Comunelor îi interzise intrarea în Parlament. (Vă recomand acest
precedent). Istoria însă a veştejit acel act de: ură al Camerei
„engleze şi-a înălţat pe cel ce fusese învinsul de o zi printre |
figurile cele mai luminoase ale istorici Angliei.
Noi, domnilor, nu vom aştepta. reparaţiile istoriei. Voin
plimba candidătăra domnului Carp din judeţ în judeţ; feri„ciţi de

succes, . indiferenți

la cădere; căci

vă

închipuiţi

că -

avem destulă, filozofie „casă pricepem” că, atunci când pe
banca: ministerială vedem feţe ministeriale atât de strălucite,
„este în firea lucrurilor ca d-l Carp să nu fie deputat.
- Domnilor,

s'a vorbit

fiindcă

de” cartelul.

ncătru

.

electoral.

„sunt dator să limuresc situaţica noastră din ultimele alegeri.
Noi, domnilor, ne-am prezentat ca conservatori, credincioşi
ideii conservatoare. Aceasta este esenţial pentru noi. Căci un
„partid trăieşte prin ideile şi principiile, cari îi dau vieaţă. Cât
“pentru formele exterioare ale organizaţiei - partidelor, comitetele .şi cluburile, toate acestea: nu sunt «decât manifes- :
taţii: utile dar. secundare şi adeseori 'subalterne ale vieţei ie
Ș
E
unui partid. Am

conservatoare,

fost credincioşi, zio, ideii, şi principiilor

sta-o aci, în mijlocul protestărilor d-voastră,
a recunoscut
„ Acea
şi-a recunoscut-o, 'printr'un manifest, setul partiBrătianu
9-l

dului „liberal. | Tn întreruperile d-voastră ghicesc obieoţiunca ce vreţi să-mi
"faceţi şi-i răspund: "Ati mai zis şi alteori; că această atituN,

a

o

-

|

ţ
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dine a partidului
constituţionale a

liberal constitue o turburare a rânduelei
partidelor noastre şi, totodată, o scădere

morală pentru noi.
.
A -susţine însă una'ca

aceasta,

a
însemnează

Aa
să nu „cunoşti

istoria partidului conservator şi recunose că pe banca mi
nisterială sunt doi miniştri, cari cunosc, cari nu pot ignora
această istorie. :
|
A
Me
i
"In anii din urmă ai guvernului Brătianu partidul conser- .
vator combătea acest guvern nu numai pentrucă . era - adversar al principiilor conservatoare, dar totodată el declara

că încetase de a mai

reprezenta

ideile liberale. In acelaşi

timp noi proclamam de reprezentant autorizat
liberale pe Dumitru Brătianu, care în Parlament
„puţini

reprezentânţi

decât

avem

noi

în

această

Nu cred că nimeni din această majoritate
pagină din istoria partidului conservator,
Şi

dacă

este vorba

partid poate

căuta

de acele

să-şi

dea

forme

al ideilor
avea mai

va . osândi
:-:
.

exterioare,

aparențele

Cameră.

cu

acea

cari un

legitimităţii, apoi

veţi recunoaşte că guvernul lui Ioan Brătianu întrunia acele
forme întrun grad mai nediscutabil decât cabinetul actual.
În capul 'guvernului se ăfla însuşi întemeietorul partidului

liberal şi omul care, în toate luptele ve au decurs
40 'de ani, a purtat steagul

şi... fără nicio eclipsă. |

Alături de dânsul

partidului

timp de

liberal : fără. şovăire

Ia

erau.o seamă de membri

statornici ai

|

partidului liberal. Am cercetat compunerea cabinetului din
1886 şi am găsit că, bunăoară, titular la finanţe era d-l Nacu.

„Fără, îndoealăcă „rigiditatea principiilor. domnului

ministru

de: finanţe

de astăzi

doxismului
Totuşi, nu

liberal şi a statorniciei politice a domnului Nacu. |
ştiu ca d-l Nacu să mai fi trecut şi printrun alt

poate

găsi

de

cârtit

încontra. orto-

„partid. La justiţie era d. Eugeniu Stătescu. Neapărat, că din”
punctul de vedereal statorniciei în principii d-l Stătescu nu
este

un - caracter

de justiţie.

Dar

de „bronz,

mai. ales

cum. este

actualul d-l ministru

fiindcă d-l

Stătescu lipsește din
4

i
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această

incintă, nu vreau să fac

vreo

O

_815

comparaţie,

“ care. să

îie cutotul spre “micşorarea d-sale.
Mai erau, înfine, în cabinet, d-l Ferechide; d Stolojan,
toţi membri neclintiţi ai partidului liberal. Şi vă rog să-nu
credeţi, că am adus vorba despre aceasta, casă am prilejul.

st fac complimente tovarăişilor noştri de cartel. Dealtminteri,
în zilele noastre statornicia în principii: este mai mult o
scădere decât o laudă. Să rămâi neclintit în aceleaşi credinţe, de când ai apărut pe arena politică,. pânăla încheierea
carierei tale,
de vechitură,
cratică,

sau

însemnează să dai părerilor tale un caracter
care ar putea dezveli oarecare rugină aristo- '
pretenţii” de tradiţii prea mucegiăite. Omul politie”

modern este
judecăţi.

mai: sprinten

şi mai. ferit de asemenea

pre- -

Ta

Darg domnilor,

casă 'reviu.

chestiune,

la

pot

adtoga

că,

“dacă era vorba de legitimarea decăthă corpul electoral a
pretențiilor guvernului Brătianu de a reprezinta partidul

.

liberal, apoi această legitimare a fost. făcută de corpul elec-.
toral” în repeţite rânduri şi c'o “putere încă necunoscută,
guvernului actual. Şi cutoatfacestea, domnilor, partidul conservator a proclamat de reprezentant al ideilor liberalS din “

România pe Dumitru Brătianu ! Cred că. nimeni din această
majoritate

nu va

susţine,

că această

servator a fost o palinodie.
Mai

mult

încă,

am

înichejat

cartel electoral, ci o legătură

Opoziţiei-Unite,

faptă

con-

a partidului

!

|
cu

Dumitru

Brătianu

nu

un

statornică. şi, prin manifestul

iscălit de Dimitrie

Brătianu

şi M. Cogăl-

niceanu în numele partidului naţional-liberal şi de Lascar
Catargiu şi Vernescu în numele partidului liberal-conservator,
ambele partide şi-au recunoscut reciproc legitimitatea.
Socotese că nimeni din această, majoritate a Camerei nu
va osândi atitudinea de atunci a partidului conservator.
Intine, doi ani după criza din 1888, apare un. “manifest | cătră. ţară iscălit: preşedinte al comitetului naţional-liberal
Dimitrie Brătianu, membri : Ion Brătianu şi alţii.

Toate acestea, domnilor, le-am spus numai pentrucasă vă
1'!
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apa-

ale: organizaţiei şi toate

exterioare

arăt, că formele

-renţele forţei materiale nu pot înăbuşi și nu pot stinge
ideile şi principiile, cari dau vieaţă, unui, partid politic.
Aceste idei şi aceste principii, cărora înţelegem să rămânem. credincioşi; alcătuiesc temeiul. opuziţiei "noastre.
Ştia,

domnilor, că,

prin Me; sajul Tronului

pentru moment,

s'au adus în dezbatere puţine chestiuni; cari ar _putea da, loc
:
la largi' discuţii de principii.
* Puținele chestiuni. de natura aceasta; sunt chiar prezintate
să i le “aduc;

ţin

cărora,

şi -c'o modestie,

o „moderație

cu

aci,

e
“un omagiu publie.
Depildă, chestiunea financiară este aceea care, timp! de
pf
“patru ani, a dat loc. la cele mai vii controverse.
„Astăzi, guvernul îşi afirmă, 'totuşi politica sa financiară,
mărginindu-se a anunţa prin Mesajul . Tronului, căsne va
,
BE
..
prezinta un buget echilibrat!
Văd, .aci, un gând de împăciuire din cele mai i de laudă
şi-o

vădită

intenţie

"reduşi

mulţumire

precum

şi pensionarii,

îmbucurătoare,

vestea,

finanţe veţi stabili «o , dreaptă
chieltueli»,
In materie

crâncene,

economică,

vor

că în

cumpănire- între

dâasemenea,

ales când: a- fost

mai

îndeosebi

d-voastră ! şi

alegătorii

şi “suprimaţi,

nespusă

încredinţat,

Şi sunt

despărţit timp de patru “ani.
deputaţi, că:

curma; “discuţiile, cari

se

de-a

funcţionarii
primi: cu

materie de

venituri şi.

|
dezlănţuit lupte”

s'au

vorba “să

ne-au

domnilor

aşternem

bazele

ai

noii noastre: politici vamale,

Aci, iarăşi, guvernul vine cu ramura de măslin, sub. forma
convenției comerciale cu Germania, - dscălită . de guvernul
liberal: şi

d--voastră.

pe - care

In. această

DE

guvernul

ordine as idei,

vo

actual

supune

îmi veţi permite

aprobării:
şi-o critică.

“Intrun interview al domnului ministru -de finanţe, apărut
zilele trecute- în Neue Freie Presse şi nedezminţit, d-l Tache
Ionescu a spus, că guvernul actual doreşte să încheie constatele «şi îndeosebi! cu Austro -Ungaria». |

venţii cu toate
LI

:

|

/,

|

Ă

,
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„Când

ştiut este ce distanţă

.

desparte

|

„817

interesele noastre lo-

gitime de pyoiectul de tarif vamal austro-ungar; când. ştiut :
este cât mai mare esto interesul monarhiei vecine decât al
nostru, de-a încheia cu noi' o convenţie. comercială, când

'înfine se pot prevedea marile greutăţi, ce se. vor ivi pentru .
încheierea unei convenţii comerciale cu Austro-Ungaria,
acceptabile pentru noi, socotesc că aceste cuvinte «cel puţin
cu Austro-Ungaria» constituesc.un preliminar - inutil. al: negocierilor

ce se

Prin Mesajul

vor

deschide. -!

Tronului

IE

nu ni se

Sa

“vorbeşte

de

.

chestiunea

cumpărării moşiilor decătră stat pentru a sei vinde la ţărani.
"D-l 'Facung „IONESCU, MINISTRU DE „FINANȚE: In: sesiunea

viitoare,
D-l Nicu

|
,
I'rueescu: Şi sper. că, şi mai - târziu.

-

D-l 'Tacug IONESCU, MINISTRU DE FINANȚE: În sesiunea viitoare cea dintâi lege care va veni va fi aceasta.
-

D-l Nicu YrurvEscu”:
cuatât

mai

regret,

Atunci

că va “trebui să critic

tare

intenţiile d-voastră.
D-l Ganenat MANU, MINISTRU DE RĂZBOLU : D-l ministru
finanţe va! vorbi 'de această chestiune atunci.

de”
|

D-l Nicu FILIPESCU: Punctul nostru, de vedere în această
| privinţă vă este cunoscut, vi l-a expus d-l Marghiloman. Cu
acea mulţumire sufleteascăa acelora, cari au contraziceri - de
să-şi impute, Vi

altă natură

s'a

că aţi surprins

părut,

|

o. de--

“viaţie din paate-ne dela”. ideile, pe cari odinioară le-am susținut, într”o „materie “care dealtminteri e, prin natura ci şi
prin „natura “împrejurărilor, prin excelenţă schimbitoare.

Dovadă, că abia acum un an s'a votat legea "pentru crearea

de a deveni
Dar

dea: sătenilor, un -nou

ţărăneşti, menită'să

asociaţiilor

proprietari. .

d-i Marghiloman,

mijloc

-

în discursul

din 1897,

pe. care l-aţi

amintit, menţine punetul de vedere al proiectului. de lege din

1888 şi aceasta,. cu scopul casă facă să cadă proiectul Casei
Rurale, prezintat; de guvernul liberal. Şi a contribuit d-l Marghiloman

casă

facă

|

să se amâie

această

reformă.

D-voastră,

|
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dimpotrivă, prin ideile, pe cari le emiteţi astăzi,” deschideţi
"uşa

Casei Rurale.

Caseta Rurală a d-voastră va deveni, mâine,

- Casa Rurală. Nu vor trece mulţi ani şi această reformă, pe
“care am izbutit s'o ţinem în loc, se va îndeplini. Deaceea,
- sper că guvernul actual!
va avea aceeaşi răbdare, pe care-a
avut-o

guvernul liberal, care, deşi de

8: ani de zile a anunțat

proiectul de Casa Rurală şi deşi. a fost aproape constant la
putere în aceşti 8 ani, totuşi n'a îndrăznitsă vie cu Casa
Rurală,

cutoate

somaţiile

noastre.;

|

"Peviitor nu veţi mai putea împiedeca înfiinţarea Casei Rurale.
Vreţi să

opriţi

crearea.

Casei

mijloc. Este .să

vă. ţineţi.

Credeţi,

nu, că, precum

da

sau

pe

Rurale ? Aveţi

terenul
spunea

solid

al

un

orator

un

singur

principiilor.
al majori- *

"tăţii, nu e prea multă proprietate mare în România? Credeţi
că, dacă veţi mai împărţi pământ la ţărani, se va împuţina
proprietatea mare în aşa mod, încât sătenii, cari nu vor

căpăta pământ — şi toţi nu vor putea dobândi 5 hectare —nu

„vor mai avea aceleaşi ocazii de muncă ca, azi şi că învoielile
„se vor îngreuia?. Dacă da, — şi dacă vă menţineţi pe, acest
teren — atunci puteţi să luptaţi contra, Casei Rurale. Indată
însă ce 'părăsiţi acest: teren, îndatiăce admiteţi . principiile,
„ce
duc la Casa Rurală, sunteţi pierduţi şi rezistenţa, d-voastră

devine inexplicabilă.

Principiul

proiectului

d-voastră duce

deadreptul la.Casa Rurală şi e firesc ca liberalii
să împingă
principiul d-voastră pânăla ultimile. sale
consecințe.

„Prin Mesaj ni

ininistrativ.

|

se mai anunţă crearea Contenciosului Ade

"Noi, domnilor, socotim"că

Sa

A

idea de legalitate

,

trebue să fie

una, din temeliile, oricărui program conservator. Dealtminteri,
în această privinţă, știți că domnul.
reclamat organizarea Contenciosului: Carp încă dela 1885 a

Administrativ şi mai
câţiva ani, au pus la ordinea zilei
această reformă. Întrucât ne este pe
rmis să .revendicăm paternitatea: reformei acesteia; puteţi
fi încredinţaţi că, cel
mulţi dintre noi,

acum

din
vreo îm potrivire,
principiu, nu veţi
:
puţin
ia întâlni aci a
partea înnoastră.
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Insă, domnilor, dacă
justiţiei, sub cuvântul

atunci se schimbă
4
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este vorba să' se aducă o ştirbire
de a se crea justiţia, administrativă,

chestia.

deşi suntem

partizani ai inamovibilităţei ma-

gistraturei, dacă este vorba să se facă inamovibilitatea Judecătorilor dela tribunale cu garanţiile ce ni se. oferă astăzi
şi pe cari .vi le-a, dezvelit domnul Marghiloman, atunci fiţi
siguri că nu este mijloc îngăduit -unui partid politic, - pe
care nu-l vom întrebuința, penra a “împiedeca - tentativa
d-voastră (întreruperi).
pare-mi-se că vreţi: să luaţi

Apostolu,

Domnule

cuvântul...

(laritate).
|
|
“Vom întrebuința toate - -inijloacele îngiduite 'unui partid respectuos de legalitate spre-a împiedeca... (aplauze pe băncile
minorităţii).
ENE

|

-

|

„. D-l IoxEscU: În cartel..

D-l N: Firpescu : Şi înîn cartel, domnule Ionescu.
O voce: Sigur.
D-I N. Frmescu: Mi se pare că în asemenea materie cartelul este de recomandat oricărui partid politic (zgomot):
-D- PREȘEDINTE : Gu modul acesta nu putem. să continuăm
D-

discuţia. .
N. FIrrPESOU

materii niciun
ar avea

: Zic, domnilor,

cartel nu poate fi

inamovibilitatea,

atâta, vreme

care

n'ar

că mai “ales în asemenea

osândit,

căci -ce valoare

trebui

să trăiască, decât

cât şi guvernul care a făcut-o?

Deaceea vă spuneam că, cu lipsa: de garanţii ce ne: ofesă
domnul, ministru de justiţie, vom combate această inamovibi-

litate, pentrucă nu înţelegem să ni se răpiască garanţiile de jjustiţie, ce ne-au rimas, înființându-se o magistratură electorală.
Dar, domnilor, în aceste chestiuni, pe cari le aduce în

dezbatere. textul Mesajului Tronului, deosebiri mai adânci
între noi izvorăsc 'din principiile generale de guvernământ.
mea

Demonstraţiea,.

“uşurață

de cei doi

în

această

oratori, cari

privinţă mi-a

m'au

fost

mult:

precedat . „la această

tribună. D-l Tanoviceanu, nou venit în partidul conservator...

|

”
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TPANOVICEANU : Cer

Voia arăta,

trăiască

că

sunt

mai

Cantacuzino...

D-l N. Fiiescv:

cuvântul. în chestiund personală.

logic

decât d-ta.: D-vooastră

ziceţi:

(zgomot).

Domnule “Tanoviceanu,

admit că nu sunt

deloc logic. Fapt însă este, că sunteţi nou venit în , rândurile partidului” conservator.
”
D-l 1. Tanovicganu: Mă ciinoaşteţi de mult şi i ştiţi foarte
bine, că nu am fost în niciun: club liberal (zgomot).
.
D-l

N.

FIraPESCU : Ştiu că

mi-ai spus întotdeauna, că eraţi

liberal şi ştiu că aţi. făcut parte din gruparea

liberal-demo-

: “cratică a domnului- Fleva.
[

D-l 1. 'PANOVICEANU:
„D-

1. A. Bnăresou:

chiderea discuţiei.

Când era unit cu conservatorii.
Cer. cuvântul

|

(râsete).

Vom

cere în-

o

D-1 N. Frurpescu :- În această, discuţie de. principii, +vorbesc
de adeziunea domnului Tanoviceanu la programul democratic
al domnului Fleva, program niai înaintat decât al liberalilor.
„Dar nu văd dece se supără domnul Tanoviceanu pentru
simpla constatare a unui. fapt, ce nu se poate tăgădui. Dealtmsnteri,

recunosc

că

domnul

Tanoviceanu

a

dat,

în modul

cel mai dezinteresat, adeziunea sa partidului conservator.
Si, cutoateacestea, - observați - ce, obiecţii se pot face unor
asemenea

”

adeziuni.

Ajung, aci, la miezul

demonstraţiei mele.

Intrun partid. politic se pot pune la ordinea zilei chestiuni, deun interes vital pentru acel partid.
.
Aceeași chestiune 'poate căpăta mai multe.
soluţii, dia-

ii metal

opuse:

una, bună,

alta

rea.

susține cu argumente în aparenţă

„Şi

una şi alta se poate

deopotrivă

de lesne poate, rătăei neofitul politie, fiind

că. “soluţiea

cea

rea

e cea bună!

Pentruce?

valabile. -Cât.

perfect. convins
Pentrucă

acea

soluţie se înrudeşte cu vreo idee, care
l-a stăpânit o vieaţă
întreagă, pentrucă n alt ideal şi un întreg trecut
îl robesc.
Adăogaţi

la 'aceasta-o

sumă

de

alte

influenţe

lăturalnice :

înrâurirea mediului 'şi legături de camaraderie „politic
ă, cari

nu-se rup dintr'o zi într! alta. Mai ţineţi
seamă de ispitelo
„interesului | ŞI ambiţiei celor mai “legitiwoe,. la „cari
nu re-
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por

nunţi prea uşor în favo area unei convingeri prea proaspete
_Ş şi veţi

vedea

cât de uşor

poate

triumfa -o opinie

într'o -minte prea de curând convertită..
Şi demonstraţiea
-cu-o

fire mai

greşită

ae

mea e cuatât mai probantă Gucât ai aface

sinceră,

ca domnul

Tanoviceanu.

“Totuşi, un neofit sau zece sau douăzeci ca, domnul 'Tanoviceanu nu prezintă niciun neajuns. Poate chiar să rezulte .

un profit pentru partidul, care recrutează asemenea aderenţi.
Dar

presupunetţi,

elemente,

cari

au

domnilor,
trăit

că întrun partid politic aceste

o. vieață

întreagă

devin elementul preponderent

în, acel

cu

alte

aspiraţiuni,

partid; atunci

acel |

partid poate îi abătut dela, ideile, cari îi dau raţiunea de-a fi.
poate

aci

De

izvori

primejdie. .
* Dovada despre

oo

care

deviaţiune,

să

constitue

o

reală.

.
dă însăşi cuyântarea.

aceasta „mi-o

dom-

nului 'Tanoviceanu. D-sa, mai cu seamă pentr u debutul d-sale,
a căutat

să

se

conservator

arate-un

cât

mai

|

ortodox.

_D-sa a râdicat în slavă tot trecutul partidului conservator
"şi a pângărit tot trecutul „partidului liberal. Şi totuşi. cu-:
vântarea d-sale n'a fost vorbire de conservator, cutoate si"“linţele 'ce şi-a dat, de-a se înfăţişa ca -un conservator, impecabil.
a
:
ba pretenţii
râdicăm
că
învinuirea,
însă:
adus
ne-a
D-sa
".zate

_

pe

nume

pe. ce “tradiţii.

ştiu

şi nu mai

găsiască dovada

Dar nu avem

unei asemenea

năzuinţi? .

noi în partidul nostru elemente

“pe. cari le cinstim - cu toată
piră ? Dar nu preţuim

să

a noastră a putut a- -sa

Dar în ce manifestare. publică

democrate,

ce ne ins-

căldura admiraţiei

oare, cum

merită să fie preţuiţi, oa-

meni ca domnii Maiorescu, Delavrancea, “Laurian, Mehedinţi,
pentru munca lor, pentru valoarea și talentul. lor; cutoute-

că'mu

sau

dedat

la

studii

genealogice

ca

domnul

Tano-

|

a
.
“viceânu?. .
- „Şi toemai d-lui Carp îi adresaţi. aceste învinuiri ?

-

Apoi înşişi veprezentanţii d-voastră din guvern “vă pot
dezminţi. Câte laude n'a adus domnul “Tache. Ionescu -domNicolae Filipescu. — Discursari Politice, vol. sl.
A

-

E

21

.

2

.
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e

nului Carp, . 'pentrucăi,
"conservator ?

zicea

d-sa,

a

domoeratizat

Imi. aduc - aminte, în -această, privinţă,
“ domnului” ministru

de

finanţe.

de. un

D-l ministru

de

partidul

discurs al
finanţe

e

totdeauna elocvent. Dar e mai ales elocvent, când e vorba
să aţace pe Lascar Catargiu" casă râdice în slavă pe.domnul
„Carp, sau să atace pe domnul. Carp, casă susţină o altă
nuanţă

conservatoare.

D-sa, întrun'

!

discurs,

rostit

în

Cameră

l

1

decembrie

„1888, făcea panegiricul d-lui Carp. E drept că, tocmai de-.

aceea, cuvântarea

aceasta, a dispărut

din colecțiea- cuvântă-

rilor d-sale.
D-] Tache Ionescu lăuda atunci pe d-l Carp pentea două.
motive :- pentrucă,

în

politica externă,

tare -statornică şi pentrucă,

a.avut

în politica

o linie de pur-

internă, a întrodus.

idei democratice. în programul: conservator.
DI PB. Bnărăşanu.: Ne plângeţi pe noi, că am. democra-

“tizat partidul. Pe “d-l Carp'nu-l plângeţi, că văd că vă lu
daţi cu elementul demoeratic ? Nu
mentul

democratie.

sunteţi în
i pericol cu ele-

i

D-l N. Frreescu: Vă voiu răspunde
“legem. noi prin democratistn, -

numaidecât

ce înţe

Ziceam că d-l ministru: de finanţe se rostia, astfel
* pe atunci :

«Mai. e o idee junimistă, aceea că procesul de : demoer
a«tizare al statului român a fost: o
operă înţeleaptă, bună
«şi dreaptă şi că acel proces
a fost îndeplinit şi trebue

«primit aşa

cum:

_« Conservatorii
. Şi d-sa

este,

fără

regret.

a

însă nu primesc

punea această

întrebare

SD

această democratizare».
::

«W aţi supus pedeantregul d-lui Carp,
închinână stcagal
«pe. care-l râdicaţi în luna lui“
septembrie 2
"
Rău venită era dar acuzaţiea, pe care ne-a
adus-o a
Tanoviceanu.
Dar, domnule Brătăşanu, când vorbii ds denoeratisra,
o
distinoţiune ses impune; '
d.

|
Ce fel de
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“vorbindu- -se „de

dei

-

cratizarea unor clase.
.
se
i
„Aşi voi să ştiu: aveţi. privilegii de doborât îîn această ţară ?
Sunt drepturi, pe .cari voiţi să le suprimat € Sunt
5
tipuri de .
nobleţe, ce trebuesc desfiinţate?:
-

„Di P. Bnărășaxu:

Nu „voim

privilegii, s'au

desfiinţat a

de mult. D-voastră -voiţi să le înfiinţaţi, junimiştii. |
|
“D-l N. Fraeesou: De data aceasta nu vă mai răspund, căci |
constat, că nu pricepeţi.
ia
Ceeace pricepem noi, domnilor, prin democratizare, e- că
prin reforme să cauţi să „râdici păturile de jos, cari merită

toată îngrijirea noastră. .-

ap

„_

Asemenea proiecte suntem gata să le cercătiim împreonă cu
d-voastră cu cea mai mare bunăvoință.
:
|
Dar nu văd nimic de felul acesta anunţat prin Mesajul
Tronului. Am auzit, ce e drept, că în rândurile majorităţii
se agită chestiea «participării, la beneficii» în. sens. politie, .
“iar-nu economic..
PE
Si
se rezolve în sens |
„Şi ar fi vorba; ea această Chestiune să
" democratie

sau

ncdemocratie

(ilaritate).

"Atât şi nimie mai mult.
Domnilor, ar gumentele domnului 'Panoviceanu,. dezbrăcate
de formă lor lustruită, se reduc, în realitate, la un cuvânt,
pe care l-ain auzit alteori aruncat, din altă tabără, „conser-

vatorilor: Acest
Tanoviceanu.
„Cât

pentru

încontra

!».
e: «Ciocoii

cuvânt

Această acuzaţie

constituie

cavântării. oil

miezul

|

.
domnul

noastră,

Aurel

un. alt

Iiosău,

a-sa

a “Luat

argument, pe : care

dela liberali şi cam “de mult.. Acest

argument

l-am

auzit

e: «Nu

tot

aveţi

încredere în' ţară»...
-Ce-i drept, le este cam silă azi liberalilor să mai recurgă
la asemenea

argumente. Acest, argument

vreo: 20 de ani, 'într'o-: vreme
se manifesta printr'un anume
su

o

acea

|

bun,

ărept

trecere acum

când acea încredere în ţară
„el de organizare de partid,

Ă
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soiu de propăgandăi şi prin anume

încrederea

mijloace

țării.

|

Ne place a crede, domnilor, că. acelaşi sistem nu se ascunde
azi în “dosul

formulei - « încrederea

în

ţară»,

întrodusă, de

d-voastră în partidul conservator.
* Lacaceste. mijloace de a dobândi încrederea ţării n'am
vrut, altădată, să recurgem, ceeace nu ne-a împiedicat să sti
vârşim acele fapte -mari, cari. stârnesc astăzi elogiile chiar ale
d-lui 'Lanoviceanu.
'
Tată, domnilor,
scoase chiar
din, cuvântările
oratorilor
d- voastră, câteva puncte de deosebire între d-voastră şi „noi.

Dar ne mai deosebim apoi şi prin întreaga concepţie ce avem,
despre ce -trebue să fie un partid. conservator.
Cât pentru noi,- un partid. conservator este dator. să cârmnuiască cu cei mai vrednici, să administreze cu cei mai capabili, să legifereze. cu cei mai independenţi. şi mai dezinteresaţi.. Această elită este chezăşia succesului pentru
partid conservator, căci numai cu ajutorul ei el poate

terne: drept bază
plinite, iar nu

a

politicei sale

strălucirea

nestatornicia: popularității

faptelor

un
aş-

înde-

facţioase.

Poate să vă pară această teorie de un idealism prea utopic.
Deaceea, o voiu pune sub. scutul unuiu din bărbaţii noştri
politici,

cei

mai practici

și

a

cărui . amintire

cred

că_vă

este scumpă d-voastră tutulor, vroiu să vorbesc de Lascar
„Catargiu.
|
Desigur, Lascar, Catargiu” ni era un teoretician al ideii
conservatoare. El avea însă instinctul îndatoririlor sale de
conservator. El știea, că are îndoita îndatorire,. de a
da
țării şi partidului său guverne mari: şi de a stăpâni curentele nesănătoase ale opiniei publice. e
In această simplă formulă stă tot miezul ideii conserva-'
toare cu toată, partea ei înălţătoare,. care. este caracteristica
conservatismului. Căci liberalismul poată, să aibă o bază
mai
largă ; conservatismul înfăţişează culmi: mai falnice..
-.:
„Casă te” menţii la asemenea “înălţimi Îți. trebue o îndoită,
unealtă: : sus, o elită — în înţelesul democraţie al cuvântului —
$
N
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jos un frâu, cu care săA ştii să stiipâneşti „ispitele populari
tăţii inferioare.
a
.
Ie
Dar pentru aceasta, domnilor, trebue să ai o inimă mare,
trebue să fii zidit în fier, cum era Lascar Catargiu,, trebue

„să ştii să ai răbâare în opoziţie şi stăpânire de tine la putere.
“In stăpânirea, de sine stă garanţiea guvernelor mari. Căci
colaboratorii eminenţi sunt tovarăşi incomozi, cari cam stân-

|

jânese năzuințele de: atotputernicie şi nu se împacă uşor cu
cei ce vor

să ia 'din putere

. Această

nurăai farmecul

şi deşertăciunile

stăpânire de sine o avea, în cel mai înalt grad,

Lascar Catargiu. La vârsta:de 45 de ani el ocupa o situaţie,
_co nu mai este nimănui astăzi îngăduit să râvniască în
“ statul român şi, de atunci, el este de atâtea ori prim-ministru
atotputernic.

Şi,

totuși, - la sfârşitul

carierii

sale el avea .mai

puţină clientelă interesată decât poate căpăta azi un ministru
în

două luni de guvernare..
"Ca atari însușiri sufleteşti Lascar Catargiu” ştiu să aibă
răbdare, timp. de 12 ani, în opoziţie, fărăca niciodată să: fie
ispitit să . scormoniască. interesele egoiste, ce .zac în adin-

cimile cele mai inferioare ale inimii omenești. Şi această
lungă opoziţie el. ştie s'o înădiască într”o parte .cu un. guvern,

care

ordinea

restabileşte

constituţională

în România;

iar în partea cealaltă cu un guvern atât de strălucit prin
personalul - său, atât de rodnie prin 'opera sa legislâtivă,
atât de prosper prin rezultatele dobândite, încât a putut să lase o moştenire destul de bogată, pentruca, „oricât s'ar fi
risipit

dintr'însa,

tot

să

mai.

rămâie ceva,

lipsurile prezentului cu ceva din
De atunci începe coborâşul.

O

primă

cârmuire

spre

a se

acoperi

vredniciea de altădată,

conservatoare

n'a

sporit

desigur în

“mod. simţitor patrimoniul. partidului- conservator. Poate să
fi fost numai un accident. Dar o repeţire a aceleiaşi experienţe nu va: mai fi o întâmplăre, ci va şterge .multe din.
“iluziile, pe câri ţara le-a pus, în partidul conservator.
Poate că prevestirile mele să vă pară prea . posomorăte.
- Tar

credeţi-mă,

că

d-voastră

şi iluziile
i

mari.

sunt ' prea
.

e

|
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“Ameţiti de fumurile unei victorii recente, privirea vă este
prea. tulbure. casă vă puteţi arunca, ochii .într'o' zare mai

i „depărtată, încât să vă daţi seamă dâcă drumul triumfal, „pe
"care păşiţi, se lasă; în vale ori cârmeşte spre deal.
„
Datoriea noastră este să vă. dezvelim * xealitatea în toată
goliciunea ei şi să vă risipim. iluziile despre: măreţia succes
- selor d-voastră.
e
Di

In această “privinţă vă. voiu aminti un cuvânt a lui Ma-..
“caulay,. care, comparână, politica glorioasă a lui Chatham cu
politica încununată de atâtea șuccese, dobândite însă prin. „mijloace reprobabile şi lipsite de orice măreție morală, a lui
_Walpole, zice: .Intre .una:şi. alta este “toată distanţa, care.
„.. desparte, succesul de glorie.
i
Succese aţi. avut. Dar oricâte succese de felul acesta veţi
căpăta, nu veţi spori. vaza partidului: conservator şi, deaceea,
nu ne veţi clătina din loc pe noi, ceştia, "cari, decimaţi în

" această, Cameră,
o

credinţă.

stăm totuşi încă în picioare aci, casă
Si

.

*

apărăm
,

Cât pentru. glorie, ca bun conservator, vă urez să căpătaţi
cât de multă și măcar atâta. casă: poată şterge amintirea
-*

unora din

succesele d-voastră (aplauze

pe banca

minorităţii). .
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_ Sesiunea ordinară a 'noii 'legislaturi se deschide în toamna anului”
1905, ca de obiceiu, la 15 noembre. Discursul Tronului aminteşte
mai întâi de înăsprirea legăturilor dintre România şi Grecia, dato-.
rită prigonirilor, la cari sunt supuşi din partea Grecilor Românii
_

din Macedonia,

apoi

trece

la chestiunea

financiară,

arătând

că bu-.

- getul cel nou, deşi va satisface nevoile mereu crescânde ale diferitelor servicii şi îndeosebi ale armatei, se va prezenta la chieltuieli cu aceeaşi cifră ca în anul trecut, mulţumită 'conversiunei
or
că
financiare din urmă.
„Pentru dezvoltarea economică a României, dezvoltare. de care
va înfăţişa un proiect de.
atârnă buna stare a finanţelor, guvernul
valoare a bogăţiilor,: cari
în
punerea
putinţă
cu,
facă
să
lege, care

|

zac în terenurile petrolifere ale statului. Tot în. acest scop se va
prezenta un proiect pentru crearea unui fond, din -care să se îndepliniască lucrările de secare a zonei inundabile a Dunării,” spo- „.
|
rind. astfel suprafaţa -cultivabilă a ţării.
Discursul Tronului, înainte de-a termina, se întoarce din nour .

E
„asupra armatei, asupra căreia se rosteşte astfel; -:.
„: «Oricât de mariar fi însă progresele statului român, ele'nu ar,
avea temelie; dacă veşnic nu ne-am preocupa de întărirea armatei,
* Surt sigur, că veţi primi cu căldură cererea guvernului Meu, de'a
i so da mijloacele trebuitoare pentru îmbunătăţirea armamentului
.
a
nostru».
In şedinţa Camerei dela 22 noembrie 1905 se dă citire. proiectului de răspuns la discursul 'Tronului, al cărui raportor este d-l
„Nicolae Xenopol. Discuţiea generală asupra proiectului de răspuns »
începe în ziua de 28 noembrie 1905. Cei dintâi, care ia cuvântul
în “această şedinţă, este d-l Gh. Gh. Ghiţescu, deputat de Suceava,
„care. aduce aspre învinuiri guvernului, pe temeiul că a făcut o serie
nesfârşită de” mutări şi schimbări în magistratură, toate pornite
. âl :doilea rând, critică modul în
numai din interese electoraleIn
7
„.

us

.
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care s'a făcut recensământul general al ţării, deoarece în această
însemnată lucrare statistică nu s'a urmărit decât sporirea venitu„rilor şi prinurmare şi-a. cheltuielilor statului prin ' exagerarea: venitului proprietăţii funciare, Acest venit a fost sporit peste tot,
“dar mai cu seamă asupra proprietăţii ţărăneşti, cecace constitue —:
spune vorbitorul — o nedreptate strigătoate. Aproape în unanimitate comisiile de recensământ, având îmboldul dat dela centru—
prin circulările şi ordinele d-lui ministru de finanţe — au găsit că
pământul țărănesc a. crescut în valoare şi l-au impus mai mult:
După deputatul de Suceava ia cuvântul, din -partea majorităţii,
d-l 1. 7. Florescu, care apără politica guvernului, îndeosebi pe te-.
meiul activităţii şcolare din Macedonia.
»
DI
Atacă, în acelaşi timp, partidul liberal, care
— spune oratorul—
n'a urmat în această chestiune o politică cuadovărat naționalistă.
Aceste atacuri le îndreaptă.
mai cu seamă împotriva lui S. Haret,
„fostul. ministru, d6 instrucţie publică, care, tipărise decurând o
- broşură, întitulată Chestiunea Țărănească. Ldeile emise în această
broşură, pelângăcă . sunt ânarhice şi revoluţionare, au însă păcatul
fundamental, că sunt o simplă platformă de, opoziţie, cum o afirmă
„un vechiu liberal, d-l Petre Grădişteanu, în nişte «Scrisori deschise»,
adresate autorului broşurii. In 'aceste scrisori so atacă şi şeful par" tidului

liberal,

căruia

i se: dă

epitetul

de “ciocoiu; Partidul

liberal

este, inafarăde aceasta, divizat în mai multe grupuri, pecând
partidul conservator, este strâns unit, contrariu afirmărilor ziarelor
liberale, cari îl înfăţişează ca alcătuit din două straturi: boieri de
obârşie veche şi elementele nou. venite..
a
o
„Im şedinţa de a doua zi, 29 noembre 1905, cel dintâi care votbeşte, este reprezentantul opoziţiei liberale, d-l Emil Costinescu.
» Fostul ministru de finanţe atacă cu vioiciune guvernul pe tema
-politicei sale financiare. Arată că excedentele, cu cari se laudă guvernul, sunt opera partidului liberal: pânăla 1903. toată lumea se
mulţumiacu bugete echilibrate. In .acest an, pentru prima oară, s'a
auzit da un buget cu excedent. Critică deasemeni conversiunea îm-:
prumutului, făcută de ministerul .de finanţe, spunând
că «această
conversiune
a fost

cea. mai

nechibzuită şi

cea mai păgubitoare ope-

raţie financiară, pe care a făcut-o: statul

Togonsimântul; care
“

2drobeşto

ală,

cel

această ţară».

mai

român

până astăzi», iar

pe contribuabili

monstruos

-

şi înspecial popu-

recensământ,

-

ce sa

-

făcut în

.

a tz pui aceata
„aternul a trburat întreaga administrație
opțional de numeroasele înlocuiri şi mutări de, per:

?

sonal, Accasti
există

o loaa da. E

recut

până

şi la

ministerul

de

finanţe,

unde

posatului Î tao
anizare a „ministerului încă depe vremea răora un miiloe e Si, ege
de care nimeni nu s'a „atins şi care
respecta de sil îpârare pentru ministrul însuşi, căci îl silia să
pturile

iiecăruia în interiorul ministerului, Cutoată această

ege şi cutoată tradiţiea, numai la acest minister s'au făcut, întimp
de:
10 luni, 1.220 de numiri, lăsându-se pe drumuri 661 de funcţionari.
.
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Pelângi aceasta, s'a făcut o adovărată - risipă 'în bugetul „statului prin crearea a numeroase sinecuri şi prin acordarea a' mulţime. de sumo mari de bani: pentru servicii cutotul inchipuite.
Vioiciunea acestor atacuri provoacă violente întreruperi şi apos- .
trofe din partea majorităţii, aşaîncât oratorul numai cu mare grou- |
tate îşi poate continua cuvântarea. Totuşi, vorbeşte întreaga şedinţă
dela 29 noembro şi o parte din şedinţa de a dou: zi, 30 noembre.
În această

zi,

ministrul

finanţelor,

d-l

Tache

Ionescu,

răspunde

atacurilor fruntaşului liberal, combătând critirile, ce i s'au adus;
atât în chestiunea recensământului şi a conversiunei, cât şi în turburarea adusă în sânul administraţiei ministerului de finanţe şi a ;
risipei de fonduri în folosul partizanilor politici.
In aceeaşi şedinţă mai vorbeşte, tot din partea majorităţii, d-l
Pasca! 'Toncescu. Oratorul arată, că: guvernul conservator din 1899 ,
are o mare

parte

de

merit

în îndreptarea

finanţelor

ţării, întrucât,

a pus impozite de 22 .milioane şi jumătate. Critică, dupăaceea,
- părerile partidului liberal în chestiunea ţărănească şi în cesiunea
terenurilor petrolifere ale statului, pe cari şeful partidului liberal
era pata să le concedeze unei sveietăţi germane, cu dr. Fialla.
In şedinţa dela 2 decembre 1905 ia mai departe cuvântul, în
d-l .
discuţiea generală aproiectului de răspuns la discursul Tronului,
„Nicolae Filipescu, apoi, în aceeaşi şedinţă, d-l N. Lahovari şi V.

-

"Cancicov.

555

e

A doua zi, 3 decembre, vorbeşte d-l. Mihai Cantacuzino, priinarul
. Capitalei, care face .o strălucită apărare politicei guvernului, atât
în chestiunea. macedoneană, cât şi în privinţa administraţiei lăuntrice. Dela apărare trece la atac, învinuind la rându-i partidul liberal, că nu are uutorițatea morală să vorbiască de idealism în
„politică, întrucât: acest 'partid este pururi în urmărirea câştigurilor .
“materiale pe socoteala statului, sau a: contribuabililor. Astfel, parfidul liberal luptă cu cerbicio pentru cutropirea tuturor aşezămintelor de credit. In acest scop, îndată. după venirea sa la putere,
în 1901, a prelungit privilegiul Băncii Naţionale, fără niciun câştig
deşi el fusese reînoit
pentru stat şi cu 19 ani înainte de expira— re
deabia cu patru 'luni mai înainte, de d-l P. P. Carp — pe urma:
acestei reînoiri de privilegiu statul perde milioane, Partidul liberal,
care învinuieşte guvernul de risipă bugetară în favorul partizanilor, a
dat lui Gh. Panu numai dela primăria Capitalei sume, cari so urcă,
în total la 22.400, fără a mai vorbi de celelalte ministere. Dealtăparte, acelaşi partid a numit o mulţime de agenţi electorali custozi pela credite, fără nicio trebuinţi. La aceste credite, după *
aceea, se' plătesc nişte lefuri enorme: primul director al Creditului
- Rural primeşte 40.000 de lei pe an, tot aşa întâiul subdirector; al
"doilea subdirector are vreo 20.000.de lei pe an, iar din 7 avocaţi
ai Creditului 4 sunt prevăzuţi cu o leafă de “peste 13.000 de lei...
“4 “Toate aceste sume sunt scoase depe spinarea nenorociţilor împruo
:
mutaţi.
„__* Partidul liberal în starea lui de astăzi — afirmă, mai departe,
a

Li
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oratorul — a ajuns o. zărăfie, un sindicat politic, care la putere
“trăieşte din stat, iar -în opoziţie pe. spinarea claselor avute ale
țării, Această . direcţiuue strâmtă, negustorească, ce .se dă parti„ dului, este o adevărată primejdie- pentru țară.
,
"Discuţiea generală continuă pânăiîn ziua de 13 decembrie. 1905,
când preşedintele : consiliului, Gh: Cantacuzino, ia cel din urmă cu* vântul. Pus la vot pentru. luarea în consideraţie, proiectul. de răs-

: puns întruneşte 91 de bile albe şi 7 bile negre.
og

i,

„POLITICA
piscoRs
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ROSTIT IN ŞEDINŢA CAMEREI DELA
2 DECEMBRIE 1905.

Domnilor,
Discuţiea
- Adresei, adeseori cam searbădă,

a, luat, de data

„aceasta, un. caracter mai vioiu şi merită să deştepte un în:
-teres mai stăruitor în această sesiune, în cursul. căreia avem

Să sărbătorim Jubileul Constituţiei.
|
”
Intradevăr, domnilor, înafarăde pârticipareă 1noastră „a. festivităţile,

mentul

de

cari

are încă un

pomeneşte

proiectul

rol ceva mai

de. Adresă,

înseinnat,de

Parla-.

jucat, dând,

„el, indicaţiea cea mai caracteristică a pr ogreselor politice rear
lizate..
E
Insăşi priveliştea acestei disenţii, ce se destaşiită de patra

zile, cu Ocaziea dezbaterilor

Adresei,

când se cercetează. situ-

ațiea ţării în-. anul curgător, poate învedera
- plinindu-se

speranţele xconstituanţilor

țiilor noastre
mult

spre

s'a râdicat,

o viaţă publică

întrucât ne-am:
mai

întrucât,

dela 1866,

îndrumat

al ideilor,

tot mai

rigidă, înţrucât partidele noa-

stre politice, diferențiându-se tot mai: neted,

„Vedere

înde- -

tonul discu-

din punctul de.

îşi îndeplineşte fiecare! misiunea specială

» ce-i este încredinţată.
Din acest punet de vedere” privină "cele
patru zile, cu ocaziea
pr eţioase învățiminte,

dezbaterilor

„i
«ce s'au spus de

Adresei,
s

putem

culege. .
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„Așa, vedem

pe reprezentanţii

-

381.
d

partidului

liberal nu discu=

tând principiile guvernului, ci înfierând. procedeurile sale.
_ Când este vorba de politica financiară, nu se opune o con_cepţie financiară altei concepţii,
liticei bugetare a guvernului. -

ci se denunţă

abuzurile „po i
-,
Ra

„Cât despre politica generală, auzim răsunână, tot din. tabăra liberală, învinuiri. de căpătueală, chiverniseală: şi dema-:

|
î:
gogie..
Pedealtăparte, din tabira guvernamentală se răspunde par-.
tidului liberal — prea adeseori învinuit, din acea, parte, căîn
direcţiunea lui predomneşte prea mult tradiţiea şi că .prea..
puţin. se reazămă- pe opinia: publică şi prea mult.pe, unele.
privilegii, mai ales de ordin financiar
— se. răspunde : «Apoi
”

ce ne imputaţi nonă,. aţi făcut şi d-voastră».
Este drept: că, adeseori nu se răspunde - nimic,

Depildă,

d-l Costinesen a pomenit de 1.200 de schimbări de funcţionari, făcute

în

administraţiea ministerului de 'fianțe,

cărei stabilitate ne deprinsesem
aceasta nu se răspunde nimic.

cu

a

” Și ne: “fAliam cu toţii. -La.|
:

D-l Costinescu a spus, că sau chieltuit bani pentru favoruri din capitole cu altă destinaţie, foaxte. precisă. Nu se răspunde

nimic.

.

e

E

,

-

D-l Cosţinâscu a mai spus, “că s'au. chieltuit 670. 000 de lei:
pentru bilete de liber-parcurs,. încât aceste “bilete ajunseseră
un fel de hârtie: nonedă, care se negocia pe, peroanele gărilor.
„Nici la aceasta nu s'a răspuns nimic.
ta
Când însă se răspunde, răspunsul . stereotip este acesta:
|
«Am făcut şi. noi ceeace aţi făcut şi d-voastră». Ti bine,
acest: argument : «fac şi eu, fiindcă ai făcut tu», nu. poate îi,

justificarea
lipseşte,
d- -voastră,

unei

politici. Şi când: o -asemenea justificare vă.

atunci

nu vă mai rămâne drept reazim, al politici:
decât tot. vechiul argument, în numele căruia aţi

revendicat puterea: «Noi avem nuroărul. Aci e națiunea ;
națiunea, organizată pe căprării, ca. în vremurile de veselă - memorie ale “liberalismului, depe timpul gardei naţionale».
„

Mi. se pare,

domnilor,că natura

şi nivelul acestor
(

7

.
?

.

acuza-
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“

“şi

sunt

de : aşa

„zecilea an de

fel; încât

ne

dezvelesc,

constituţionalisna,

ţaritor. '
Pedealtăparte, când

de procopseală

în

acest

ua bilanţ: nu

al

patru-

tocmai

mul-

îi
ţinem seamă că primele acuzaţii, acele

şi demagogie,

pornesc

şi că dintr'o tabără conservatoare

dela

partidul liberal

vin învinuiri de privilegii

financiare şi dezvinovăţiri pe temeiul numărului partizanilor,
“atunci ne este dat să constatăm o intervertire a rolurilor partidelor politice şi.o răsturnare a tuturor principiilor, pe cari
trebue să se întemeieze partidele noastre, dacă năzuim' la o

vieaţă publică 'sănătoasă.
Infine, domnilor, un al treilea avăţământ,
să-l tragem.

din aceste

dezbateri,

este

pe care putem

acela, că, abia ieşiţi

”dintr'o criză financiară foarte grea — care îşi are rădăcinile
întrun: trecut “constituţional poate mai îndepărtat decât se.
pare

şi în nişte

moravuri

puternică poate

publice, ce-au avut o înrâurire
mai

decât ne închipuim — abia ieşiţi, zic, dintr'o

asemenea criză, revenim de îndată la vechile rătăciri. Această
demonstraţie ne- a făcut-o aici d-l Costinescu,
Permiteţi-mi, " domnilor, să vă spun, că aţi fost nedrepţi

„faţă de d-l
care

Costinescu. D-l

în orice „Cameră

de cum a. fost

are

Costinescu este o personalitate,
dreptul

„mai de ministrul
semnat în ultima

de finanţe, care
criză;

aminte

fie

ascultat

altminteri

cu

ce

a jucat un rol atât de: în-

vă vorbesc

inisiga bugetară” dela 1899. Mulţi
sigur

să

ascultat de astădată. Şi nu vorbese.aici nu-

stăruinţă

şi

şi de

membrul

din co:

din d- voastră îîşi. aduc deenergie;

“lupta: d-l Costinescu, în acea comisie, spre

la fiecare

articol,

a suprima, orice

„chieltueală inutilă, orice risipă. Dacă vreţi să. fiţi drepti, veţi
recunoaşte, că Giscursul: domnului Costinescu de alaltăeri nu

era

decât repeţirea,: discursurilor, pe cari, în modul cel mai

amical

pentru guvern,

le

rostia în

comisica

1899. Incât, acolo. unde d-voastră aţi văzut
nu era decât

o convingere

- În legătură

cu

acuzaţiea

bugetară din -

acuma patimă,

adâncă.
de

risipă,

d-l Costinescu

a adus

şi chestiea conversiunii ;; căci conversiunea, precum ne-a mărLI]
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EN

turisit

ieri domnul

ministru

de

finanţe, - nu

mai

este. "acea

operaţie strălucită, întemeiată, pe beneficiile realizate din: scă="
derea dobânzii, ci numai o operaţie, menită. să ne dea resurse
imediate,

destinate a

fi risipite,

aruncând, însă

asupra

viito-

rului sarcini foarte grele.
Nu vreau să stăruiu: asupra acestei chestiuni. Mă voiu feri
de cilre, printre cari dibăciea domnului ministru, de finanţe
caută să se strecoare. Eu întreb un singur lucru : este vreunul

singur dintre d-voastră, care. poale: să afirme, că statul dobândit un beneficiu, din dobândă, cât de, neînsemnat, prin
. operaţiea conversiunii?
a
7
|
La aceasta reduc toată chestiunea.
Dacă răspundeţi dă la întrebarea mea, mă înshin înaintea “succesului

'd-voastră. Văd

însă,

că nimeni

nu

contestă

afir-.

maţiea mea şi nici nu se poate altminteri. Dacă voiţi să fiu
mai precis, voiu produce câteva cifre, foarte simple. Imprumutul. cel. mai! însemnat, care s'a convertit, este acela de
„818 milioane. Aveam 313 milioane datorie cu 5 la sută, care
de

_- căta să se “amortizeze. în 24

ani,

plătind

o anuitate. de

22.310.000 lei. „Convertindu- -se acest împrumut în 4 la sută,
a fost nevoie să. transformăm acel împrumut de 313 milioane
pe cursul de, 87 şi jumătate întrun împrumut de 398 de
milioane. Dacă această datorie, de 358 milioane cu dobândă
4 la sută, Sar. amortiza tot în 24 de ani, ar trebui să plătim
.
o annitate de 23.500.000.

*

număr
Wasăzică, întrun
să
nevoiţi
torie, suntem

egal de ani,:. pentru aceeaşi da23. 500.000 .lei, înlocde
plătira

|
22.310. 000 lei.
pagubă...
o
mumai
dimpotrivă;
"Nu 6 niciun beneficiu;
“Tot beneficiul bugetar, realizat din operaţia d-voastră,
,
„rezultă numai din prelungirea anilor.
admiera
anilor
ui
“Să admitem. că prelungirea numărul
_sibilă, totuşi cată să nu rezulte o pagubă din schimbarea
cursurilor şi a dobânzii.
Casă fiu mai lesne înţeles,

iatăo conversiune,

care, “din:

parti"cauză prelungirii termenului, a fost mult criticată de

.

.

o

-

34
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dul conservator,
"operaţie

era

.
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.

,

-

a lui Gogu Cantacuzino. 'Totiaşi acea

îngrădită,

prin

stipulaţiunea,

- că,

raportându- se

conversiunea la un: număr egal de. ani, trebuea să rezulte un
beneficiu. înlăuntrul. acelui număr de ani.

-*

Iată cum sună articolul 2 al legii: din 24 februarie 1898:
«Art, 2.. Pentru formarea - capitalului necesar spre a'se
«efectua, aceste. plăţi, ministeirul de finanţe este autorizat a
-«emite titluri

«condiţiile
„«tricţiune,

de

rentă

amortizabilă

ce

va

ca

anuitățile

găsi

mai

4

la sută,

avantajoase,

să

fie

în fotma

cu “singura

şi

res- .

inferioare. celor * actuale,

«chiar dacă, 's ar admite, pentru aceste titluri, termenele
„«de' amortizare ale „împrumuturilor. citate în articolul «precedent».
.
.:
a
Scurt şi fără ftaze, poate cineva să atirine, că altima conver- !
' siune;

care. s'a

făcut acum,

întruneşte

această

- “tăţile să fie inferioare . celor actuale,

pentru noile

titluri

termenele

chiar

condiţie:

dacă

de - amortizare

- tului existent ? Desfid! să '1ni se

dovediască

sar

anui-

admite

ale împrumu-

nceasta,,

„Adevărul e că; „prin “operaţiea 'ce s'a făcut, se aruncă
asupra viitorului sarcini foarte grele şi un asemenea. "expe:
dient, care
pentru

| unor

ar fi fost

tezaur,

se

admisibil

săvârşeşte

enorme pagube,

risipesc precum
Numai

cu

în

spre

câteva,

împrejurări ' foarte” grave
a

se

dobândi,

v'a. arătat domnul. Costinescu.

bilete“ de

liber pareurs,

justifica, s'a .chieltuit 670. 000;

înatarăde

i

Peste aceasta vin” toate: sineourile,; misiuni
„la favoriţi.”
Sa
o
D-l ministru de finanţe

cari au un

în schimbul”

disponibilităţi, imediate, cari se.

ne

spunea

: am redus

.
cele ce se pot

şi subvenție
subprefecţii,

caracter mai. politic decât” funeţionarii dela
fi-

aanţe. Atâta numai,
Şi cu aceasta

vreţi

că subprefecţii erau inaniovibili.

„bile create li finanţe?

să, justiticaţi toate funcțiunile. amMovi-

S'au chieltuit, domnilor,
, în. toate
absolut, nelegal. D -l' Costin
escu Va

primit răspuns; La xândul

meu

tcluzile

a
şi chiar în mod,

citat exemple, cari n'au -

vă. voiu , întreba: este admi-

x
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sibil- să faceţi următoarele
textul articolului

30

chieltueli?

din

bugetul

.

- . 885

Citez cuvânt cu cuvânt
ministerului

de

finanţe,

care. zice: «Indemnizări de transport, de delegaţii şi de inspecţii în serviciul general al finanţelor, precum şi pentru
recensământul general». Ei bine, de acise ordonanţează sume

“pentru Istoria
lui. Mihai Viteazul. DomnuluiV. Athanasiu
i se. dă, tot de -aci, un ajutor pentru a.studia Organizarea
“financiară a Frănţei. | Parcă în literatura financiară franceză nu se pot găsi studii mai de valoare. despre organi-

„zarea financiară a Franţei.
-D-l Costinescu

unde ajunseşem
schimbări de

wa

ÎN

mai

i,

spus, că la ministerul de finanţe,

la o oarecate stabilitate,

funcţionari.

|

s'au făcut 1.200 de:
-

D-l ministru de finanţe a justificat vre-o 4—5 din schim
bările ce a făcut cu fel de fel de abilităţi. «Cutare, este -partizan, dar este. om câpabil; cutare este. incapabil; dar este
adversar». Parcă traficul funcţiilor nu-şi poate avea înrâu-irea şi la partizani ca şi la adversari. Eu nu mă îndoiesc,
"că domnul ministru de finanţe este înstare să ţină 1.200 de
discursuri pentru” a justifica” fiecare. numire. Ceeace însă nu
poate' d-sa si dovediască, e că acele 1. 200 de schimbări constituăse un procedeu fără precedent |în. administraţia noastră financiară.

E:

,

-

-

e

„ Dozazilor, toate acestea ne-au „impresionat dureros şi am
„regretat că din partea partidului - liberal s'au putut aduce.
unui guvern conservator acuzaţii de felul acesta. Eram
a obişnuiţi cu atacuri de altă natură. Eram acuzaţi de reae- .
" ţionarism. Se crease pe socoteala. noastră . legende. Bunăoară *
"legenda, că suntem un; partid. de privilegiați. Toat6 acestea
erau

neadevăruri

au pierit,

ŞI, pentrucă. erau

î-

neadovă rari,

legendele

-

“Astăzi, spre marea , noastră mirare; văd reapărând una din
aceste legende: aceea cu boerii şi neboerii. Şi, lucru ciudat,
această acuzaţie nu porneşte din' partea opoziţiei, căci noi,
“totdeauna, am protestat

încontia' unor

_

i

asemenea

învinuiri,
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Mă întreb dar, de unde, cu cee gând şi cu ce „scop a rein'wieat această chestiune?
„Care este spiritul, vrăjmaş partidului conservator, care a
„făcut să nască din nou asemenea. legende ?
Dela noi au pornit asemenea acuzaţii ? (întreruperi).
“Şi întreb pă domnul I. 'T. Florescu,-care a pomenit de
această chestiune, dacă vreunul dintre noi, un membrual opoziţiei,

este

acela

care

i-a adus

această

neroadă

învinuire:

„.* «Dece te faci coadă 'de topor în mâna ciocoilor 2» |
Nu, domnilor, noi întotdeauna am protestat încontra unor
asemenea distincţiuni de clasă.
”
Domnilor, eram, până . aci, deprinşi cu alte acuzaţii decât

cele ce de astădată s'au adus
nisteriale.

-

de partidul

-

liberal băncii mi-

_

Pentru asemenea fapte noi eram acuzatori 'nu acuzaţi.
Casă, vă, daţi seamă cât: de cumplit s'au intervertit rolurile,
permiteţi-mi să vă: citese câteva rânduri dintr'o cuvântare a
lai. Alexandru Lahovari. Mulțumită unui sentiment de. pietate a: colegului nostru, domnul: Emil Lahovari, avem. fericirea să posedă, de câtevă zile, primul volum al cuvivântă-

rilor politice

„

Daţi-mi

ale lui. Alexanâru

voie să vă

„ “Domnilor,

un

rău

<uniul trecător, altul

citesc

Lahovari.

:

dintr'însul următorul exâmpăiu: :

guvern

comite

permanent,

unul

două. feluri de
material,

altul

rele,
moral!

«Cel material se” poate vindeca. Au chieltuit în
lefuri şi pro-

«copseli

avutul

ţărei, vom aduna

«risipit... Dat vai!

- «se poate
|

«unei

iarăşi, ca furnica, acel avut

Ceeace nu se poate -.vindeca, ceeace nu

îndrepta, este” când conrupţia a pătruns măduva
şi când: materialismul şi-a înfipt cuiul lui în

naţiuni

. «inima, „unui popor. Când numele de patrie
nu mai servă
«decât pentru. a învestmânta. poitele
rele, instinctele joase şi
«perverse; când lăcomia, setea de bani
şi de onoruri au în-

«locuit

toate

instinctele

«Când incapacitatea
„ «tatea învinge
«atunci 2

nobile, toate

învinge meritul şi

onestitatea 'şi

avânturile

sfruntarea

probitatea,
*
>

ce

se

frumoase.

imoraliîntâmplă

|
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«Incetul cu încetul, exemplele relo se coboară de sus. Su-

«fletul naţiunii

se turbură,

bunul

ei simţ

se întunecă

şi cu-.-

:

«vintele cele mai „sacre. îşi perd însemnătatea lor, căci nu
«agitaţiea sfântă, a ideilor-poate vreodată pierde pe un popor,
«ci aţâţarea poftelor necurmate, neastâmpăirul patimilor vino<vate».
Este drept

ani altui

că

acest „discurs

diccurs,

în care

e

anterior

cu,

patrusprezece

un ministru ne-a declarat ieri că, cu

*

prilejul unei boale, a putut dintr'un. fenomen patologic să
” prinză, deossbirea dintre glasul conştiinţei și glasul patimilor
rele, de când,

zic,

acel

ministru

a crezut

că are

menirea de

a râdica partidul conservator din întunericul şi din discreditul în care era cufundat, pentru a face dintr'insul un al
doilea partid liberal, prin mijloacele pe cari domnul Costi-.
nescu le-a: veştejit la această tribună.
”
.
Domnilor, ca buni conservatori nu putem decât, să fim mâh"niţi de

situaţiea

critică,

ce

se creiază

conservatismului.

( 'a

opozanți. am putea fi mulţumiţi că prevederile noastre s'au.
îndeplinit, dâcă mulţumire. poate fi ca proorocirile noastre
de nenorocire să se spargă asupra unui partid, care poartă

acelaş
nite nu
„căci nu
cele ce
Este
ziţie să

nume

ca al nostru. Şi în

prevederile noastre împli-

găsim: măcar mulţumirea vreunui merit deosebit;
trebuia prea multă agerime de spirit, „casă prevedem
s'au: întâmplat.
în firea lucrurilor, ca demagogia | electorală din opoproducă, demagogia financiară şi administrativă la

putere., Şi una şi alta, au răsărit din

a d-voastră.
Aţi crezut

|
că puteţi

“politie strângerea

da drept

aceeaşi

concepţie greşită

singură „bază unui i partid

partizanilor.

Aţi întemeiat o' politică de partizani, înlocsă strâzigeţi par"tizanii în jurul unei politici.
Bi
Şi recunosc că aţi strâns mulţi partizani îîn biserica d- voastră.

Se

zicea,

locul unde

cu

prilejul

se râdica

ultimei : discuţii

a Adresei! că,

pe

altădată. vechea: biserică. conservatoare,

aţi înălţat o falnică catedrală.
Nicolae. Filipescu. — Discursuri Politice, vol. IL.

|
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- Cât.mai respectabilă,

domnilor, ne apare

nouă acel vechiu

'locaş, în care se strângeau poate mai puţini cercdiricioşi!.. Dar
aceştia, mai puţini la număr, erau mari la suflet și tari prin
credinţă, au ştiut totdeauna să* impuie respect adversarilor
"şi au ştiut să-şi îndepliniască, în cursul vremurilor, datoria
nu numai de al. doilea partid, nu numai de partid care revendică moştenitile vacante lăsate de partidul liberal, ci
de partid conservator cu: îndatoriri „proprii cătră, 'sine și

cătră ţară.
N
|
„Pe când marea d- voastră „Bărăţie, cu proporţii. uriase, dar
clădită” într”o singură cărămidă, ne „asi reci. Căci, într însa
“credinţa s'a stins.
„Şi credinţa se stinge, dotoxiilor, în politică ca şi în religie. Ideea religioasă întotdeauna s'a clătinat : când, acelor
. cari propovăduiau îndurarea şi jertfa în numele acestor. cuvinte: «crede și speră», se răspundea: «Credinţa se reuzimă
pe un. ncadevăr, îndemnul la speranţă este înşelăciune; o

altă lume decât această lume pământească. nu există». Atunci
acestor inimi. pustiite nu le mai rămâne decât - destătările
imediate.
:
Aşa şi în politică. -Tot cârtind «contra acelora, cari pomeniau de un ideal, tot ponegrind ca pe nişte utopişti, cari

gonesc visuri nebune pe acei, cari vorbiau- de jertfe pentru
o glorie. viitoare, de care poate. numai urmaşii se vor bucura, apelurile d-voastră la. sacrificii : "nu mai ppt avea: ră-.
„sunet în inimele acelora, cari nu mai râvnese decât. 'satisfacerile ambiţiei şi ale intereselor private.
Asttel „dar, nemai având un principiu “superior, de care să
vă aninaţi, aţi început a vă cobori pe povârnişul, pe care din
nenorocire prea adeseori alunecă partidele noastre, prea ex-.
- cluziv stăpânite de unica preocupare de a-şi asigura rândul.
la putere şi-dreptul periodic la cornpţiune, în schimbul unor
făgăduieli

de

cumințenie, cari nu

aspirațiilor...
O voce: Marele
7.

sunt decât jertfirea tuturor

nostru “preot, este. domnul
*

:

Cantacuzino.
.

-

-

-
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DIN. FILIPESCU : Nepricepână fineţa întreruperii d-voashe, |
nu pot răspunde (ilaritate, aplauze).
|
”
"Fi bine, domnilor, ne --rădicăm cu toată puterea. încontra E
acestei “politici, cari își recrutează soldaţii printre acele elemente neregulate, cărora, drept soldă, li se dă dreptul dea
da nivală în funcţiile statului, politică care preface bugetul
țării în tezaur de

Cuatât mai
„combate

războiu

al partidelor

mult trebue să ne

această

p6litice.'

o

încordăm- puterile

politică, cucât răul

ne

apare

spre: a.

mai: adânc.

Când ne amintim de unele doctrine, ce aţi propovăduit în opoziţie, când vedem că socotiți că puteţi legitima toate abuzurile cu argumentul, «aşa aţi făcut -d-voastră, aşa putem
face şi noi»,
cărei

atunci

coruptiei,

ni

dar.

se dă priveliştea
şi

a

mărturisirei

. nu numai -a. practiei

semeţe

şi-a

drăzneţei -ei preamăriri. Vedem azi măestria mânuirei
titurilor în. vederea . dobândirei sau a păstrărei puterii
țişându-se ca rodul experienţei şi a maturităţei politice,
nizând încercările de: îndreptare ca ipocrite utopii şi

în-

apeînfă-” -:
iroînfi-

a.
n
gându-se în dreptul nostru public ca o cândiţie necesară
.

nostru Constituţional.

mecanismului

Faţăde această politică noi ne. declarăm vrăjmaşi * neînduplecaţi, oricari ar: fi „neajunsurile pe cari. ni le-ar rezerva
viitorul din cauza acestei atitudini. Şi socotim că, atunci când
an partid

politic

ia, faţăde-o asemenea chestiune, 0 asemenea

atitudine, însăşi hotărivea

|

- de îndreptare.

lui poate. îi privită. ca un început

pp

Ma

Dar trebue ceva mai mult. 'Frebue să zmmulgein şi nijloacele de corupţie din mâna. acelora, ” cari ar-fi ispitiţi să
“dăinuiască

Discuţiea

în

vechile

actuală

făgaşuri.

a Adresei

ne-a dat în această privită

' oarecari. indicaţii.

“E evident, .că trebuo ceva mai multă publicitate în: gesti-

unea financiară. Indeosebi,. sunt unele . părţi ale bugetului,
unele capitole: „puse la. dispoziţiea ministrului, cari. nu: mai

pot fi mânuite ca în prezent, când numai
..

prin cercetări ane-

|
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dosare se pot da la iveală abuzuri ca

" voioase şi cereri de
acele ce s'au
Apoi,

ne

descoperit..

trebue

un. control

mai

eficace

al finanţelor

sta- -

tului. Nu e cu putinţă să se poată şi mai "departe călca în picioare nepedepsit regulele cele mai elementare ale contabilităţei
şi

ale

bunei

administrații

Curţii

de

Conturi”şi

ciente,

va

trebui

Dacă

pentru

să

financiare.

controlul
găsim

Şi

dacă

declaraţiile

Parlamentului

sunt

sancţiunile

necesare.

aiurea

noi. instrumentul

de

corupţie

insufi-.

cel mai

de

căpetenie «e administraţiea, acea administraţie: politică —
care pune rând pe rând, în serviciul fiecărui partid, toate

resursele ilegalităţei şi conrupţiei încât am ajuns la acest
rezultat
:- în. administraţie. politica. distruge : orice idee de
dreptate, iar în politică administraţia zugrumă orice pornire
dezinteresată — ea trebue îndreptată.
IA
Cangrena vieţei noastre publice e adininistraţiea. Ea trebue
„

„lecuită cu fierul roșu. Leacul noi îl vedem în inamovibilitate:
inamovibilitate
consfinţită prin lege -şi inarhovibilitate de
fapt, aplicată cu nepărtinire

schimbare
"Cat

iar nu sucită şi răsucită la fiecare

de guvern.

pentru

noi, de

această reformă ne legăm toată cinstea

noastră politică.

- Astfel numai credem, că vom putea, căpăta o vieaţă publică
mai liberă şi astfel numâi partidele politice vor înceta de-a
_fi instrumente ale intereselor egoiste, pentru a deveni organe
ale năzuinţilor

naţionale, rezemându-se pe interesele legitime

ale claselor celor mai

numeroase,

In ce priveşte interesele
pomeneşte

_Yorbele

de

chestiunea

acestor
ţărănească.

nu se potrivese 'cu

faptele.

clase, Mesajul 'Pronului
Este

regretabil

Ca fapte

însă că

trebue să re-

gretiim acea circulară, citată de d-l Costinescu, privitoare la
recensământ,
Dintr'însa rezultă că . impozitul fonciar, înlocde a mai fi
un impozit pe venitul pământului, a devenit un impozit pe
munca'și braţele ţăranilor -(aplauze din minoritate). Vă
spun
'cu toată sinceritatea, că Yegretăm această gresală,
noi ceştia,

DISCURSURI POLITICE
cari nu suntem

pirtaşi la asemenea

”

greşeli

şi cari

„totuşi ani şi ani de zile partidul liberal ne
la toţi cei

ce

poartă

34
ştim,

că

a. scoate ochii

numele. de conservatori

cu aceast

ne-

norocită circulară.
|
i
Cu privire la chestiunea țărănească, ni se făgăduiese, nmai

multe reforme, printre cari “cea mai de seamă

este aceea a

reintregirei domeniului statului, spre a se vinde apoi. moşiile
statului la ţărani.
|
.
Această reformă nu este decât o palidă copiea Casei Rurale. .
D-l 1. 1. C. Bnăzranu: Palidă şi primejdioasă.
D-l N. Frureescu: Oricât aţi voi.să îmbrobodiţi proiectul
d-voastră în expuneri de motive meşteşugite. şi în argumente:

” teoretice, faptele vor fi mai tari decât toate teoriile d-voastră ă
Casă nu prelungim degeaba "diseuţiea, vă voiu face numai o profeție, rămânând ca viitorul să dovediască cine-a avut

dreptate:
Anul trecut aţi spus, că,jcu proiectul d-voastră aveţi să împiedicaţi Casa Rurală, Eu vă afirm că, atunci cânâ partidul

liberal va veni cu Casa. Rurală, proiectul d-voastră de lege
2
va servi drept expunere de motive a! preiectului de lege
x
pentru înfiinţarea Casei Rurale.
Astfel- toate argumentele, pe cari le-aţi adus aci încoztra '
Casej Rurale, se întorc, încontra proiectului d-voastră, ecare
falş în. principii, este meschin “în consecințele sale.
soluţii meschine, ci cu reforme largi şi multiple

Şi. nu cu
se poate

aduce ţăranului. nostra râdicarea, de care fără zăbavă

să ne preocupăm.

şi

mai

cuatât

trebue

să ne „preo- .

mult trebue

cupăm, cucât, la noi, chestiunea țărănească nu este numai
„chestiune socială, ci este şi o chestiune naţională.

o

D-l B. MANGÂRU: Care este programul d-voastră în această.

„chestiune ?:
D-l N. Faureesou : Vă închipuiţi, domnilor, că nu în această

să vă dăm

discuţie avem

soluţiile, de cari se: pare că aveţi

nevoe.:

D-

GENERAL 1

sim de ele, vom

MINISTRU

LanovAză,

găsi-noi soluţiile (aplauze).
.

i

EXTERNE : Ne 'lip-

DE
.

/

r
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- DIN. TILIPESCU : Domnilor, ştiu că “ astă-vară, eu 0ca_ziea evenimentelor din Rusia, numeroşi români basarabeni
“au venit în' România şi impresiea ce au cules este aceasta:
«starea ţăranilor la :d-voastră nu este de laudă». Şi nu odată
am

auzit tărani

des cu

noi

, din

'Transilvania,

şi '-cari duc

nându-mi : «Apoi

cari. vin în: contact

la ei “impresiile

culese

aci,

mai

spu-

starea ţăranilor dela d-voastră nu este de

" invidiat». Ei. bine, socotiți, domnilor...
D-l Em. BuzxeaA: Vă înșelaţi, domnule Filipescu, s'au
“schimbat lucrurile ; am fost la „Sibian şi este cutotul alifel
Pa (aritate).
D-A N: “FILIPESCU : Imi veţi permite să nu mă folosesc de
adâncile d-voastră cunoștinţe (ilaritate). .
Zic,

domnilor, că, dacă vroim

să păstrăm acele legături su-

fleteşti,- legitime şi cari se pot; mărturisi; cu. toţi Românii
chiar de peste hotarele Regatului, mi se pare că. un punct.
cardinal, o dogmă a politicei noastre, trebue. să fie ca nimeni,
de nicăieri, .din nicio treaptă socială Să nu poată spune:
«In România este mai rău ea la -noi» (aplauze).
Fi,

domnilor,

nu

socotiți.

că

: această

politică

este mai

” presus de ambițiile celor mai optimişti dintre d-voastră?
Lăsaţi laoparte declaraţiile de tribună, întrebaţi fiecare
pe vecinul din dreapta şi pe vecinul din stânga şi veţi dobândi aceleaşi impresii pesimiste, pe. cari le culegem noi,
zilnic, în contidenţele depe coridoare. .
Aşa fiind, socotesc că niă veţi pricepe, când voiu
v
Spune, "că
- d-voastră nu puteţi scri azi o pagină de. laudă! în analele
“partidului
4

conservator.

comproiniteţi

chiar

și

Mai

curând

viitorul Pentru.

aşi! spune,

că d-voastră

un prezent

prea

mult

efemer.
D-l ministru de: finanţe vă vorbia de marile
datorii, cari
trebue să ne ispitiască, d-sa ne arăta -ceeace se
“petrece în

jurul graniţelor noastre, und de toate părţile nu numai
se
aştern dar se şi dezleagă în momentul -de faţă proble
me, cari
ne ating în modul: cel mai 'direct;. In
numele acestor mari

interese d-sa , făcea

4.

un

apel

la

unire: “înjurul

politicei

d-sale.

p

_
:

.

.
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Eu, îîn nuniele tocmai acestor grave pr eocupări, voiu ajunge
:
”
la încheieri opuse.
câţiva,
năcar
„Şi sper,că se vor mai găsi printre 4- YGastră
cari, capabili de a-şi dezrobi minţile de” amăgirile puterii şi
"cari, cumpănind.

răspunderile - faţăde

viitor

şi îmbărbătân-

du-se din amintirea vremilor de vitejie ale partidului conserci
vator, vor pricepe, că nu printr'o politică de partizani,
evenipentru
ţara
printr'o politică istorică se poate pregăti
: mentele zilei de mâine (aplauze). . Ă

XI,

In

CAMERĂ,

“Indatice

APĂRAREA

ȚĂRII.

LA

ARTICOLE

DISCUȚIEA

PE

se votează, în şedinţa

A MESAJULUI.

Camerei dela 13 decembre 1905,

proiectul de Răspuns la Discursul "Tronului, se trece la votarea pe

_

paragrafe a proiectului. Paragraiul întâi şi al doilea se votează
fără discuţie. La. paragraful al treilea na -cuvântul dr. Gh. Rădu- .

de liberali în
„lescu, care spune: că reducerle şi economiile, făcute
ca acum,
bine
e
deaceea
şi
dureroase
prea
fost
'au
ţie.
administra

când situaţiea s'a îmbunătăţit, guvernul să repare nedreptatea făcută. pensionarilor, iar funcţionarilor să li se suprime taxa de 5%,
pusă asupra salariilor.
d-l

După

Gh. Rădulescu, ia cuvântul d-l Nicolae Filipescu asupra

părţii din proiectul de răspuns, unde

acest paragraf:
” «Armata,

timpde

care, subt, falnica

se vorbeşte

-

conducere

patruzeci do. ani, a devenit;

de

armată. lată

Si

a Maiestăţii Voastre

în-

un. scut. aşa de puternic al

neatârnării noastre, va găsi pururea po Adunarea Deputaţilor gata
,
la toate jertfele pentru sporirea şi întărirea ei».
generalul
războiu,
de
ministrul
răspunde
îi
Filipescu
N.
D-lui
“Gh.

"cu

Manu, care

armamentul

şi pentru

o mai

arată

că, pentru

trebuitor,
bună

buna

înzestrare

s'au luat 'toate măsurile

organizare

a ei..

-

a oştirei

noastre

de nevoie,

cum

"După cuvântarea ministrului de războiu, proiectul de Răspuns se
pune la vot în total, întrunind unanimitatea. de 18 de voturi.
)
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„APĂRAREA
DISCURS

ROSTIT

ŢĂRII.

ÎN ŞEDINŢA

CAMEREI

13 DECEMBRE 1905,

Domnilor Deputaţi, :
Îmi dau: seama.

cât “sunteţi

DELA

A

. Di

:

de obosiţi și, deaceca,

mă voiu

mărgini, la acest paragraf al Adresei, sii prezint câteva scurte

“observaţii.
Nu voiu
---

-

"Piu

redeschide,

numai,

Ă speciale,
să
am adresat,

întrerupere

înainte

a
cu-ăcest

'de-a

intra

prilej,
în

a
discuţiea

cercetarea

unei

a E
generală.
chestiuni

încheiu un incident, provocat de-o îptrerupere ce
ieri,

domnului

care era

d-lui ministru.

“ministru

legitimă

Consider

faţăde

ca un

act

al instrucției

unele
de

publice,

contraziceriale
.

lealitate;

ca,

faţăde

-. cele ce mi-a, spus ieri,.după şedinţă, 4-1 ninistru al
instruc* ției, să declar: că_ nu voiu mai. avea. să-i cer
în această privinţă nicio explicaţie (aplauze).
E
RR
Dupăcum am spus, domnilor, nu “:vsă.
oiu
reviu asupra
chestiunilor-de. politică generală. V'am
expus în. discuţia

generală cuvintele, pentru "cari cu nu. pot
„d-voastră de Adresă.
a

- -

„»

[ste însă o consideraţie specială,
deosebi, să nu pot vota parâgratul,

cuţie,

din

cauza

alineatului

vota

care imă
care âste

proiectul
|

face ci; Înacum în dis-

privitor. la armată,

Pricepeţi neapărat că aci nu: poate fi vorba de politică
de.

partid şi ţin să spun că

criticele, ce' voiu produce, nu ţin“tese pe d-l „ministru de războiu. Sant
convins că d-sa se
ocupă cu sârguinţă de organizarea - armatei, ajutat: fiind în
greaua

sa, misiune “de unul

din cei mai

distinşi

ofiţeri ai

"noștri, care ocupă locul de secretar genera
l al ministerului”
de războiu.
,
N
|
i
Cutoateacestea, găsesc un alineat, la
paragratul care este
acum; în discuţie, cu care nu mă pot împăca. In
acest ali-

j

.

|

-

N

-

”

* |
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că armata

neat se spune,

a devenit un scut tot mai puternic

E

„al apărărei noastre.
După părerea

mea,

| „47

conţine o inexactitate

această afirmaţie

ŞI-O inexactitate primejdioasă, menită să treziască iluzii despre
:
,
starea reală 'a armatei.
azi, dacă trebuie
până
ieri
de
mult,
„Domnilor, m'am gândit

să aduc aci expresiea convingerilor mele adânci despre starea
de

hotărit să vorbese
armatei şi m'am
consideraţii ::
ele
pentru următoar

Ni se vor propune

. încurând

această , chestiane,

năilitare, Aceste

credite

această

dite vor fi bine-venite. Insă 'eie au şi

parte

| cre-

primej-

de
dioasi, că, dupăce vor fi votate, vorm fi iar -stăpâniţi
.
bine.
stau
armată
în
iluzia, că odată creditele votate toate
Recunosc

că,

uneori, armata

a fost lipsită de mijloacele, de

în lipsa
cari: avea nevoie. Dar răul stă cu “mult mai puţin:
permanent
de credite, decât în lipsa 'de grijă, care domneşte
pregărea
răspunde
au
cari
sferele,
de ani şi ani de zile în
tirei armatei noastre. .
“Apoi,

mai

este

o consideraţie,

m'a hotărit

«care

o deşteptare despre starea armatei.

să „provoc

:

privire la ar«
cu:
Aceasta e, că adesea s'au râdicat- critici
şi asemenea mată, *ritici "mai mult sau mai puţin învăluite
amorţeala 'şi nepăblajine critici n'au fost în stare . a zgudui
ea: armatei.
răspunder
au
cari
sârea, în care lâncezese acei
Îdeaceea,

domnilor,

am

socotit că

trebuie.

râdicat

tonul.

răspunderea mea Şi oricum aţi judeca fapta mea, eu — şi pe
de a spune ceeace .
personală — consider ca o datorie patriotică
este indispensabil”
„ştiu că. străinii cunosc şi ceeace cred că
- să ştie și ţara.
. Domnilor, toate

flict eventual
şi pe

armată.

speranţele: noastre

se reazămă

pe. două
.

.
în. vederea - unui

con-

elemente: „pe fortificaţii

le, pe
““Prebuie să constatăm cu - pitrere de rău, că sacrificii
al
raportor
cari le-am făcut pentru fortificaţii — şi, ca fost
conînţeleg să
creditulăi de milioane pentru fortificaţii, nu
disproporţie
în
fost
au
—
"damn catotul ideia fortificațiilor
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cu sacrificiile, pe cari apoi am putut să le facem pentru ar-

mată,

Şi. cuatât mai

regretabil

ştiut, că fortificațiile permanente

este aceasta,

şi-au

cucât

azi

este

pierdut 'mult din în-

semnătatea”
lor. Cine a urmat discuţiile, ce «s'au produs
acum câteva săptămâni, cuprivire la întărirea Anversului şi

a citit studiile recente ale generalului Langlois despre criza
fortificaţiei, ştie că azi, faţăde tăria explozibilelor şi a tunurilorcu tragere repede, “reazămul-şi puterea armatelor
asediate stă nu atât în zidării şi cupole cuirasat
câte,'în

! străşnicia focului

diazăo cetate.

ce poţi deschide. încontra

armatei,

ce ase-

Sa

Aşa, fiind, este: nevoie nu

numaica

forturile şi

bateriile

intermediare să fie înarmate— şi ele nu sunt deplin armate—
dar încă să putem dispune de-o garnizoană puternică, şi să
avem
de

sute de tunuri — pe cari nu

muniții
în

cantităţi

ne lipsesc. Aceasta

enorme,

le aveam -— şi să dispunem
muniţiuni

cari

deasemenea

este situaţiea cețăţei Bucureşti.

Cât pentru. linia Focşani-Nimoloasa-Galaţi,

ea nu are va-

loare, decât dacă complectează un sistem întreg de apărare,
încheind liniile de apărare naturală.
„Ri

bine, azi no

aflăm

dezarmaţi

o flotilă, care ar veni pe Dunăre,

O

pe

Dunăre.

Este

ştiut că

ar putea, să ocoliască linia

întărită, Focşani-Galaţi ; că podul de. peste Dunăre
ar putea
să fie oricând nimicit. Infine, malul bulgar dominând
malul:

românesc suntem în stare de inferioritate, nu numai în“
caz

de. ofensivă, dar chiar în ipoteza defens
ivei. .
Acum, domnilor, dela fortificaţii trec la armată
, Casi. fiu

mai precis, daţi-mi

una din

voie să iau 'ca termen de comparaţie
-.

armatele mari ale vecinilor. noştri, ci armat
a

gară
— şi, prin aceasta, nu înţeleg să adus
o atingere
tări vecine, cu care păstriim cele
mai bune relaţii.

” Cred

de

datoria

mea

socot, că oste mai bine

s'o spun,

-

y

nu

baul-..
unei

fără -înconjur — fiindcă

să cunoaştem primejdia şi s*o lecuim,

decât să mai stăm ani şi ani: de zile
în starea de nepăsare

- în care trăim,

cutoate

deşteptările

cari s'au

adus în această
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!
privinţă— cred, zic, că mi-îndeplinesc o datorie, spunând,
că armata noastră este. interioară armatei bulgare.
E
Dacă îndrăznesc si vorbesc astfel, este că exprim prin.
aceasta un adevăr cunoscut şi aproape banal.
Acum două luni a'apărut o carte foarte însemnată a a-iui
general Hârjău, ofiţer în activitate, care serie, negru pe alb,
subt iscălitura lui, ceeace eu spun la această tribună. Şi o
atare mirturisire,

îîn

trece nebă gată

gravitate,

o supremă

de

seamă, fiindcă toate cercurile noastre sunt deprinse cu acest
adevăr.
Aşi putea, pentru a confirma spusele mele, să invoc şi
rapoartele

unui

brevetat

ofiţer,

distins

de

stat-major,

care

„este ataşat militar la Sofia, căpitanul Petala, care de multe
ori a atras luarea- aminte a celor în drept . asupra gravităţii
acestei

Dealtminteri,

.

-

”

situaţii.

dezvelesă

eu

că

ce, credeti

ceva

nou ?

Cal-

culele sunt uşoare. Oare nu se: pot calcula, cu preciziune,
|
contingentele, de cari 'dispune fiecare ţară. ?
Noi dispunem de 146 de batalioane, la cari Bulgaria poate |
opune 144 de butalioane, superioare batalioanelor noastre.
După numărul cunoscut de tunuri, nu se poate nega că
artileria bulgară ne este superioară. Dar şi în alte privinţi su-

- perioritatea aceasta este vădită. Noi avem L. 200 de subofiţeri.
reangajaţi, pecând Bulgarii au peste 4.000.
Mai ţineţi seamă, că o parte din batalioanele noastre sunt
constituite din trupă cu schimbul, a" cărei instrucţie e abia

de 90 dezzile, teoreticeşte. In practică însă adeseori mai puţin.
niciun

fel

de

şi 7

instrucţie

vor fi prenumiărate

în armata

"că reorganizarea infanteriei
perioasă şi urgentă.

so

ani

încă

de prima
impune;

aceste

contingente

linie. Socotesc dar,
ca.o

necesitate

im-

răul, ce vi.l-am dezvelit, inferioritatea

Intradevăr, pelângă,
noastră, :se

contingente întregi n'au primit

două

câtăva vreme,

Acum

în

accentuează

fiecare

zi. „La

fiecare an „eontingente, mai: numeroase
tituiesc rezerve tot mai "puternice.
S

vecinii

noştri

în

ca ale noastre, cons-

350.
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an credinţa,

eu

grav:

şi mai

este ceva

Dar, domnilor,

că

armata. noastră nu poate fi. mobilizafă în condiţiile, în cari
ar trebui să fie mobilizată. Să. vă dau câțeva probe. Legea
rechiziţiilor, lege veche de acum 28 sau 29 ani, prescrie .
unele formalităţi, cari, după această lege, nu se bot îndeplini
“decât după proclamarea războiului. Vasăzică, după declararea văzboiului,

mobilizarea,

care

ar

trebui

să se facă

în d

sau 6 zile, nu se poate face în mai putin de 30 zile şi aceasta,
nu numai pentru | regimentele de artilerie şi cavalerie, dar .
chiar pentru

regimentele de: infanterie.

Cât pentru artilerie, este ceva şi mai grav. Proiectilele arti
- leriei nu pot fi umplute,

în timp” de pace.

Această operaţie

trebuie săvârşită îîn repezeală la primul semnal. Astfel însă cum
suntem acum.organizaţi, nu putem face aceasta în cele câteva
zile, în cari trebuie să se desăvârşiască! mobilizarea. Ei bine,
ştiţi, domnule ministru de războiu, că aţi primit dela Pirotechnie

„numai

înştiinţare,

în '5

că

azeastă

operaţie

nu

se:poate

face nu

zile, dar nici măcar în 30 de zile.

|

“Dar să mergem inai departe. După mobilizarea propriu
zisă, trebuie să. se opereze concentrarea trupelor la graniţă,
în punctele hotărite de mai înainte “prin studii prealabile,
„făcute în vederea diferitelor ipoteze, după planuri, de operaţiuni matur

chibzuite

şi formal aprobate.

-

li bine, ca o Alovadă. de criminala noastră nepăsare, pot
spune” că o singură ipoteză — bine înţeles, că nu voiu spnhe
caro — o singură ipoteză, din toate cele ce ar trebui studiate,
este pregătită,
numai

că

Celelalte,

nu

numai

n'au: "sancţiunile. necesare,

că nu

sunt

dar nici

aprobate,

măcar

! nu

nu
sunt

studiate.
.
Şi când se faco cumva un crâmpeiu de studiu, acel studiu
so lasă în părăsire. Ingenere el nici nu e citit. Nu tocmai:
în această ordine de idei, dar nuinai: casă mai dau 0 do:
vadă de neîngrijire, aşi putea să fac apel la un colegal nostru,
aci prezent, casă afirme, cu autoritatea de. care dispune,
că

atunci

Sofia

ne-a

“când,

pentru

prima

comunicat „nouă

oară,

legaţiunea

organizarea
A

noastră

din

armatei bulgare,
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a fi citită de
-

7

o dovadă. d6, nepăsare de felul acestă. pin

general

Arion,

fiind

comandantul

corpului

II:

de. armati şi al cetăţii Bucureşti, . pregătise în plan. de apărare al “Bucureştilor. Nu ştiu ce se va, fi ales acum de acest
plan, dar, cecace pot afirma, este că, în timp de doi ani şi
jumătate . nici nu se citise: măcar. acea lucrare şi comandantul
cetăţei

după doi ani Si: “jumătate, să

putuse,

nu

obţie

o

doz-

legare.
a
-D-l Mar ghiloman îmi şopteşte: «Dar liniile strategice».
Dă, este bine să.vorbim şi de aceasta. S'a declarat mai deu_năzi, depe banca ministerială, că sc -vor face 600 chilometri
de câle- feratii. Cele mai multe -sunt deja hotărâte. Intrebatu-s'a
D-

oare
1.

"
în această: privinţă?
.
Se
:
PUBLICE
NINISTRUI, LUCRĂRILOR
GRĂDIȘTEANU,
statul-major

întreabă întotdeauna : legea o impune.
D-I N. FPriwescu: Stiu că legea impune. Vă voiu' arăta
îndată; dacă vreţi, că legea impune multe lucruri, cari însă „ nu-se ţin

în

î.

.

-

seamă.

Imi place a crede, domnule” ninistru, că de data aceasta

veţi ţine

de ce

seâmă

prescrie

-

EN

legea.

de
Sper că atunci când se vor face cele 600 de chilometri
măcar ş/
cale ferată. vor intra. în cumpănă. pentru: un dram
nteresele apărăr ei ţărei

și se vor înlătura liniile, cari ar putea

şi se vor
să fio primejdioase din punctui de vedere strategic
apăpentru.
nevoie
încă
lua în seamă şi liniile, de cari ! avem
- Să nu

aa

-

e

„arta țării:

pierdem

din

vedere

cu

ce

grijă

patriotică şi-au

de faţă
alcătuit Bulgarii reţeaua de” căi ferate. In momentul
circuitul,
se întreprinde 'o line transbaloanică, care va încheia
care

meroase

decât ale

D-l ministru
perăa

vecinilor: noştri

permite

va

sa, de

să

divizii,

arunce

mai

nu-

noastre, pe orice punct la malul dunărean.

al lucrărilor publice

îndatoriri

a pomenit, prin întreru-

impuse de lege...

impuse de lege, cari nu
Să vă dan 'oo pildă de îndatoririle

î.

.

-

.
/

7
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se iau în seamă. Cari sunt organele răspunzătoare de starea
armatei ? .
Printre cele, mai "îaalte e consiliul superior al ar raatei.
Acest consiliu trebuie să-şi dea avizul obligatoriu. asupra tuturor chestiunilor de organizare, de armament, de mobilizare, asupra proiectelor d6 lege, asupra regulamentelor. militare.
CS
Ei bine, nu ştiu dacă o singură dată S'a convocat acest

„consiliu, decând a fost, înfiinţat prin legea din 1900.

„Faţă de neglijenţa vinovată a or ganelor superioar e, se cade
ca tocmai aceste organe” să fie reînviate şi întărite.
|

Dacă vrem să .păstrăm consiliul superior al armatei, se. |
cade ca el să înceteze de- -a fi o ficţiune, spre 'a deveni o
realitate.

Mai

trebuie

siunea de
noastre

să dăm

atribuţii, pe

'politice,

statuli-mmajor
care,

ar trebui

mai
s'o

importanţa şi exten-

ales faţă

capete. Cred,

trebui să creăm înaltul comandament,
generalisim ca în Franţa republicană,

de

fluctuațiile

înfine,

că ar

fie sub forma unui
fie sub forma unui

inspector general, ca în monarchia austro-ungară.
* Trebuie ca, aceste organe să fie zguduite din amorţeala

lor. Am

socotit că brutalitatea

le-am dezvelit aci, ne vor trezi
“încurând armata” noastră; luând

unor adevăruri crude, pe cari
din
un

lâncezeala noastră şi că
nou avânt, va fi ferită:

pe viitor de critici ca acelea ce, trebuie, azi,
să îndure.
„Pentru moment însă cred, că nu spun decât adevărul, afir-

mând că, din cauza neîngrijirei, a incapacităţei şi a nepăsărei,

cari domnesc în: sferele ce au răspunderea
pregătirii pentru
războiu, avem o armată insuficientă ca număr
, lipsită de ins:
trucţie, de echipament, de muniții: şi care
nu: poate fi lesne

“mobilizată.

Să nu ne luiim după partea decorativă
a armatei, care ne
farmecă dar ne şi înşală. Printre manif
estaţiile decorative
sunt,

spre

exemplu,

aranjate în cele mai
adesea

surâsul

manevrele

mici

regale, ticluite

amănunte

ironie e al ataşaţilor

şi

mai

dinainte,

cari totuși

stârnesc

militari

străini,

|

7
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Mai ştiu că se desfăşoară o mare activitate la ministerul *
de războiu, pehtruca armata să fie bine” reprezintată la expoziţie. Vom vedea pavilioane elegante ŞI. panorame sugestive. Sper însă că, ştiindu-se adevărul, nu-i va trece nimănui prin minte de a pune ca inscripţie pe. frontispiciul
„acestor

clădiri

«Il ne” manque

cuvintele

pas un

celebre

ale

'mareşalului

bouton. de guâtre

Nicolge Filipescu. — Discursuri Politice, vol. AI, :
N.

Leboeut :

ă nos soldate».

A

28

4

7
4
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XXIII.
DEMAGOGIA

ALBĂ:

_ DA ÎNTRUNIREA DELA Daoră.
Lupta, dusă de partidul conservator desub conducerea d-lui P
P. Carp împotriva. guvernului Gh; Cantacuzino-Tache Ionescu, nu

rămâne mult timp

limitată numai

înăuntrul

Parlamentului,

ci iese

curând afară din Corpurile Legiuitoare. Astfel, indată după deschi-

derea Parlamentului în sesiunea extraordinară dela 8 maiu 1906,
Epoca, cu data de 12 maiu 1906, publică următorul comunicat :
«Partidul conservator. desub
conducerea d-lui. P. P. Carp, ca

partid monarhic constituţional, s'a abținut, în timpul absenței Regelui precum şi după: întoarcerea M. Sale, în timpul serbării regalo
dela 10 maiu, dela o mai energică acţiune de opoziţie încontra gu|
,
i
E
vernului de astăzi,
«Acum însă, cu trecerea zilei de'10 maiu şi după aducerea acestui

omagiu datorit Coroanei, ne reluăm toată libertatea de acţiune şi,
recunoscând datoria fiecărui cetăţean cinstit de a lupta încontra rogimului de cornpţiune, care injoseşte ţara tocmai în al patruzecilea

an jubilar al

Gionstituţiei dela 1866, vom ţine o mare întrunire pu-

blică în seara! de duminică '14 maiu, semnalul reînceperei unei mişcări, care nu se va linişti decât în ziua căderii acestui guvern
,
,
e.
ruşinos
Intrunirea are loc în ziua hotărâtă, la ora 4 după amiazi, în sala
“Dacia, subt preşedinţia d-lui C. Olinescu. Cel dintâi, care ia cuvântul, este d-l M. Botez, apoi d-l Emanoil Antonescu, Nicolae Filipescu şi Al, Marghiloman, după care preşedintele întrunirei împărtăşeşte aduniirii, că partidul conservator va mai ţine şi alte întruniri,

dintre. cari

cva-dintâi

va

fi luni,

22

maiu,

în

sala

Etoriei,

i se împrăștie în linişte, chiar dela uşa
- Roagă apoi pe asistenţsă
localului de întrunire, spre a nu .da prilej de neorândouieli, întrucât
guvernul adusese numeroase trupe chiar în apropierea sălii Dacia,
!

:

356

-

- NICOLAE FILIPESCU

.

„

+

i

-

Ă

,

:

j

Si DBWAGOGIA ALBA
DISCURS

ROSTIT LA INTRUNIREA DIN SALA DACIA,
IN ZIUA DE 14 MAIU 1906.
7

Domnilor,

-

e

,

x

2 Vă rog. să nu uitaţi, că vremea aclainaţiilor. şi a manifestaţiilor "de bucurie a trecut. Ultimele ecouri şi. ultimele
lampioane ale serbărilor jubiliare s'au stins-asupra -unei apo-

teoze, care, dacă

a fost

pealocurea

umbre, a fost ferită de orice notă
între altele şi lealismului. nostru,

=,

întunecată

de câteva

discordaniă,

inulţumită

Astăzi, când ne-am recăpătat libertatea do acţiune, venim

„să

aducem. aici

protestarea - noastră

cea

mai

energică în-

contra unui: regim, care „demoralizează tara şi compromite
“tot ce este conservator;
Cu

durere, domnilor,

partid, cari

N
vedem,

că , numele

sunt şi ale noastre,

sunt

şi trecutul unui

pângărite

de câţiva

aventurieri de strânsură.
s_ ::” :
:
Acesti partid.— menit a fi unA par tid de elită în
î înţelesul democratic al cuvântului şi a cărui rațiune de a -fi stă în acest

* cuyânt, ce-i poate servi drept deviză: Excelsior! adică: «tot
mai sus» — se prăvăleşte pe zi ce' merge tot rai jos.
Dar. este ceva. mai mult. Se fac de ocară nu, numai 03”
“menii şi o firmă, dar se compromit şi instituţiile, a căror
"apărare cade mai ales în sarcina unui partid conservator.
Instituţiunilă pier nu numai sub loviturile adversarilor,

dar și sub excesele părtizanilor.

-:

- Şi nu cunose propagandă mai subversivă decât priveliștea,

ce ni s6 dă astăzi: cele mai înalte magistraturi ale statului
încăpute pe mânile necinstite ale unor politiciani - de răs
pântie !...

Parlamentul, --coborît

în

proporţie

- cu. guvernul,

care-şi găseşte reazimul în servilismul venal al acestui Par„tament. Justiţia chinuită, sub apăsarea cea mai. imorală şi

DISCURSURI POLITICE.
cea mai îndrăzneață.

-

-.851

Infine partidele din ce în ce mai mult

“avizate la pradă. .
Ajunşi atât de jos, nu putem oară; domnilor, --să ne te„mem că, dacă astăzi s6. acuză oamenii, mâine se vor trage
„la răspundere

instituţiile,

noastre politice?

..

„cari „perotese

desmăiţarea

-

:

vieţii
7

* Cunoaştem, domnilor, de 'mult tot, ce „esto! ficţiune în aşezămintele noastre politice. Insă, printi”o învoire: tacită d tu-

"turor, speram

că lipsurile, instituţiilor se

vor

acoperi prin

virtuțile fruntaşilor politici, capabili de-a impune .partidelor: stăpânirea de

sine. Speram

acţiunea educatoare

că, în. această epocă

a; partidelor,

de tranziţie,

care. revine în primul rând

unui partid conservator; ne -va permite să ne strecurăm, până
vom ajunge la: armonia ce trebue să: existe între” instituţii

“și realităţi.
Astăzi îînsă, domnilor, fioţiunilo nu, mai pot servi măcar de.
+
decor...
a
Licenţa, nestăpânită, de conștiința oamenilor, ne dezveleşte

limitele- până unde poate să se întindă corupţiea fără să întâlniască. nicăieri niciun zăgaz..
.
e
oamenilor să nu
încontra
noastre
“Fi ie, domnilor, ca revoltei
urmeze mâine revolta dezgustului şi dispreulni public. în,
contra instituţiilor.

Dar grozav mă tem că, după: "încercările „la 'cari au fost

supuse aşezămintele" noastre : politice, conştiinţele, chiar cele
mai cinstite,, dar fără judecată, să nu caute la un “moment
dat scăparea, în programele, înaintate” şi în soluţii prea -ra-

dicale (aplauze).

. :

+:

slată, domnilor, la ce: rezultate ne-au . adus aceia, cari cred
că fac operă conservatoare, când cu banii statului înţolese

_ pe câţiva golani, cari declară că se înscriu într'un club ce se
zic6 conservator, aceia cari ruinează în acelaş timp creditul instituţiilor şi al partidului, ce trebue să le serviască

de reazăm.

Aceşti oameni au deschis demagogiei sanctuarul unui
partid, care mai mult ca oricare: altul: trebuia ferit da: atin- :
gerile ei. „Acum ei netezesc calea pentru orice aventuri.
-
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- Şi această operă se săvârșeşte acum, când în toată Europa
clocotesc fermentele. revoluţionare şi când mai mult ca nici-

odată e nevoie să păstrăm mănunchiului forţelor
toare tot creditul şi tot prestigiul lor (aplauze).
“Vedeţi,

depildă.

domnilor,

Acolo,

ce se

din

petrece

cauza

în “jurul nostru,

discreditului

în care

conservaîn Rusia,

au căzut

„elementele conservatoare, Coroana — care dealtminteri are rădăcini seculare şi unde ţarismul devenise o religiune— este
expusăla toate primejdiile, întrucât se află nemijlocit faţă
în faţă

„_

cu

elementele

revoluţionare

(aplauze).

Oamenii, cari la .noi prezidează la această operă

anticon- .

servatoară, nu-şi dau seamă de primejdii şi nu văd unde:
merg. Ca dovadă de inconştienţă, vedem pe cei mai buni

„ chiar dintre dânşii celebrând, în autobiografii lăudăroase, succesel
: mizerabile
e

ale

rivalităţilorşi

ambițiilor

lor, fără să

înghieţe de răspunderea viitorului, ce pregătesc partidului lor,
Cât
ziunea
ririlor
şiat şi

pentru noi, domnilor, avem credinţa, că păstrăm vi- .
limpede a primejdiilor, a împrejurărilor şi-a îndato|
noastre cătră acest neam, martir al ursitei sale, sfâapăsat de fatcliţăţi istorice, din care abia un. crâmpeiu

pe un petic de pământ îşi poate dezveli toate însușirile
geniului său, la âdăpostul libertăţii, prefăcute, vai,
în licenţă
de nesaţiul ambiţioşilor,
i
„Statul român are datorii mai înalte decât oricare
altul. E

nu se

poate mulţumi

fără vlagă,

plătită

numai cu o stabilitate. fără. ideal

dealtmintrelea

şi

și acsasta 'cu o corupţie

plină de primejdii, corupţie ce se împarte
cu o savantă drămuire la o seamă de politiciâni.
a

Domnilor, cu aceste temeri, cu aceste
cugetări purtăm noi
lupta, pe care-am întreprins-o. Ştim,
că lupta noâstră este
grea, ca orice luptă dusă încontra
moravurilor.
Ă
Dar chiar
fără, izbândă,

ea

nu

e fără- glorie.

aa

Acelor ce se jertfese în asemenea lupte
istoria le rezervă
laudele sale, încununând
cu lauri fruntea * celo
r victorioşi
der binecuvântând pe cei
învinşi (aplauze).
A duceti.
,
|
i
uceţi vă aminte de o
pagină din istorie, pe: care
decu,
.
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| rând a. invieţuit-o: cel mai

mare

N
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istoric, al Italiei

moderne;

este vorbi de opoziţiea sub cezari. Despre această epocă un
istorie

serie:

ta

«Istoria opoziţiunii

sub Cezari nie arată, printe un şir de

înfrângeri, repetate timp de secole, neputinţa elitelor de-a .
„înfrâna pornirile cătră. robie, spre care năvălesc atât de:
bucuros: mulțimile.. Nevredaicii urmaşi ai lui .luliu Cesar
înaugurară un fs] de colectivism' grosolan, împărțind mulţiilor” o porţie regulată de- hrană: şi de petrecere — pânem
et circenses. Coborirea sistematică a caracterelor prin instituirea pomanei oficiale, tâmpirea metodică a. spiritelor prin frecvenţa exhibiţiunilor teatrale și a serbărilor de bâleiu
(aplauze, ilaritate), fură principalele. mijloace de ocâimuire».
In mijlocul acestor bacanale stau singure, într'o lumină
nepieritoare, figurile unui

Cicerone, unui Tacit, unui

Juvenal,

cari, rămaşi. credincioşi cauzei libertăţii şi moralității, rămân
măreţi,- deşi au. propovăduit în pustiu (aplauze).
Noi,

domnilor, ne. mulţumim

putea să avem

şi cu

această

și satisfacţiile” puterii, fără

glorie, deşi

am

demnitate. .N'am

avea decât să „răspundem la apelurile, ce de

atâteaori s'au

adresat unora dintre noi.
a
Preterim însă satisfacţiile' datoriei implinite: şi avem și
“credinţa în succesul final. .
o.
Căci, domnilor, poporul, despre care vorbiana, era un popor
care deja îşi împlinise — și cu prisos — menirea lui în această ..
- lume şi ajunsese la „gârbovire: )Noi însă suntem un: popor tânăr,
care nu ne-am scris încă epopea noastră glorioasă, pe care.
o zărima în zorile

încă “nodesluşito: ale. viitorului,

iar nu

în

amurgul trecutului: (aplauze).
,
Se
susţinem.
o
care
pe
apt,
în
încredere
deplină
Deaceea avem
Avem încredere în această falangă nepiihănită, în capul
„căreia se află. un: om, despre care,.: spre ruşinea timpului.
nostru dar „spre gloria lui, adversarii săi au spus,că are .cusurul de-a ti prea superior ţării sale (aplauze). - Alături de »
: dânsul filozofi, literați, profesori, cari din turnul lor de fildeş:
„se coboară

în vârtejul

luptelor politice

pe urma vorbitorilor

860.
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.

a

Răi

celor mai ascultați ai timpurilor | “noastre, fie. înărpttorii
graiului românesc, fie cântăreții dorului poporului nostru.
„Să avem încredere, domnilor, că glasul lor. "va fi ascultat,
că: vom salva. instituţiile” de primejdie, şi că vom scăpa de
" ruşine partidul, ce trebue să le apere. .
“Numai atunci când: vom vedea, că cinstea nu “măi i află,
niciun reazăm în această ţară, atunci nupiai să ne “gâridim la

soluţiile eroice. pentru a reteza erengile, uscate sau putrezite
ale instituţiilor noastre.

Până

Ia

IN

|

atunci însă să nn disperăm. Sa ducera luptă încontra

oamenilor, :cari compromit

ţara, instituţiile şi partidul nostru.

Să ducem lupta cu bărbăţie, căci s'o ştiţi: în protestarea -.
noastră, cea mai energică
.şi cea. mai violentă, stă politica -

cea mai conservatoare, cea mai moderată şi cea mai cuminte
(aplauze).

=

pp

ee

2

.

.

-

Me

-

ARE

>

7

po

7

a

Pa

CAMERĂ,

II
In ziua de 8 maiu

:

1906

siune; extraordinară, cu

-

a

ei

INTERPELARE,

Corpurile

Legiuitoare

a,

O
se deschid în se:-

a/40, de ani: de domnia!

prilejul împlinirei

a' Suveranului. Discursul 'Tronului aminteşte doar acest fericit eve-.
.
niment şi încheie cu aceste-cuvinte:
«Nu mă îndoiesc, că vă veţi folosi de'această sesiune extraor-.
dinară,'.casă mai sporiţi cu noi. legiuiri opera legislativă atât de
bogată din cele două sesiuni ordinare, în cari aţi fost chemaţi».
Îndată după aceasta, d-] Nicolae Filipescu cere cuvântul şi adreLc
..-.
soază următoarea interpelare: :
“«Am onoarea să interpelez po d-l preşedinte al consiliului asupra

.

.

-

o
» - modului cum se fac graţierile sub ministerul actual.
a
ME
«Acesta este cuprinsul interpelărei mele. “«Fiiudcă peste câteva zile este 10 maiu: şi.so vor. iace noi graţieri,: probabil în „proporţii potrivite cu insemnătatea evenimen-

dacă obsertelor, sunt gata să dezvolt oricând interpelarea mea,
„vaţiile .mele ar_putea 'să-înliture procedeurile greşite din trecut».
„Această interpelare vine la, ordinea zilei în. şedinţa Camerei dela

720

maiu:1906,

- -.

.

a

„

l dezvoltă interpelarea, căreia îi răspunde preşe: Interpelatoru'îşi
- dintele” consiliului, Gh. Cantacuzino, că, nefiind ministru de justiţie,
nu are deci dosarele despre cari e vorba şi prinurmare nu poate
.
da nicio lămurire în 'adeastă chestie. După preşedintele consiliului,
răspunde
care
Bădărău,
Al.
d-lia cuvântul ministrul de : justiţie,

la criticile formulate de interpelator. -

E

Pi
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GRAŢIERILE JUBILARE..
" DISCURS ROSTIT ÎN ŞEDINŢA CAMEREI DELA 20-MAIU 1906.
|
a
.
a
=

I

.

- Domnule președinte,

-

a

"Obiectul, interpelării mele, este decretul No. 1534, din
2. aprilie 1906;
:
|
ap
Prin. acest decret se acordă. apte graţieri. Nu le-am putut purica pe toate. Voiu “arăta însă Camerei condiţiile. anor-:
inale, în cari s'au acordat două din. aceste şapte graţieri.
Voiu eXpune faptele şi. voiu adăoga doar: câteva comentarii,
casă se: cunoască normelb ce trebuese păzite în materie de graţiere. Nu voiu facei insă nicio apreciere personală, nu voiu prezinta

nicio

moţiune, cum sa

afirmat de „presa

semioficioasă,

şi nu am naiva speranţă, de a crede, mai ales după “aplauzele anticipate -şi pline de corivingere pe cari le- -am auzit

astăzi, că voiu putea să conving pe cineva aici.
Nu acesta este scopul meu. Mai curând -ar fi contrariul.
Inainte. de-a expune
întreţin,

aşi dori

primul

caz, despre

să desluşesc

faţă de

care vreau să vă

d-voastră, o chestiune:

aceea a „raporturilor legitime; cari pot exista, între un ministru
de justiţie, fost avocat, cu fostul său client. :
|

„Mi se spune, că este regula ca avocatul, devenit ministru,

să

recomande - clientului

său

un

apărător.

Fiindcă

acesta

este un uz, pare-mi-se constant, „nu am nimic de întâmpinat
"în această privinţă, atâta numai că şi aceasta trebue să se

facă cu oarecare măsură
clientul

în. chestiune

are

şi cu oarecare forme. Depildă, dacă
un

proces

penal,

simţiţi- neapărat

imediat cum raporturile dinţre acest, soiu de împricinaţi şi
ministrul jastiţiei devin mai delicate. Ministrul Justiţiei,
ca
şei al parchetului; prin. agenţii Săi, „susţine acuzarea *
şi nu

S'ar cădea ca

în mod

acelaş ministru

de justiţie să ofers,. depildă,

public, mijloace” de apărare celui inculpat.

mai. fi întâmplat

aşa, ceva a câteodată,
N

|.

.

.

,

RR

ca în taina
.

Că se va

cabinetului
,

=»

4
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, .
nume de avocaţi la urechea clien2

un ministru să şoptiască
tului său, se poate.

-

/

Dar ar fi neadmisibil ca “acest lueru să se facă prin acte,
cari ar putea să capete publicitate şi de cari s'ar putea uza
" în felurite moduri. Deaceea,. socotesc că - nu. e impecabilă
ca formă o scrisoare de felul acesta: în cap antetul ministerului de justiţie, apoi urmează textul următor
MINISTERUL Ji USTIȚIEI

Domnule
Să

te duci

Ionică,

la Iaşi

Căpitan Păun,

la domnul

avocat

Eugeniu

Herovanu,

strada

care te va apăra sau va pune pe cineva să te apere.
a

__ Cu sănătate multă

>

BĂDĂRĂU.

!

Asemenea scrisori pot fi plimbate îîn, “diferite locuri, înaintea
diferitelor instanțe, - pot fi însoţite de comentarii.de tot felul,
comentarii cari s'au şi făcut în cazul de faţă decătră co-!
respondentul Gomnului ministru de justiţie. De aci nişte re-;
laţii de-o ordine „specială între_ministrul de justiţie şi acest

delicvent. Aceste relaţiuni se încheie cu actul următor :
MINISTERUL

DE INTERNE.

Dirocţiunea închisorii

centrale

laşi.

|

Individul G. C. Ionică, ele... ,

«Azi 2 aprilie” 1906 s'a pus în libertate, conform ordinului
domnului ministru de justiţie No. 5325906 fiind grațiat
:
de” M. $. Regele».

snvederat

Vrasăzică, este
tiţie

Eu,

graţiază

pe

domnilor;

clienţii

nu

săi,

cunose

că domnul

de

ministru

jus-

!

precedent

de felul acesta, afară-

de unui singur: acela al domnulni C. Stoicescu. Domnul Stoicescu a fost viu

pentrucă

atacat de presa azi guvernamentală,
?

364.
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a grațiat pe, un “client al său, Şapira. I se imputa că, pedeoE parte, graţiase pe clientul său şi, ca chestiune de formă, se.
observa, că nu se păzise regula dea nu se acorda graţia fără
5,
n
un raport;al procurorului: general.
procu-..
al
raport
un
fusese
nu
că
inexact,
este
Mai întâi
roralui general.
,
In câzul lui Şapira atacer ea s'aa prezentat asttal. Mai întâi,
" asupra cererii de grațiere a lui Şapira se pusese următoarea _
rezoluţie

a Regelui.

« Recomandată

deosebilei . atenţiuni

a:

domnului. ministru, de justiție». “Al doilea, fusese un raport
al procurorului general şi la atâta se reduse critica, în ceeace

|

- priveşte chestiunea de formă, că raportul de-graţiere fusese

făcut de procurorul general, pecând se pretindea! că raportul
trebuia făcut de procurorul de . secţie, care! ocupase fotoliul
ministerului “public în acea' afacere.
Şi. pentru

aceasta, ziarele,. azi

au. „atacat, cu cea

oficioase,

din urmă violenţă pe domnul Stoicescu.
“Nevoină să fac eu aprecieri, -las cuvântul
cios al guvernului actual.

organului otiN

Conservatorul dela 12 iunie. 1903 seria. umitoarelă ?
«Este evident că Suverânăl” a fost indus în: eroare; sun:
tem "convinşi că. niciodată M. S. Regele n'ar fi seinnat de- cretul de graţiare, dacă ar fi ştiut relaţiile ce existau între

escrocul Natan Şapira' și Samuel
interim

la justiţie, ete.

şi “ministrul ad-

Grunberg
:

-:

«Gravitatea faptului nu poate

scăpa nimănui».

«Aci i s'a înfundat colectiviştilor, căci nu este vorba de
un. gheşeit înjghebat în taină, ci de o murdărie: comisă de
un „ministru,

ecare

Sa servit

de

încrederea

şi de semnătura

regală pentru a-şi face treburile. _.
-.
«D-l Costică Stoicescu nu mai poate, nu
fi gureze

întrun

mânister

ca

consilier

al

mai

trebue să

Tronului».

- Acesta era-acum câţiva ani limbajul partizanilor guver- nului actual. Azi. constat o adâncă schimbare în conviige-

|

De

DR

N

(+

rile

d-voastră,

|

Po

o
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când: fapte mult

365

mai grave

decât acelea pe

cari le imputaţi miniștrilor liberali, stârnșse aplauzele şi en-:
tuziasmul

d-voastră. .

Trec acum,

Un

*

. "sp.

domnilor,

DE

-

la celalt fapt:

7

oarecare Atanasie Miricoglu...

D-l C. RĂDULESOU- MEHEDINȚI : Să nu daţi. şi: de deereiul
d-voastră de grațiere. (aplauze)..
o
„a
D-I-N. Friee50u': „Intreruperea d-voastră este la înălţimea,
aplauzelor acestei majorităţi.
Acest Miricoglu. este

condamnat: pentru

.zultă, din acest act:

Certificat

motivele,

,

al: grefei Ciurţii de Apel secția I Boicureşti :

«...S'a :condamnat' prin. menţionaţa decizie
nasie

cari re:

Miricoglu. la un an închisoare

lei. despăgubiri civile, pentru
şi îrauduloasă». e

ineulpatul „Ata-

corecțională şi la 18.000

delictul de

baneiută,

simplă,
-

Am aici; cu data de 5 aprilie, 0.sentinţă
saţie, care -“confirmă ac6astă lotărâre.

a Guriei de Ca

La» 23 maiu 1905, nu din iniţiativa parchetului;- ci dintr un
“interes al miniștrului de justiţie ge întreabă parchetul ge-

neral despre situaţiea lui Miricoglu: Răspunde parchetul gge: Miricoglu * n'a, îna

neral, că ar fi bolnav şi 'altele, adăogând
ceput să-și execute pedeapsa. Pa
Intradevăr,

Concluzie:

fugit.

era

]
Miricoglu

a

.

1905" intervine

la 28 iunie

un decret de gra-

pedeapsă lui Miricoglu. dela 1

ţiere, prin care se: schimbă

..
an la 6 luni.:
faliment fraudulos. Aceasta
pentr
Miricoglu eta condamnat
era un

motiv

suficient

nu

casă

fie grațiat,

căci

este

0 re-

gulă constantă de a nu se graţia faliţii frauduloşi. .
Nu. există pe tot timpul de 40 de ani.al domniei Regelui
un

singur

caz,

în care

şă

se

fi grațiat

un

falit fraudulos.

„Al doilea: Miricoglu nu se constituise prizonier și fugise
din ţară. EL dar era;re abal legilor. El îşi luase libertatea dela
sino şi n'avea

nevoa

s'o

ceară

dela

Cara” alţii să vie să-i acorde clomenţa

alţii şi. nu

rogală, când

se

cădea

el,. în dis-

=

_
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preţul legii, şi--al autorităţilor, îşi căpătase libertatea fugind
peste hotare.
rnotive, cari fac grozav de arâcioasă, o
două
domnilor,
Tată,
N
asemenea intervenire în favoarea unui delicvent de aşa natură,
„Miricoglu, condamnat ca falit fraudulos,
stituit prizonier,-nu se putea graţia.
,

de

“De 'ar fi fost delicvent
peste

hotare,

iar n'ar fi putut

altă

natură,

deşi

s'ar

fi con-

dar ar. îi fugit

fi grațiat.

|

„-

Iată două motive, din cari unul singur ar fi fost suficient; “pentru a înfăţişa o grațiere ca scandaloasă, 'lată însă două
„motive, cari făceau imposibilă acordarea unui decret de graţieră.

El

însă

obţine

două

graţii. V' am

citat un prim "decret,

prin tare. se' schimba 'pedeapsa lui Miricoglu

dela un an la

şase luni. Culmea este că, printr'un al doilea decret de gra-țiere, din 2
ricoglu.
“Domnilor,
de aprecieri
casă cercetez

aprilie 1906, se Sterge toată » pedeapsa- lui Mi- .
„.
Dă
îmi stipânese indignarea şi înfrâng orice gând
sau de comentarii, în această Cameră, pentrucu tot sângele rece condiţiile oarecum secundare

de formă, în. cari s'au acordat aceste graţieri.
Intâi observ un mic lucru:
gr aţiere” se

indica

de unde

până

în. «Monitor », alături

“
acum, la orice

de. numele

. celui

grațiat şi penitenciarul în care-şi făcea pedeapsa, dela prima
grațiere a lui Miricoglu

se . întroduce

o

:inovaţie: se. indică

la unii, nu s6 indică la alţii, casă nu prea bată, la ochi.
|
Al doilea: decretul de grațiere dela 2 aprilie 1906 nu e
- sprijinit pe niciun raport al parchetului.
.
„Infine, observ că acest soiu special de graţii nu intră, în
genere, în masa mare a, graţierilor dela, anumite epoci. Aşa,
cea dintâi grațiere se face la iunie 1905, în toiul verei:
este un decret special de grațiere pentru schimbarea pedepsei
lui Miricoglu şi:a încă „unuia, pus se vede” acolo pentruca
Miricoglu să mai aibă un tovarăş; iar decretul dela 2 aprilie
1906, care, între 7 graţieri, conţinea aceste două: despre
cari. v'am vorbit, este iscălit - la Lugano.
» Astfel se explică poate! "dece Sau ales în mod cutotul

Ma

|

|
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neobişnuit unii emisari speciali, caii nu sunt funcţionari şi cari nu au competinţa necesară spre a duce” decretele . Mu-iestăţei

Sale în “străinătate

şi a da lămuririle

cuvenite,

D-l Buzxea Eu: Nu este adevărat.
D-l Nicu Fiuieescu: Ce anume, domnule Buznea ?
D-l Buzea Ea: Dita ai făcut aluzie la mine. [iu „Spun
că nu este adevărat.
'
DA
D-l- Nrov FiraeEscu : Domnule „Buznea, fiindcă aţi râdicat
chestiunea aceasta, cred că. este bine să ne daţi toate lămuririle. Este exact că vi s'a dat un mandat de 2.000 lei?
D-l BuzyEa Ew.: Nu este adevărat; nu mi s'a dat nici
o. misiune

D-l

şi nu

mi

s'a dat nimic,

Nicu Firapescu:

absolut nimic.

Dealtinintrelea,

acest

lucru

nicio importanţă. Declar însă, că, “în faţa unei

nu are

comisii, pe

care o veţi alege d-voastră, voiu face: proba contrarie celor
afirmate de d-l Buznea (zgomot, întreruperi).
O voce: Aceasta este grav ! E
"
i.
D-l Ar. Manonrromay: D-l preşedinte al: Camerei şi 'd-l

preşedinte” al consiliului acceptă aceasta?
D-l PREȘEDINTE:

ro

Să trecem, domnilor,

rog , continuaţi, domnule Filipescu.
D. 1 Nicu FiureEscU: 'Tau; domnilor,

mai

|

departe. Vă.

4

asuprâ mea toate! con-

secinţele spuselor mele.
In orice

admite. ccl

veţi

domnilor,

caz,

puţin

aceasta,

că

“spune, -bazându-mă” pe părerile d-voastră de altădată, că
Maiestatea Sa Regele n'a putut şti, nici că Costache Ionică

era clientul d-lui ministru de jaștiţie, nici că acest Atanasio
Miricoglu era. falit ftaudulos, nici că fugise peste hotare.
Şi daţi- -mi voie, -înainte de a termina, să mai cercotez

Sa pp e Para

TE

dacă d-voastră aţi pretins altădată, că s'a zmuls prin înşelăciune iscălitura Regelui, pentru cuvântul că d-l Stoicescusa
cerut graţierea uriui fost client al său, eu sunt îndrituit a.

Poze Poza ee

TE ze ee

DISCURSURI POLITICE

câteva
“Mă

feţe ale acestei chestiuni.
“
întreb, pentruce două decrete de exaţiere

lui, Miricoglu, înloc de-a
toată pedeapsa...
i

în favoarea

fi grațiat, dintr'o singură

dată de
”

.

Di

-

4
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Dacă * erau intărese superioare, i inexorabile, interese bineînţeles... de prestigiu al guvernului, eca neapărat Miricoglu
"să fie” grațiat, dece această îngrămădire de formalităţi nere- L
gulate înjurul a mai multor decrete ?
Ce s'a întâmplat între primul. decret şi cel: de: al doilea; “întrucât! primul fiind la început suficient, -se legitimează cel“
dealdoilea ? ntruco s'a schimbat . situaţiea lui Miricoglu în -

„acest răstimp? Se pare că, prima dată, se acordase masiraul -

de elemenţă, ce: se putea, acorda” lui Miricoglu. Ce s'a mai
.
„întâmplat de atunci pânăla a doua; grațiere?
raport
vreun
Era
e?
închisoar
"Avea o purtare +“bună în
"dela directorul penitenciarului, arătând că ]Miricoglu se purta
ea

un

înger

măcar o zi.
Veţi

zice,

în “închisoare?

o

„Nu,. căci E

că sănătatea

ai

Nu, căci.

"el erajliber şi se afla la Atena; în timpul jocurilor olimpice.
Ori poate. era el sprijinul unei familii sărmane 2 Nu, căci
el.e'avut.şi are o” familie, „bogată, carei] putea „aăyta şi l-a
ajutat în tot felul...
:
Atunci mă întreb : pentruce, acest; rafinament în
î distilarea
clemenţii regale ? - A
|
Dacă era vorba ca să se facă, cu. orice preţ, aiceastăi! gra=.
ţiere, desigur se făcea” mai uşor dintr” odată, Dete acest. prim
decret,

care

acordă

atâta

- graţie,

încât să

mai

rămână. încă

un, rest de clemenţă de concedat, “printi'o'. re >peţire a ne„socotirii aceloraşi neregularități? Vorba ceea: . coseşte- o. mai
"de “sus, cas?o mai coseşti odată:
i

"Mă prinde mirarea dece nu s'a făcut operăţia dintr odată?
Dece: aceste graţieri, făcute cu ţârâita” Şi... în mate? Si
" Domnilor deputaţi, deși - pun aceste întrebări, vă “mărturisesc, că n'am niciun fel de curiozitate. Cunosc. toate amă-

nuntele aceștei afaceri. şi sunt pedeplin edificat.
„Dacă ar fi să am vreo „euriozitate, - n'ar fi decât . aceasta.:
Aşi Voi să ştiu, până: unde. interesul. politie poate înăbuși
'orice revoltă, morală. (aplauze
|

|

lui . era zAiuncinatăi. în aşa: " moă, i

putea. îndura chinul, unei celule umede ?

- încât nu

arestat

n'a „fost

-

-

pe. bingile minorităţii).
7
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Dacă * erau interese superioare, j inexorabil,
înțeles:..” de

prestigiu

al guvernului,

eca

interese pine-

neapărat -Miricoglu:

4

"să fie grațiat, dece această îngrămădire de formalităţi neregulate înjurul a mai multor decrete?
„Ce s'a întâmplat între primul decret şi cel: de- al doilea;
“întrucât; primul” fiind la început suficient, se legitimează cel
“- dealdoilea? “Intruco s'a schimbat . situaţiea Tui Miricoglu în.
acest răstimp ? Se pare că, prima dată, ss acordase maximul .
„de clemenţă, ce; se putea acorda lui Miricoglu. Ce s'a mai
întâmplat

de

atunci pânăla â doua. grațiere?

“Avea o purtare bună

în

închisoare? Era

o

vreun

raport -

"dela directorul penitenciarului, arătând că Miricoglu se purta
ca

un

înger

în “închisoare ? Na

căci cel

n'a „fost. arestat

măcar o zi.
.
ie
Sa
Weţi zice, că sănătatea lui . era zdtanciniată. în “ăşa: * mod,
încât nu putea. îndura chinul, unei celule umede ? Nu, căci.
“el erașliber şi se afla la Atena; în timpul jocurilor olimpice.
Ori poate era el sprijinul unei familii sărmane?: Nu, căci
ele avut şi are o familie, bogată, - care-l putea ajuta şi la
ajutat în tot felul.
i
Atunci mi întreb: pentruce adest rafinament iîn distilarea Ă
LA

clemenţii regale ?
N
Dacă era "vorba ca să se facă, cu, orice . preţ, această graţiere, desigur se făcea” mai uşor dintr” odată, Dece acest. priim
decret, care acordă atâta graţie, încât să mai rămână, încă

un, rest,

de

clemenţă

de

concedat, “printi'o” repeţire - a ne-

- socotirii aceloraşi neregularități ? - Vorba
de 'sus,-cas'o mai coseşti odată:

Mă

prinde

ceea:

coseşte -o.mai.

mirarea dece nu s'a făcut operăţia dinte odată?

Dece: aceste graţieri, făcute cu ţârâita! ŞI... În ate?
“ Domnilor deputaţi, deși "pun aceste întrebări, vă” mărtu-

risesc, că n'am niciun fel de curiozitate. Cunosc. toate amănuntele acestei afaceri. şi sunt „pedeplin edificat,

„Dacă ar fi să am vreo „curiozitate, .n'ar fi decât aceasta.

Aşi Voi să ştiu, până: unde interesul. “politic poate înăbuşi.
orice revoltă morali (aplauze pe. băncile minorităţii)...
7
i
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ARĂTĂTOR. ALFABETIG
DE NUME

PROPRII

ŞI CHESTIUNI.

7

Anvers:

"abdicare: 2.
o
acsize: 104, 106, 107, 108, 121, 122,
123, 124, 181, 182, 189.
Ad-hoc

(divanul):

S9, 90, 91, 99,

329,

-

a

«ai noştri» : 19, 86.
albia Dâmboviţei: 91,

Albu. (Nicu): 302.
„Alexandri (Vasile): 219.

»

Alexiu

(O-tin):

249,

Argeş

(judeţul) : 303.

.

Arion(0. 05); 12, 81, G1, 75, 119,
303.
a
|
Arion (generalul) : 351.

-Arion (Virgil) : 307, 309,

302.

-

Alianţa Israoliti: 307, . :
Alvensleben (miniștrul): 228.
America: 201, 254,
Americanii: 42.
,

armata: 6, 27, 46, 17, 197, 199,
202, 936, 307, 827, 845, 310, 341,
RE
349, 349, 350, 353.

-

Asan (Gh.): 249.

a

Anghelescu (O-tin): 302.
.
Anglia: 135, 190, 210, 211, 259,
201,269, 210, 278, 282, 284, 285,
287, 290, 291, 295, 313..

'“Anglo-Sâxoni : 45.

anti-constituţional: 118.

. antidinastie: ].
Antim (biserica): 183.

Antonescu (Emânoil): 355.
: Antonescu (Victor): 106, 500. . -

„_

Apostolu (deputatul): 319
arderea, gunoaelor : 94.

Ş

electorali:

.-

apa subterană : 144, 145.
apostolat: 17.

1, 76, 222,223,

224, 235,

agenţi

255, 256, 348.

apa de munte :. 1413, 144, 145.

i

Atanasiu (V.): 335.
Atenă: 50, 203, 205, 368..

Aurelian (P. $.): 255, 302.

Austria : 75, 190, 221.
. Austro-Ungaria : 196, 201, 229, 230,

231, 239,951, 252, 253, 254,
256, 257, 258, 259, 260, 261,
269, 276, 287, 258, 289, 292,
31, autonomia (Principatelor) :
251. |
E

255,
262,
316,
!

Antrepozitele : 94,

Babeş (bacteriologul) : 145.

Băicoianu

809, 361,-363,
Baiazid : 216.. *

Balcanică (peninsula) : 203.
Balfour (Art.) :*273.

(0.): 259.

_ Dacău: 103, 302, 303, 312.
| Bălănescu (N.): 230.
Bădărău (AL)::9, 10, 11, 49, 300,,| Balcani :.27, 141, 203,
N

.

-

i
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" ARĂTĂTOR

ALFABETIU
“Bragadiru

Balş, (Alecu) : 51.
"Banca

Franţei:

“ Brănişteanu (Gh.) :: 103.
Braşov (şcoalele din): 2.

38, 162, 163, 171.

- Banca Naţională: 37, 38, si, 162,
163,164, 171, 172,173, 174.
"bănci populare : 88, 132, 151, 192,

Brătescu

315,

Belu: 2,

-

-

> Brătianu (|. I. "03;
300, 802, 807, 308,
Brătianu (Vintilă):
158, 164, 165, 196,

44.

255, 259, 261, 269, 211, 215, 284,.
belgiană

320.

:

52, 53,
ÎN

85,

Brătianu (loan):. 2, 7, 52. 85, 210, „218, '221, 236, 228, 259, 256, 314,.

Belgia: 21, 22, 121, 122, 124, 133,
285.

A.):

Brătianu. (Dumitru)
314, 315. “

.

Barbu Ionescu (sala): 20.
“bariere (comunale): 103, 105, 106,
107, 108, 123.
Bârsei: (ţara) : 21.
- Basarabia : 115, 228, 229, 233.
bătăuşi:

(.

.

Brătianu (C-tin): 105, 1169, 21,
249, 280, 29.4, 300. .

bănci regionalo: 159, 160, 161, 166, ”
175.
338.

212,

Brătăşanu: (Pavel): 322, 325.

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 164, 165, 166, 167, 169,
1170, 174, 1175, 146.)

Bărăţie:

: 148.

Brăila: 19, 31, 32, 49, 180,
255, 802. !
|

Balta Liman (tratatul): "222
bancă, do emisiune: 38. -

210, 211, 213,
313, 5.
104. 158, 154,
209,.211, 212

Brouckăre' (do): 133.

(constituţia) : 4.

.

216, 217, 222, 221, 229, 235, 249,
299, 300. .
breslelor (or ganizarea) „131, '215;
216.
A

» Bucureşti:

1, 12, G],

IE

11.9,

94,

- 9, 99,. 103. 105. 129, 143, 144,
135, 146, 14, 148,159, 119, 205,
Berlin (congresul din): 228, 257..
312. -,
Berstein (socialistul) : 2178.
: Bucureşti (cetatea) : - 348, 351.

Berindei (generalul): 198.
Berlin : 187,

Bucureşti (garnizoana): 243.
Bucureşti-Olteniţa (canalul) :
_Budişteanu (& eneralul): „230, 2aia:

Bezdead (comuna) :. 152.
Binder (otelul): 10.

Bismark: 74, 190, 228, 257.

- Bueseu (Pană) : 116.

Bitolia: 203, 205.
Boerescu (Vasile): 210.
„bogăţiile ţării: 98,
“Bogdan (loan): 12, 78,
Botez QL.):
Botoşani: 03 “sa, 303. :

"«bulangism» : 190.
-“Bulgaria : 41, 81, 126, 255, 349.
Bulgarii : 203, 349, 351.

i

Buzău : 103, 300,. 302, 303,
Buznea (Em.): 342, 367.

C
cadastrul: 16.
«cadre. nouă»:
«cadre

Cantacuzino (Gogu): 334.

299,

Cant cuzino

vechi» :. 299,

caimacan: 1.
Călimăneşti : 193.

Oimărăşeseu (Toma): 309,

„_camăta: 87,

152, 153.

-

Oâmpina—Giurgiu (conducta) : 93.
Cancicov (V.): „30, 329.
Cantacuzino (Al.

: "903.

Cantacuzino (Gh.): 1, 3, 9,10, 11,50,

54, 55, 56, 103, 1179, 180, 210, o15,
237, 300, 301, 30, 309, 329, 361.

(Matei) : 31, 12, 18,

103; 189, 19, 193; 302,
Cantaguzino (Alinai) 329.
" Cantacuzino (spătarul) : -169, 190.
capital străin : 42, 238, 297,
Capitala:

44,'4Y, 50, 11,

94, 105,

121, 131, 148, 144; 145, 329.
Căpitan: Păun (strada) : 363,
<căprării: 24, 12, 331,
Caragiale ; 3.

:

Carol (domnitorul):
„Saep (Anton): "803,
7

.

„„ Mămion

Carp

P. P): 1, 5, 9, 10, 11, 12,
9, 20, 31, '92, 34, 43, 50, 54.

1

56, 57, 11; "12, 73. 14, 15, "1,

87, 94, 97, 98, 105, 114, 105,197,
131, 166, "171, 119, 181, 182, 183,
190, 210, 212, 214; 215, 216, 227,
239, 249 262, 211,293, 29, 300,
301, 802, 303, 304, 307, 312, 313,
318. 321, 322, 329, 355,
Carpaţi (munţii) :
cartel :-50, 210, o “300, 303, 304,
.
„905, 812, 313, 315, 319.
Casa Centrală (a băncilor popu153,

lare):

156,

155,

160,

159,

161, 162, 164, 175, 16, 117. :

Oasn de rezervă : 236.

Casa Rurală: 191, 317, 318, 341. |
. Catargiu (Barbu): 24, '299, "293,
Catargiu (Lascar)

: 2,3, 5, '6, 1,9,

11. 15, 54, 73, 85, 195, 218, 219,
"920, 303, 304, 812, 315, 32, 324,
,
325, 328. ;
„Cătuneanu (At): 303.
“centralizare: 25, 115, 119.
“Cernăuţi : 219.

- Oernesci (C-tin): 106, 116, 196,
.
20
“ Ohamberlain (Iosif): 210.
* Ohatam: 820.
” chestia agrară: 191, 226.
'- chestia baltanică : 203.
chestia, evreiască : 307, 308.
chestia fânului: 192, :.

chestia naţională : 6.
țărănească:

“ chestia

308,

115, 194,

317, 829, 840, 341.
«Chestiunea ţărănească» (broşura) :
328.
chibriturilor, (monopolul) : 237.
China : 135.

Cicerone: 359... -: Ciocazan (0.): 49, 145, "236,
«ciocoi> : 323, 328, 336,

clase (lupta de): 217, 220.
136.

Coculescu

(N): 300.

-

”
Cogălniceanu (Gr.): 10.
Cogălniceanu (Mihai) : 52, 194, 19 +
309, 219, 220, 226, 228, 253, 315.
j
Colţei (bulevardul) : 94.
!

153.

-

(înaltul) : 201, 202,

comerţ (codul. de): 153, 155,
«comitetul central democratie curopean» : 224, 225,
comunală. (autonomia) : 107, 118,
119, 127, 195. .
comunală (reforma): 194,
congedii inilitare : 199, 200.
congreganiste (şcolile) : 135.
conservatism : . 19, 20, 27,

4, 62,

65, 79, 96, 190, 11, 394, 337.
conservatoare (doctrina, ideia) :
„15,16, 24, 25, 20, 21, 44, 4, i,
32, 58, 12, SA, 96, 207, 218, 215,

307, 313, 314, 924,
.
«Conservatorul» (ziarul): 364. _.
Consiliul superior al Armatei : 332.
Constanţa : 120,
Constantinescu

(AL) :

154, 169, 172, 303.

106,

180,

" Oonstantinescu (Gh.): 104, 105.
Constantinopol: 203, 205.

Constituanta : 1,218, 225, 226, 227.
Constituţia: 6, 66, 73, 216, 21,

226, 291, 355.
|
“Constituţia engleză : 190,

,

Oontenciosul, Administrativ i 307,

31
convenţia comercială (dela 1876):
927, '229, 230, 231, 233, 251, 252,
953, 256, 251, 258, 259, 260,
Convenţia din Paris: 217, 218, 223,
232,
conversiunea financiară : 104, 321,
328, 329, 832, 333, 334,
cooperative : 38, 154, 158, 162,
-165, 116, 211.
Corâbia: (strada): 11, 44.
Coroana: 66, 226, 304, 333, 858,
Cosmovici (Leon): 249.

114,
165,
176,
. 249,

207,

- -

| dcolectivitatea» : 83, 86. :*:

(comuna):

comandament
35

Costinescu

clasa, ţărănească : s6, Ss, 7,
clasicism:

Comana

„ Costescu '(Teodor) : 154.

Ciurel: 93, 94, 146.

„ Coburg (prinţul do): 190.
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115,
166,
117,
253,

(Emil):

105, 106, 107,

124,151, 15%,
170, 17 !, 1172,
197, 210,213,
254, 256, 261,

28, 219,

280, 281,

161,
173,
238,
265,

162,
14,
241,
266,

295, 300,

328, 831, 332, 334, 335, 337, 340.

Cotescu (0): 61.

'
Covurluiu : 302,.
Oraiova: 19,20, 26, 31, 49, 309, au.
. Creditul Agricol: 151, 152, 153,

32
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"154, 160, 161, 162, 163, 164, 171, |

174, 175, 116.
Creditul Rural:

329,

«creşterea vitelor» : 39,
Creţeanu (poetul): $.

Creţulescu. (Nicolae): 76..
criza economică:
criza financiară:

.

Cucu Starostescu: 93, 91, 144.
Culoslu (Emanoil): 105, 154, 156,
151, 139, 166, 112, 189, 192, 193,

- 232, 240, 300.

.

36.
. A
9, 11, 184, 185,

158, 189, 241, 332.

ie

Cuprivi (e): 263.
Curtea de
Conturi:

310.

| Cuza (Alexandru) : 76, 80, 154.
;

”

.

Li

Dabija (colonelul): 75.
o
„Dacia (salu): 81, 82, 93, 179, 180,
"335,
a
" Dalmația : 288.
Dâmboviţa (râul):

143.

103, 10,

Dâmboviţa (judeţul):
132, 802.
"Danemarca: 271.
Dante:

3.

“datoria publică:

33, 236.

- deficit: 33.
|
degrevaro :: 110, 117, 121, 124, 127,

239, 298.
Delavrancea

(Barbu):

61, 75, V14, 119, 24,
demagogie:

91,

20, 31, 32,
802, 331.

331, 332, 337, 355,

357, |
democratism : 822, 823,

Eberhurdt (ducele): 301.
armatei:

302.

154, 935,

«economii» : 28,

32, 33,

Dinicu

Golescu:

S1.

,

Disconto (banca): 188, .
Disescu (0.): 11, 249.
313.

II

Djuvara (AL): 130, 131,
139, 193, 210, 212, 300,
"Dolj (judeţul): 154, 302.
domenii (ministerul): 35,
242,

132, 13%,
302.
.
87, 241,
|

"domn ereditar: '80, SI, 205,
Dorobanţilor

(piaţa):

Dorohoi:

103,

49,

3,

38.:

" Dunării (chestiunea): 2,

237, 244,.

-

152,

-Dimancea (N.): 223, 224, 295,
Dimitriu (D.): 189.

Dumitrescu-Bumboşti : 154, 155.
Dunărea: 21, 327, 348.
-

economică (situaţia):
.37, 41, 49,
„194,

.

7.

Dragu (Gh.): 20), 218, 226.

descentralizare : 25, 106,
despotism : 7, 46,

«chipamentul

detaşările în armată : 249, 943.
dictatura:

D'Israeli:

PI

j

.
34, 35, 4,

12, 97, 125, 179, 182, 153, 19,
200, 201, 235,236, 237, 238, 240,
242, 243, 244, 345,
:
educaţia politică: 17, 190, 357.
Eforiu (sala): 144, 355,
Elefterie Stoenescu : 95.
Iliado:
SI.
Elveţia: 255, 259, 261, 269,
271,
253,
,
Eminescu : 5. i

75, 18Y,

Ems (depeşa dela): 190,
„«Epoca» (ziarul): 51, 53, îl, 144,

355.
Epurescu (B.): 268, 309.
Europa:

”
EI

6, 38, 74, S1, 91, 92, 135,

206 209, 222, 210, 273, 282, 29,
- 858,

„excedent : 37, 9, 125, 181, 183, 184,

189, 186, 189, 235, 238, 241, 244,
245, 2410,.828, :
export : 218, 272, 281, 285, 286, 287,
.
>S8,
exportul de cerealo : 248.
exportul de peşte: 218.

exportul

de vite:

248.

...

expoziţia (din 1906): 353,
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:

,

fulanster comunist: 220,

Florescu (goneralul): 6, 54, 212,
+,
Florescu (IL. TD): p25 336.
Florian (Gh.): "flotantă,. (Daye "185.
Focşani: 61.
Focşani-Nămoloasa-G alaţi: 318,
fondul comunal: 239.
fonduri secrete: 240,
fortificațiile : 347, 848.
Fox (0h.): 210.
.
Frankfurt (dieta): 223.
Frankfurter- Zeitung : 197.
Franţa: 1,2, 8, 124, 135, 155, 157,
160, 161, 190, 221, 224, 961, 269,
210, 271, 212, 285, 286, 257, 290,
291, 293, 300, 352.
»
Frumuşanu (Titu): "130.
.
fuziunea (conservatoare) : 9,10, 11,
12, 49, 54, 55,

faliment (de stat): 76, 186.:
îalşe (tragerile): 156, 189, 192, 193,
atriotice :-189, 192,

| talent
Faust

opera):

282.

februarie 12: 11], 12, 14, 26,.43,
417, 51, 96, 210.
tebruarist; ( grupul): 43, 58.
federaţiile (băncilor populare): 159,
„160.
Ferechide ar): 299, 802, 315.
Fiala (dr.):
financiară baia): 125, 210, 236,
238, 307, 327, 831,
finanţe (ministerul) : 186, 189, 192,
262, 928, 331, 35.

Flova (Nicolae): 156, 165, 176, 177,
„190, 320.
Florescu (Al. Gu): T4,.

G-.
Galaţi: 39,
garda naţională : 141, 331.
ermania : 1, -135, 144, 155, 157,
159, 160, 115, 177, 190, 221, 254,
235, 238, 259, 261, 263, 269, 2170,

Goleşti: 81, 82,
Gorj (judeţul): 20, 103, 104.

Govora:
183,
Grădişteanu (0.): 1
„ Gradistoanu

(IL. 0):

12, 19,

51
Grădişteanu (P.): 144, 328,
grăniceri (corpul de): 1$9.
graţieri : -301, 362, 364.
Grecia: 22, 205, 927.
Grecii: 203, 327.
grevă parlamentară : 300.

280, 256, 287, 292,' 300, 307, 316.
Ghermani (Menelas): 215, 236, 262.
Ghica (colonelul): 50.
Ghica (Dimitrie): 210,
Ghica (Eugeniu) : 103.
Ghica (loan): 1, 2, 16.
Ghiţescu (Gh): 337,
” Giotto : 252,

riinberg (Samuel):

Gladstone (W.): 210.

Guran (Nicolae): 151.

300,

364.

+

H
" Haga: 262,

Halele: 94. .

*Haret; (Spiru) : 159, 164, 165, 328.
“Hârjău (generalul) : 349.
Havre : 290;

“Horovanu (Eugeniu) : 368.
+

Hilmi-paşa : 205. :
Hiotu (0.): 10, 74.
Holban (Alecu) : 53.
Homer: 136, 282.

<Hongrie Edonomique»
(la): 283.
hrana” trupei: 200, 201, 236, 238,

.
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independenţa: 6, 232, 237. 260,
Ialomiţa: 103, 152, 1680.
industria agricolă : 214, 219.
Tarcea, (O-tin): 249, 309.
.
„ Iaşi: 10, 19, 24, 26, 217, 31, 33, 43, “industria hârtiei : 219, 291, 9%, .
47, 49, 50, 71, "15, 16, „103, 114,
293, 294.
180, 363,
.|
| - industria maro : 276, aa, 218, 253,
industria mică :- 216, 917, 218, 282,
Idomeneu : 92.
Fe să
Tenibace (Teodor): "Gl.
283.
Ieşenii: 6,
industria zahărului : 291, 292,
Tfov (jadoţul) + 180.
inundabilă (zona): 327.
Tliescu (Aurel) :. 308, 310, 311, 323. „Ionescu (Nicolae): 130, 145, 2%,
impozite : 11, 47, 17,107, 108, 114,
302...
„116, 197, 181, 182 „235, 236, 237,
Ionică (G. C.): 363, 367.
239, 240, 298, 329, 340.
Iorga (Nicolac)::71l.
:
împroprietărirea

(dela: 1864) ; 209.

împrumuturi (de, stat): 237, .
inamovibilitatea: 77, 9%, „182, 140,
319, 340,
încurajarea,

industriei

naţionale,

di Ideppidenee Roumaine» (ziarul) : 299. -.

jacobinism : "85. .
Jandarmeria : 131, 175,
Jaurts (I.): 101.
jugărit (taca)

junimişti :

330.

(D.):

19, 110, 123.

289.

i A

-309, 323.

9, 49,:50,

-..

justiţia administrativă:
Juvenal: 359,
:
|

-

“Erasnay

359.
Iuliu Qezar: '859.

| Jana dreaptă (partidui)
.

Constituţiei:

-

330.

«Istoria lui Mihai Viteazul» : 335,
Istrati (0.): 11, 145, 195.
“ Italia: 38, 111, 115, 157, 164, 165,.
221, 255, 264, 269, 286, 292, 300,

(legea): 26U, 263, 268, 216, 21%,

jubileul

ipoteze e de mobilizars:
irigaţiile : 16.

K

1.

33, 56, 305,
90, 319.

a
Kărber (de): 288.
7

>

Lahovari (au: i,i 2, 3,4, 5,6,7,.| Latini : 101.
8, 16, 54, GS, 69, 206, 212, 214,
Laurian (Dim.): 2 93, zi, 821,
215, 216, 265, 303, 308, 336.
" Lăzărescu (D.):
Lahovari - (generalul) : A, 49, 50,
Lebocuf (mareșalul) : 353. 300, 341
Leca (Caton): 302...
- Lahovari "mii + 336.
NE
Leca (|. 1): 169.
Lahovari (Ioan): 11, 51, 300, 309, liberal-conservator (guvârn, parLahovari (Nicola): "829,
tid): 3, 51, 52, 53, 804, 315.
„Lancashire (comitatul) : 282,
liberală Găeia)
82; '314, 5.
Langlois
(generalul): 48.

=

7

„
«
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«liberalism»: 1, 2 22 "46, 65, 83,:

„8%, 824,3831..
«libertate» : 1, 82.
libertăţii (statuca): S3.

î

.

-

locotenent domnese
' Londra: 4.

: 2.

Louis:le Grand. (liceul): pr
| lovitura de stat (dela 1864): 218,

Îi

.

liberul-schimb: 255, 264, 213, 214,|. "226.

„+

296,

“lucrărilor publice (ministerul); 183.
Lueger (Carol): 288.
. Lugano : 366.
Luter: 213.
Luzatti : 104, 165. :

297.-

“linia forturilor : 94.
Ă
liniile strategice: 551.
Lipsca: 144.

Titie (teatrul) : Ti, 19,- 100.

"Livadia:

15, 28

| Luzatti “fbânci):

,

» „Liverpool :. 290. .

”

157.

e

NA
-Macaulay (istoricul): 326.
27, 202, 203, 204, 205,

Macedonia:

307, 827, 328. „magistratură (a doua) : 129, 137.
“Maiorescu (Litu):

5,6,

12, 19; 31,

32, 46, 14, 15, 18, 100, 104, 201,
-302, 312, 321,

mandarinat:

133.

(puşca) ::

”

Manolache Kostake: Pureanu
* 5, 53, 218, 219, 226,

: 1,

i.

Manu (eroneralul): 1,.9, 49, 51,53,
54, 103, 300, 303, 317, it.
-

Marea
Mare

83, 83, 94,

<Alemoriile»

227.

meseriaşi:

-

Regelui:
22,

40,

88,

Neagră: 21.
Nordului : 21.

218,

„minelor (legea): 95, 188.
! Minos :. 92.
| Mircea cel Bătrân: 216.
| Miricoglu (Atanasie) :- 365,

367, “368.

mobilizarea : 350, 352.
Moga (L.): 281.

M114, 118, 182, 236, 239.
- ehedinţi: (judeţul) : 20, 108, 104,
154, 155, 303,

mobiliar (impozitul):

Moisescu

(N.):

98, 182.

154, 189,

Moldova: 31, 39, 218, 219, 217.
Moltke (inareşalul) :! 190.
“Morţun -(V.): 300.
: moşiile statului (vânzarea) : 13, 87, :
" Muntenia : 190, 218, „219, 220,

Muşcel : 103, 104.

N.

N

po

366,

106, 130, 249, 294.

Marghiloman (A): 12, 31, 49, GT,
103, 130, 131, 179, 209, 210, 302,
308, 309,,310, 811, 317, 319, 351,
355, 307, . -.

“maximului (legea) : 105, 105, 100,

!

“Misir (P.).: 20, 75...
Mitropolia : 133.

Matac (Dim.): 249.
Navrogheni : 6, 219, 237.

!

- Mironescu (inginorul) : 145,
Misir (Vasile):

Marx (Karl) : 218.

217,

Mile (0. : 105, 106, 130, 154, 249,

Margareta (din Faust): 282.

Nacu (0.): 104, auz.
|
Nădejde (Ioan):
,
Neamţ (judeţul): n. 303. neconservator : 47,859.
Negrea (1): 19.
Pt
Negulescu (P.): 13. 18.
Neniţesca (Bin): “09.

--

25,

„ meseriilor (logea): “236,
“Miclescu (|. Gh): 74, 18.

manevrele: 197, 199,200, 236, 859,
Mangâru (Bade) : sl.
Manlicher

Melia (s 3: 13,78,
321;
Mâline” (regimul) : 287.

Nesselrode (de) : 222,
«Neue Freie Presse» : 316..

“Nicolae (prinţul): 189,

- Nicorescu (N.): 174
Nisa: 2,

.

emuzotirule : 20, 381,N |

316

“

-

E

:
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obseurantism : 133.
“Obșteasca Adunare: 1, 218,
obstrucţiune: 9.
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Olt (judeţul) : 20, 302.
“|

Oltenja:

Olanda: 261, 262, 971.
Qlănescu (0)): 9, 11, 12, 13, 19,
„897 14,:56, 302, "358,
N
Oldham : 290.
|
.
oligarhie : 46.

olimpicile (jocurile): 368.
Olimpicele (societatea) : 50.

î, 20.:

-

oziţia-unită : 52. 174, 315.

|

«Begganizaroa, financiară a Fran_ ţel»: 335.
Orient: 92, 237, 288, 289;
Orleanu (Mihail): 106.:154, 156,
189, 209, 248, 300. 302.
ostracism : s, 25, 6S, 318.

)

pădutarii statului + 242.
ădurile (statulai)
blade (Gh.) :
,
Pâltineanu
dd
-Pănu (Gh.): 66, 73,
”209,. 329.

" Paradis (sala) : 302:
Păraguay : 92.
“Paris : 1, 2, 184
Parizianu

41, 242,
211.
50, 309.
106, 130, 190,
,
.

|

«purtida liberală» :- 220, 221,
«partida naţională: 219, 220.
„ «partida republicană»: 290, 221,
Pastia (sala): 31.
patentelor (legea): 9, 114, 182.

patriarhatul (din Constantinopol) :.

pitule de rezervă: 39,
Polletan

(0):

161.

:

penală (procodură) 2. hota
(epi în armată ::242.
etala (căpitanul):
349.

| Petri ini (Piul): 5,
pettolifere (terenurile) : 188, 308, !
321, 329
ictorian (BD): 193.

Pirotechnia ; 350.

„Pitt (WV):
„Plov na:

210..

6, 277.

(Em.): 210.

270.

Prahova ( judeţul): 180, 302. .
Predeal ;_153,
«Presa» (ziarul): 43,

privilegiul Băncei Sajinalo: 38,
163, 164, „111, 113, 329.
Procopie Demetrescu : 93.
Procopiu (L.) : 172, 299, 300.
Procust: 120.
programul dela Iaşi: 191, 195, 201,
229.
22

153.

penal (codul): 2, 6, 46.

otrolul : 41, 98.

populaţiei (problema):

Porumbaru
pi Pai

219, 302.

«partidul căpătuielii» : 47,

(banca):

3.

Perurabaru (Radu) : 105, 8, 169,

:. 187.

«Peleşul»

Ploeşti:

poliţiei (reforma) : 104, 129, 197,
Polonia : 222.
Pop (N.): 106, 235, 236, 249.
popăritului (taxa) : 237.

«program politie» : 75, 10-17,
159, 190, 193, 209.
proiectilele artileriei: 330.“
pronunciamentul

(ofiţerilor):

19, .
15. -

propaganda electorală: 19,.31.
proprietatea mare: 193, 194, 2u9,
18,

protecţionism : 264, 265, 266, 269, *

210, 211, 278, 274, 289, 296, 297,
298,
Protopopescu (Tache) : 191, 193,
217, 299, 300, 302,
Putna: 61, 103, 104, 402.

,

.

Ni

”

-
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radical (partidul) : 49, 66, 13, St,

" Rădoiu (D.) : 179,
Radovici (dr): 145, 190, 191, 19,
193, 194, 195, 202,300,"
Radu (inginerul): 145.
Rădulescu:

-

(Gh.) : 345.

Rădulescu: (Gr): 152,
Rădulescu-Mohedinţi (0.): 365.

Rădulescu-Motru (0): 73, 78:

Râmnicu-Sărat:

303.

,

Râmnicu-Vâlcea: 1.

<Răsplata Muncii» : 192 Vii.

raza Bucureştilor :

* războiul (din IS II 195, 209,
227, 228, 256.
războiu (ministerul de) : Yi, 125,

126, 158, 241, 242.

-

recenstimântul general : „3%,

329,
340.
rechiziţiilor (legea) : „350,
Regele : 152,.227, 242, 364,. 367,
«Regele

şi Dorobanţul» : 997.

Ă regimul (vamal) turcesc: 230.
Regulamentul Organic : 217, 218.
“Reichstadt ( înţelegerea, dela): 998,
„ Reiiteisen (bănci): 153, 154, 157,
115.
Renan (Ernest) : 181.
reprezentativ (regim): "917,224.

Saita (Ioan):
Solente : 92.

Saligny (A):

138.

145.

sanchiulotism : 5, oa
atan
| Şapira,

aşi : (e
)
scamatorie (financiară) : 18.
Schulze-Delitsch (bănci): 154.
„ «Scrisori deschise» : 328.
Scuzele dela Iaşi: 75, 16.
-

:

, republica

(del

„a

Ploeşti):

7

«Ltepublica Română» (aul): 220.

revoluţia dela 1848:

218, 1219, 220,

221, 222, 223, 221,
Robeseu | (0. FĂ: 93, 99, 144, 148,
49
Roman Gndeţul) : 10, 180,
Romanați (judeţul): 20, 103, 104.

Romanescu

(Nicolae) : 249,

Romani: 45. .
România : 1, d, 20, 21, 29,30, 7

164, 165, 221, 229, 248, 249, 2535
254, 256, 258, 263, 272, 214, 275,
284, 285, 287, 289, 96, 308, 315,

- 818, 325, 327, 342,

| «Românul»

(ziarul ): 292, -

Roon (ministrul): 190.
Rosetti (0. A.): CĂ 24, 62, 64, 210,

„218, 220, 221, 236, 232,
Rosetti (Dim) : 31,1...
Rosetti (Lkodor):

2 11,15, 52, 53,

Si 103, 195, 214, 215, 300, 303, ”
3

roşilor (partidul) : 219.
.
la Roumanie (ziarul): 307.
Rucăr: 144.
Rusia : 75, 227, 263, 270, 212, 282,

259, 290, 299, 293, 342, 358.
Ruskin (John) > 282,

Sion (P.): 49.
„ Şiştov. (congresul dela) : 189.
socialism:

22, 66, 81.

socialist (partidul) ::.13, 102, 222.
Sofia (oraşul): 319, 350.

" Sofocle : 136.
Şoimescu (Dim.): 93.
Solacolu

(Anghel):

145.

Stănculeanu (1. 1.): 300...
Standard-Oil (trustul) :- - 308,
Statele-Unite : 42, 135, 210, 212.
Secui : 217,
|: Stătescu (Eugeniu) : 314,
Sella (ministrul): 115. - „statistici vamale : 284.
gondrea (Ştefan): 1249.
.
Statul Major al Armatei : 851, 392
erbia :- 193,
tefan O. Ioan: 189.
Serbia Veche: 27,
!
„:
Sfânta Scriptură: 213.
! ] Stelian (Toma) :. 300.
Stere (O-tin) : 106, 123, 152, 155,
Sf. Nicolae-Mare (comuna): 287,
160, 161, 165.
Sibiu: 32.

378
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Sturza. (Aihail): 219,
subsolul: 42,
Suceava (judeţul): 302,

| Ştirbei (priaţal): 20; 215, 302, 309,
| stoiaisca (O-tin): 300, 363, 364, 367,
„Stolojan (Anastase): 315.
Sturza (Dimitrie): 10, 34,

303, 327,
4

Suditu! (Ioan) : 302,
.
Suveranul: 2, 500, 364.

50. 76,.

99. 103, 179, 181, 205, 218, 231,
299, 800, 302, 32,

Pache Ionescu: '3, 9, 10, 11,49,

“Peohari Antonescu : Tl.
“esătoria casnică : 281 290, 291.
"“Phiem (Baurath):
|
«Timpul (ziarul):, Fei
'Pirol:. 288,
"roncescu (Pascal): 308, 329,
* Tanoviceanu (Ioan) : 30$, 310, 319, - tărturi de umbac : 281, 289, 29,
320, 321, 822, 823, 324..
291. .
„ «ţară agricolă» + 39, 248, 249, 250, - «totul economic» : 270.
' Transilvania : 842,
„218,
,
«ară do cereale»: 39, 218. “Triandafil (Gr.): 5l. 2
târgul'interior: 271, 212,
'Frifonescu (Zoma): 303,
„tariful autonom : 260, 261.
trapa cu schimbul : 198,199, 349,
"tarif (vamal) minimum: 264, 283.
“Tudor. Vladimirescu : 212, 294..
'Tările de jos: 261.
"Turcia: 139, 232.
“Ţăruşanu (inginerul) : 145.
Turnu-Severin : 154.
'Vecuci: 103.
Tutova (judeţul): 302.
“Teleorman : 103, 180.
"50, 104, 106, 130, 155, 171, 190,
197, 209, 210, 211, 212, 957, 242,
244,249, 281, 295) 300, 309, 316,
817, 321, :323, 329.
Tacit 359,
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curmanităţilor» (studiul) : 186,

- Ungaria : 74, 76, 222, 982, 285, 287.
Unirea : 16, S0, 224,
-

Urziceni (comuna) : 152,
utopio: 4; 22, 91, 101, 105, 335,
„339,
-.
|
-

2

Vietirescu (Ienăchiţă): 262,
vamal (tariiul): 189, 196, 247, 248.

„xămile. (venitul):
Vasile

265, 268,

Lascar : 129, 130, 167,

210,

300.
" Vaslui: 103, 303, 312,
Vernescu (Gh): 54, 214, 215, 315.
veto (dreptul de): 226,.

Viena: 3,
Vilacros a: 106,
„Vlădescu (M.): 50, 103, 154, 155.
210, 212, 213,

Weisz

: 326,

(Bertold): 259,

VWestenorolană
White (de): !
>

282,

214; 236, 300.

“Vlădoianu' (1.) : 104, 105.
Vlaşea (judeţul):

153, 302, 303.

Vogoride (caimacanul) : 302.
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Zaharia (Prmil) :- 308,
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"
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Cuvânt Inaihte. eee aie eee.
V—X
"1. AL Lahovari (cu prilejul dezvălirei statuoi) 1î iunio 1901. .
1
2,. Puterea morală (la întruxiroa
rca dela 0. Olănescu) 1 octombre
1901
Tie
a... a...
9
8,

Antiteza

conservatismului (a întranirea

din Oraiova) 21 oc-

tombre 1901...
[cc
eee...
4. Politica, economiilor „(a intrunirea dela Dacia) 11 noiembre .
1901 cere eee...
3
5. Matea

conservatoare

(a. întrunirea dela Iaşi) 19

februarie

1902 cc...
eee
aa e ame a...
6. Pseudo- conservatorii da întrunirea din Focşani) 10 marte |
ao... .. i.
îm
TOD
î. Principiile cardinale conservatoare (la congresul conservator) ”
„28

iunie

1909...

1

|.

19 .
:

49
,
61

1...
[ . . . ......

TI

8. Reforma morală (la întrunirea dela Dacia) 20 oetorabro 1902
9. Desființarea barierelor comunale (în Cameră) 1 februarie 1903
_10. Reorganizarea poliţiei (în Cameră) 20 februarie 1903...

93
103
129

UI,

Apa, Bucureştilor

„13;
13,
14.
15.
- 16.
17.
- 18.
19.
20.
21.
22.

Organizarea, băncilor populare (în Cameră) 13 marte 1908.” "151
169
(în Cameră) 15 marte 1903.
>
»
DD
Bugetul unic (la întrunirea dela Dacia) 20 aprilie 1903 .
" 1î9
189
Programul liberal (în Cameră) 1 decembre 1903. .....209
Istoricul partidului « conservutor (în Cameră) 11 decembre 1903
Excedentele bugetare! (în Cameră) 19 decembre 1903 : . .
235
Tariful vamal (în Cameră) Î1 anarte 1904...
o...
„247
Cartelurile politice (la clubul conservator) 4 ianuarie 1905 „299 - Legitimitatea guvernelor (în Cameră) 7 marte 1903. . . . dU7
Politica de partid (în Cameră) 2 decembre 1905 . . . . ..
921
Apărarea ţării (în Cameră) 13 decembre 1905. ......
3%

23,

Demagogia

albă

(în Cameri)

(la întrunirea

6 martie 1903

dela, Dacia)

sc...

.
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