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Campania este deschisă! 

Cu 'ocaziunea întrunire! ce a ținut partidul conservator la Clubul din 
Bucureşti, în ziua de 26 Apriiie 1896, d. Take lonescu a pronunţat un dis- 
curs: rechizitor în contra partidului liberal, care în ? luni de guvernâmînt 
numai, îngrămădise greşeli peste greşeli. Rind pa rînd defilează toate minis- 
teriele, chestia naţională, chestia armei Manlicher, etc. 

Iată în extenso acest discurs, cu care sa început campania de luptă 
în contra regimului național-liberal : 

Dorinel, 

D-nul A). Lahovari adineaori a scăpat un cuvint: în 
„loc de 7 luni, a zis 7 ani. Ei cred că n'a fost o sim- 

plă scăpare, adevărul este că aceste 7 luni sunt luni 
foarte lungi (aplause); nu lungi, pentru că am fi în o0po- 
ziţiune, căci eii nu cred că vre-o dată miniştrii să fi 
plecat mai veseli de la minister ca noi, nici partid să fi 
primit cu mai mare plăcere retragerea de cit partidul 
nostru acum 7 luni, dar sunt lungi aceste 7 luni, fiind 
că s'a îndeplinit in cursul lor unul din cele mai însemnate 
evenimente politice de cind există Rominia modernă. 

Sunt convins, d-lor, că nici-o-dată, ca acum, partidul 
conservator nu s'a suit mai sus şi nici-o-dată, ca acum, 
partidul liberal n'a fost mai jos (aplause). Acesta este 
fenomenul întimplat în ultimele 7 luni şi care ne face să 
măsurăm vremea care a trecut, nu după numărul zilelor 
şi al ceasurilor, ci după însemnătatea, faptelor care sat 
încadrat în acest timp. 

Partidul liberal era foarte jos la 1888, dar nu era 
aşa de jos ca azi; cu toate nemerniciile lui, cu toate im- 

puşcăturile din Dealul Mitropoliei, partidul liberal nu era 

în starea în care este azi în faţa opiniunei publice; atunci 
partidul liberal in . su inspiră scîrbă (aplause).     
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Cine este urit, este încă o fiinţă vie, cine este scirbit 
este o mortăciune (aplause). 

Și pe cînd scade partidul liberal— şi scade ca să nu 
se mai urce în opiniunea publică—tot atunci se ridică 
partidul conservator şi se ridică fără chiar să dea âin 

„miini, căci am lăsat pe aceşti domni absolut stăpini în 
Camerele eşite din alegeri libere—așa de libere, în cit 
mă rog la D-zei,ca de cite ori voii fi în opoziţie să nu 
ne maj dea alegeri libere, ca să mă pot alege şi ei de- 
putat (ilaritate, aplause). 

l-am invitat politicos la treabă şi le-am spus că 
suspendăm judecata noastră pănă ce'şi vor face dovezile, 
Şi nu au trecut de cit 7 luni Şi vă întreb: care este instituţiunea din ţară pe care nai injosit'o? Care este sentimentul naţional pe care nu Vai ştirbit? 

Respectul autorităţei ! ? Cind în parlament primul ministru stînd pe aceeaşi bancă cu ministrul de interne se înjura cu dînsul ca să fie lucrul scris în Monitorul țărei, ce voiţi să creadă masele numeroase despre sfet- nicii ţărei? 
Cum voiţi ca publicul să nu creadă -că n0i, oameni politici, nu suntem de cit nişte saltimbanci lipsiţi de ori-ce preocupare pentru -binele obştei, cind după 4 luni acela care dusese steagul în contra, noastră, acela care ne ame- ninţase în numele partidului liberal cu răsboiul, cu dări. marea porţilor Palatului, acela care spusese că a rupt lanţurile “sclaviei, acela este tratat în Cameră qe contra- bandisi ordinar, Şi el răspunde: sunteți samsari Şi gheşet- tari ordinari (aplause) ; cînd, prin urmare, ceea-ce s'a intimplat de rîndul trecut după 12 ani, atunci cînd se vorbea de Joimăriţă şi ae liberalul-burtă, acum se întimplă 

pentru cinstea, oamenilor politici ? 
Dar capacitatea, Suvernamentală ? Care q 

n'a fost înjosit? epartament 
Departamentul cel mai tăcut, al domeniilor? Ştiţi că 

înd zone
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Domnii ăştia ai făcut atitea prostii, în cît presa noastră 
nici n'a avut vreme să le poată prinde : şi înregistra pe 
toate; multe aii scăpat ne observate. 

Departamentul justiţiei? Ştiţi că legea judecătoriilor 
de ocol esta eşită din capul cel mai gogo din partid, din 
acela la care se închină şi d. Fleva, —opoziţiune opoziţi- 
une, contrabandist contrabandist, dar legile lui Stătescu 
se votează în unanimitate! Ei bine, în acea lege ministrul 
a pus ceva care-l face de ris pănă în fundul satelor. 
Ştiţi că în materie imobiliară a schimbat competinţa ju- 
decătorilor de ocol, dindu-le dreptul'a judeca numai pănă 
la valoarea de 1500 lei, pe cind în legea noastră eraii 
competinţi a judeca în materie imobiliară pănă la 5 hec- 
tare, atit cît era lotul țărănesc: Cinci hectare ştie ori- 
cine ce iînsemnează; punind acum valoarea de 1500 lei, 
trebue ca pentru fie-care proces de ţăran să se facă două 
procese: unul ca să stabilească valoarea şi altul apoi ca 
să se judece fondul! Ştiţi de asemenea că pămîntul nare 
aceeaşi valoare în toată ţara, ba chiar în aceeaşi locali- 
tate valoarea pămîntului diferă; se va intimpla dar că 
unii ţărani vor fi judecaţi de judecătorul de ocol şi alții 
de tribunal, tot pentru aceeaşi întindere de pămînt. Ve- 
deţi d- voastră, pe ţăranii noştri in simplitatea lor neștiind 
unde să şi adreseze plingerile şi bătinduşi capul să 
priceapă cum de vecinii din satul d'alături, sai chiar 

unul din satul lor care are pămînt mai bun merge la 
tribunal, iar el la judecătorul de ocol! Un ris în ţoată 
țara, o adevărată ameţeală şi Ja urma urmei o operaţiune 
mai mult pentru partizanii fără procese ai partidului 
liberal. 

Voiţi să vă vorbesc de ministerul de interne? 
Ministrul de interne ştiţi că iar a numit o comisi- 

une să facă legi de descentralizare: De 7 luni fac la co- 
misiuni şi pănă aeum nu s'a strins nici o comisiune, iar 
în chestiunea descentralizărei nu ni sa dat de cit un 

ministru foarte descentralizat în chestiuni de demnitate 
omenească (aplause), care cu neruşinare a tratat o mare 

chestiune naţională ca o chestiune de bacşiş de cite-va 
sute de lei. 

D-lor, înţelegeţi bine că 'mi este neplăcut să vorbesc 
de departamentul căruia, "i-am consacrat 4 ani aj vieţei
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mele, anii cei mai plini din viaţa mea. Şi acolo a fost 
aceeaşi tendinţă: pe de o parte ni s'a dat spectacolul in 
to-td'a-una urit şi acum şi inutil, al oamenilor cari nu 
se ţin de lucrările pe care le-aii făgăduit, iar pe de alta 
Sa mers cu ura pănă acolo în cît sa desființat singura 
şcoală romiînească care se înființase în Dobrogea pentru 
a grăbi romanizarea ei, sub motiv că în Dobrogea nu 
pot, crește buni învăţători, fiind-că acolo nu se află sen- 
timent rominesc—pe acest motiv se poate cere şi desli- 
pirea Dobrogei de la noi! 

Adevărul este că incapacitatea neputincioasă a voit 
să-şi răsbune pe o guvernare rodnică desfiinţind cit mai 
multe din creațiunile ei. S'a ales între altele şi şcoala 
normală din Constanţa pentru că, şi altă dată, d-nul 
Sturdza,  desfiinţase gimnasiul din 'Tulcea. Imitaţie şi 
reluare a firului! 

In chestiunea bisericei, ca să se arate respectul către 
religiune, s'a pus în capul direcţiunei cultelor un fost călugăr care şi-a asvirlit rasa, şi potcapiul şi s'a însurat 
(aplause). 

De ce să mai vorbese despre incapacitatea adminis- 
trativă, cind acest guvern a dat exemplul nepriceperei 
părței celei mai însemnate a vieţei omului, a vieţei sufle- teşti! D. Lahovari v'a arătat ce am făcut în chestiunea națională — desfid pe miniştrii liberal să vorbească de la tribună, ast-fel cum am vorbit NOI, cum a vorbit 4. Laho- vari, cum aii vorbit colegii noştri, cum am vorbit chiar eu în chestia naţionala! Primul ministru al Rominiei sa sculat cu o fiţuică scrisă, dinainte, cu fițuica pe care o citise la Iaşi, şi din acea ţuică n'a putut să iasă nici cu 0 iotă. lar cînd l'a luaţ gura pe dinainte şi a spus colosala necuviinţă la adresa unei țari vecine, s'a dus fuga la Monitor şi a şters tot ce scăpase din gură ne con- trolat, — dovadă că ceea-ce spusese nu corespundea la un sentiment intim, şi la o ură pătimaşe, —a şters ceea-ce toată lumea auzise şi s'a mulţumit cu această ruşine. Guvernul conservator, d. Lahovari, a inființat un consulat romin în una din țările locuite de Romini, con: sulat pe care i cerea: Kogălniceanu ani de-arindul; ei bine, ca un animal—căci acesta nu era fapt deom-—plin de vrăjmăşie, primul ministru a voit - să se cocoţeze în
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virful catartului să dea jos steagul Rominiei şi dacă nu 
era opoziţiunea, noastră, dacă nu era indignarea publică, 
ar fi făcut'o şi pe aceasta. 

Cind s'ai atins oamenii aceştia de interesele mari 
ale ţărei, cînd sati ocupat de justiţie, de armată, arăta- 
tai o mai mare destoinicie? 

V'a vorbit d. Lahovari de puşca-ciomag. Ei merg 
mai departe, presupun că ar fi puşea ciomag; atunci cum 
se poate califica omul care, ca ministru de răsboii, îna- 
inte de a fi înlocuit puşca, spune celor 150.000 de soldaţi, 
cărora miine-poimiine poţi să le ordoni să moară, că ai în 
mînă un ciomag? Dacă n'am avea norocirea—care acum 
este un noroc —să se ştie că tot ce ese din gura libera- 
lilor “este numai pismă şi patimă, vă întreb care ar fi 
forţa, noastră, dacă miine ar isbucni un răsboiii? 

Și dacă în faţa, inimicului s'ar întîmpla ca, descuraja- 
rea să cuprindă trupele cu ciomege, cu ce inimă şi cu 
ce drept. vei judeca pe acel fugar, cînd ministrul de răs- 
boiă a spus că el este desarmat, că nu are în mîna sa 
de cit un baston high-life cu care te poţi plimba la Capşa, 
nu 0 puşcă? 

Ce ai făcut d-nii aceştia pentru marile interese ale 
armatei? N'aii făcut soldaţi şi căprari, şi pe de o parte 
au înmulţit numărul generalilor, iar pe de alta, geloşi de 
succesele armatei chinezeşti, unde toate gradele se daii 
prin examen, unde mandarinii la fie-care examen capătă 

cite un nasture de un alt metal pun şi ei pe toţi ofiţe- 
rii, chiar pe generali, să dea examen din grad în grad! 
Par'că văd într'o sală de la minister pe coloneli făcind 
compoziţii în pupitre şi un spion militar care-i observă 
să nu copieze de pe manşetă o cestiune de strategie! Cind 
dar ni se oferă să avem o armată cu bastoane high-life 
şi comandată de mandarini, unde este grija pentru ne- 
voile mari ale ţărei şi unde este patriotismul acestui 
guvern ? 

Nu trebue să uitaţi, d-lor, că în justiţie atentatul 
era să fie şi mai mare, că faptul comis contra Curţii de 
Casaţie — căci noi nu-l putem considera ca lege—a fost 
să fie alt-fel. Ceea ce ne dă cheia loviturii ce se dă Cur- 
ţii de casaţiune, este că nu s'a descoperit rubedenia aceasta 
de cît după ce s'a incercat alt atentat, adaosul de 4
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consilieri, şi numai cind acesta n'a isbutit, s'a întocmit 
lista. pentru rudenii şi sa descoperit că este rubedenie şi 
acolo unde nimeni nu o cunoaşte, nici firea, nici legile 
civile, rude care sunt rude pentru că şi-aii uscat rufele la 
un soare, saii doi oameni care ţin două surori. Ceea ce 
insă ma întristat este că această înaltă instituţiune pe 
care d-lor ai desfiinţat-o, era singura care rămăsese în- 
treagă în mijlocul luptelor noastre. 

Atita, era încrederea care o căpătase în conştiinţa 
publică, în cit ori de cîte ori în vre-o lege oare-care 
fiscală, electorală, etc. era nevoe de un recurs suprem, 
în tot-d'auna, în Cameră ca şi ţară se zicea: la Curtea 
de Casaţie! 

Această instituţiune, al cărei prestigiii au căutat 'să-”] 
atingă, nu avem meritul a o fi înființat noi, ea ne-a fost 
hărăzită de congresul de la “Paris. Pentru mine, d-lor, 
este o ruşine naţională, că dacă nu suntem în stare să 
inălţăm ceva, în această ţară, să nu' fim în stare nici să 
păstrăm ceea ce ne-a dat munca şi priceperea altora şi 
de care am beneficiat. 

Este dar de mirare că acest partid a căzut mai jos de cit ori cind? Nu, căci publicul vede faptele lui, lumea noastră politică a eşit din vîrsta copilăriei, a ajuns în virsta maturităţei, s'a obicinuit să judece şi să priceapă nu după ce-i spune altul, ci după ce vede, s'a obicinuit să aprecieze mai mult devotamentul care nu se laudă de cît lăudăria care nu răspunde la nimic, s'a obicănuit să preţuiască patriotismul cel cumpătat maj bine de cit qe- claraţiunile de răsboiii de la Orfeii, declaraţiunile vitejeşti de la Senat, urmate de discursul de la laşi şi de recom- pense la Academie pentru un pamflet. Da, aici su ajuns la desgust pentru cei care ai traficat Şi cu cele sfinte, cu cele naţionale; lar la Rominii de peste Carpaţi s'a ajuns în sfirşit să fie unanimitate, căci acum toţi sunt de acord să se teamă, de guvernul romîn Şi să se plingă Şi în contra Academiei, singura instituţiune în care sunt reprezentaţi şi ei. Ă 
lar noi ne-am ridicat, 

faptelor noastre de la guvern, 
plul pe care Pam dat în opoz 
la guvern fâră să ne fi plins 

nu numai prin săviişirea ne-am ridicat şi prin exem- 
ițiune. Noi am plecat de şi să ne fi bocit de a doua
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zi către cine-va şi în contra cul-va, că nu mai suntem la 
putere, cum a făcut Brătianu la 1868 în sala Slătineanu, 
cum ai făcut liberalii chiar la 1888. Ştiţi care era ati- 
tudinea  Voinţei Naţionale după, cădere, de şi guvernase 
12 ani, de şi plecase cind se stinsese viaţa într'înşii ! Alta, 
a fost atitudinea noastră; de şi am fost goniţi din Par- 
lament, nu ne am plins; am fost atacați, am răspuns cu 
moderație, am aşteptat ca de la reînvierea opiniunei 
publice să iasă întărirea noastră. Absenţi din Cameră în 
aceste 7 luni, ai fost fapte de ale guvernului pe care 
am reuşit să le împedicăm numai prin forţa morală a, 
partidului nostru, fără să ne căm chiar mare osteneală 
cu propaganda. Totuşi am mers mereii înainte, s'au în- 
fiinţat cluburi în provincie şi în unul din ele în aceeaşi 
zi Sa înscris şi fiul unui fost domnitor şi un ţăran din 
satul fundat de tatăl tăi —pilda cea mai vie cit de larg 
este partidul conservator, cum el poate să răspundă la 
toate nevoile naţiunei. | Ie 

Ne-am ridicat, ne ridicăn şi ei se duc fără să avem 
nici nevoe să exagerăm criiicele noastre, din potrivă ne 
trudim să spunem mai puţin de cit gindim despre stăpi- 
nirea, de azi. 

De sigur am fi voit să prelungim vremea încercărei, 
mulţi dintre noi nu putem să uităm că am simţit o 
oboseală firească după 7 ani de muncă, dar nu este vina 
noastră dacă guvernul liberal nu ne dă timp ca să pre- 
lungim această odihnă şi ne sileşte să zicem: Campania 
este deschisă! (aplause). 

Acum câţi-va ani, 'mi aduc aminte, cînd combăteam 
guvernul liberal, am zis lui Brătianu: guvernarea d-tale 
"mi reprezintă cele trei perioade ale primilor împărați 
romani: al început ca August, cu tirania ipocrită, ai tre- 
cut la Tiberiu, la tirania violentă, ca să ajungi la Caligula 
la tirania bufonă. Ca să, califice guvernul de azi nu gă- 
sesc nici o comparaţie, nu este nici o vreme, nici chiar 
din imperiul de jos, pentru care să nu fie o nedreptate 
istorică ca să o compari cu stăpînirea de acum (aplause 
prelungite).



CHESTIA MITROPOLITANĂ 
I. 

Discursul din Bucureşti 

Guvernul liberal al d-lui Dimitrie A. Sturdza, detronînd în conâiţiuni cu totul escepționale pe P, $. 3. Ghenadie, Mitropolitul Primat al ţărei, Par- tidul conservator a deschis o campanie de protestare, prin o serie de în- truniri publice, în capitală şi ?n judeţe. 
Prima întrunire sa ţinut în Bucureşti, în sala „Dacia“, în ziua de 26 Maiu. 
D. Take Ionescu a pronunţat următorul discuis: 

(D. Take Ionescu vine la tribună şi e primit cu aplause). 

CTlizi ceicifenă, 

N'aşi fi luat cuvîntul în urma celor drepte şi bune care vi sau spus azi, sunt însă dintre toţi Rominii acela care a fost mai multă vreme ministru de culte şi am crezut, că, ar fi răii interpretată tăcerea mea dacă n'aşi fi spus două vorbe la această întrunire (aplause). De aceea, d-lor, să mă ertaţi dacă azi nu pot să fac un discurs, însă sunt &ator să examinez un lucru împreună cu d-voastră. 
Cu toţii vă întrebaţi: pentru ce a făcuţ guvernul acest, mare scandal? Pentr a u ce a făcut toate cite vi sati spus ŞI căre au avut de resultat să necinstească Biserica ? entru ce s'a pus Sinodul în luptă cu poporul entru ce sa călcat Constituţiunea.? Popor p Dacă întrebaţi pe liber ntre alii de la guvern, vă vor spune că se găseat: în faţa unui Mitropolit care era cel mai răi
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dintre toţi clericii din ţară, in privinţa căruia era o da- 
torie a ori-cărul guvern să'l dea afară. 

Presupun că ar fi justificat acest lucru. Care ar fi 
fost datoria unui guvern cu dragoste de ţară? Dacă un 
Mitropolit ar fi trădător saii cu desăvirşire vinovat, un 
guvern cu dragoste de ţară sar fi adresat la toţi capii 
de partid, le ar fi comunicat documentele pe care le are 
şi le-ar fi spus: Să mergem cu toţii să cerem demisiunea, 
Mitropolitului, şi de sigur ar fi obținut-o (aplause). 

Dar, d-lor, nu este lucrul ast-fel: Mitropolitul Ghe- 
nadie a fost 19 ani Episcop la Argeş, 12 ani sub gu- 
vernul liberal; în aceşti 12 avi, i s'a făcut cinstea să 
presideze cea mai mare sărbătoare bisericească din veacul 

nostru, sfinţirea bisericei Curţei de Argeş; în aceşti 12 
ani dacă ar fi fost ce spune partidul liberal şi mai ales 
dacă ar fi ştiut-o liberalii, cum de nu aii luat măsuii? 
Cum mai ales fost-a favoritul lor ? 

Mai mult. In anul 1889 d. Sturdza mărturiseşte in 
Voința Naţională că a primit pe Episcopul de Argeş ca 
să'și pună iscălitura lui alături cu a sa pe o carte de 
istorie naţională. Eu, q-lor, sunt drept, ei nu cred că a 
făcut-o pentru cei 10.000 lei cu care a contribuit Mitro- 
politul; eii cred că de la 1889 şi pănă la 1892 — căci 
pănă la 1892 a durat colaborarea primului ministru cu 
fostul episcop de Argeş — d. Sturdza l'a crezut şi bun 

__Romin şi om cinstit, căci rar iscăleşte un viitor prim- 
ministru alături cu un Episcop. La 1893 — peste un an 
numai, — Episcopul de Argeş se alege Mitropolit şi d. 
Sturdza, prin gazetele sale, începe să'l insulte. 

Va să zică: crimele, necinstea, toate s'a petrecut de 
la 1892 pănă la 1893? (Aplause). 

Dar, d-lor, merg mai departe. Ne retragem de la gu- 
vern la, 1895 şi d-nul Sturdza merge, sai merge ministrul 
săi — ce să] numim? i-am face un bine, lam face cu- 

noscut — se duce acest mititel necunoscut şi ţine şedință 
în Sinod cu Mitropolitul. Nu numai atit. Insuși d. Sturdza, 
tot în toamna, anului 1895, se duce la Brincoveneasa 
braţ la braţ cu Mitropolitul şi'i ţine un discurs Mitropo- 
litului, lăudindu'l că vrea să pună ordine la Aşezămintele 
Brincoveneşti, d. Sturdza, care de şi boer nu s'a jucat
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nici o dată cu copiii de boeri, dar nu uită că se trage de 

la Safta Brincoveanu! 

In toamna anului 1895, ca şi în 1892, nu erai dar 

la cunoştinţa d-lui Sturdza nică crime, nici imoralitate ? 

Ei bine, cind ai apărut? In primă-vara anului 1896 ? 

In această. privinţă daţi-mi voe să vă spun că eu nu 

sunt mirat de loc, că este mai mult de cit un an de cînd 

unul din aceia cari aii iscălit hotărirea mi-a spus în ca- 

binetul mei: „D-le ministru, voim pe Mitropolit să 1 în- 

Girjim în contra d-v.— şinu este un secret pentru nimeni 

că în Sinodul din primă-vara anulvi 1895, Mitropolitul 

'miă-a făcut multe necazuri — dar noi liberalii tot nu 1 

iertăm, tot îl vom da afară“. 
Care să fie dar adevărul? D. Sturdza este stăpin pe 

Academie, pe Bancă, pe Credit, vrea să fie stăpin şi pe 
Biserică, şi atunci d. Sturdza “şi-a ales din Episcopii romini 
drept al săi pe acela căruia dacă i sar face ancheta frăţească 

încă, ar păţi-o, 'şi-a ales pe Episcopul care acuză pe Mitro- 
polit că a sfinţit prea multe biserici că să profite, şi el a 
luat de la o biserică 7000 lei, eu “i am dat (aplause). 

Cum să nu "i dai cind m'a ameţit atiţia ani că biserica 
nu este canonică? (Ilaritate). S'a îndulcit la 7000 lei, şi 
a cerut şi d-lui Olănescu tot 7000 lei pentru podul peste 
Dunăre, dar Olănescu nu "ia dat, nu "i a dat fiind-că 
dacă eii nu puteam să pun pe altul să sfinţească, biserica, 
la pod putea să slujească, şi altul; acesta este omul pe 
care d. Sturdza Va hotărit să fie Mitropolit Şi o să'l aleagă. 
(Protestări). 

Voci: Nu o să "1 aleagă, îl vom huidui! 
D-lor, vă, aduceţi aminte căla 1893 am avut cinstea 

să prezint legea, clerului mirean; atunci a voit d. Sturdza 

de cit dou episco Ea = mere în grevă, N'a găsit d-sa 

Argeş Ghenadie ai e urmeze, iar Episcopul de 
bună" de 30 de ani cae? u pot, ei cred că legea este 
cînd A i . erem leafă, pentru preoţii de mir, şi 

„Se dă, nu pot să mă opun“. De atunci sa hotarit soarta Mitropolitului Ghenadie: de la 1893 s': 
biserica, este în doliu, sa Spus că . de aiunci s'a decis ca si aduca: 
Episcopul Partenie Mitropolit. a să se aducă



13 
  

Acesta este adevărul. | 

Dar să presupunem că n'ar fi aşa, să presupunem că 

Mitropolitul 'ar fi vinovat şi vinovat grav. Care ar fi fost 

datoria guvernului? N'a putut săi ia «demisia, nu a voit 

guvernul să se aqreseze și la alţii, foarte bine; carei era 

datoria? | 

Datoria sa era sa facă un proces serios, un proces, 

nu o strangulaţiune, ca să convingă publicul că atunci 

cînd se sgudue una din temeliile societăţei, se sgudue 

fiind-că, este nevoie, nu fiind-că aşa este capriciul saii in- 

teresul partidului. 
Ca să convingă însă publicul, nu trebuia să înceapă 

prin a pune pe Episcopi în grevă, şia arăta 'ast-fel dina- 

inte care sunt părerile viitorilor judecători. Eu, d-lor, îi 

cunosc pe aceia, cari ai îscălit sentința, unii dintre ei sunt 

mieii lui D-zeii, a trebuit să sufle diavolul în ei ca să facă 

ceia-ce ati făcut, şi ei ştii de unde a eşit diavolul. 

Rezultatul este că avem astă-zi un Mitropolit sur- 

shiunit şi luat pe sus, un popor sdruncinat în credinţa 

lui, un Sinod -pe care”! înjură toate. gazetele. 

Sa .săruncinat din temelie Biserica naţională, căci 

cum voiţi ca lumea care citeşte în Monitor slăbiciunile 

omeneşti care guvernul spune că se ascund sub rasa unui 

Mitropolit, să nu creadă tot ce spun gazetele că se ascunde 

şi sub rasele celor-l'alți Episcopi şi arhierei? 

Guvernul însu'şi a stirnit scandalul. Intreg Sinodul 

va fi acoperit cu noroii şi nu vom putea restabili vaza 

şi prestigiul Bisericei nici peste două generaţiuni. 

Azi la anul 1896, singura instituţiune din ţară care 

este pur naţională, căci celelalte le am imitat de la civi- 

lizaţiunea străină, este lovită, şi lovită fără leac. 

Şi nu era destul Biserica pîngărită, mai trebuia să 

vie şi anarhia de sus. Am văzut în jurnalele guverna- 

mentale scriindu-se: „Se vor publica fapte grave la, adresa 

Mitropolitului“. Aţi auzit? Un om osindit, şi să vorbeşti 

de faptele lui după ce lau osîndit! 

Cum? Intiiă îl osindeşti şi apoi îi faci instrucţiă ? 

Dar dacă ai dovezi de fapte grave, de ce să nu le spui 

de la început şi laşi lumea să creadă că s'a comis o ne- 

dreptate? De ce să zideşti întiii o sentinţă absolută ne-
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motivată, şi tocmai pe urmă să descoperi adevărate vine 
în contra condamnatului? De ce cind ai dovezi de păcate 
grele să condamni pentru mantia şi mitra arhiereului? 
Aceasta este şi neuman, şi absurd, şi monstruos. 

Lumea va crede alt-fel, lumea va zice că după ceai 
destituit pe toţi protoereii, după ce ai dovedit întreg cle- 
rului că chiar pe Mitropolitul îl poţi da afară fără pricină, 

este lesne, prea lesne de produs dovezi şi răul cel mai 
mare al situaţiei de azi, indignarea că s'a dat în judecată 
fără dovezi, va rămîne. 

Dar se mai zice că guvernul va face şi plebiscit în 
biserică, vor pune preoţii să iscălească că sunt mulţumiţi. 
Dar dacă sar face plebiscit şi în contra guvernului? Ce 
fel de guvern este acela care nu găseşte de cit mijloace 
revoluţionare şi anarhice? 

Nu eu plebiscit se poate da autoritate morală unei 
judecăţi care n'a ţinut de cit două ceasuri, mai puțin de 
cit trebue ca să citeşti acuzaţia şi sentinţa. 

A doua călcare de lege. Ce? Sinodul e de capul lui? 
Cum se poate aceasta? In Grecia este scris că de la Sinod 
se face apel la Rege, dar la noi dacă nu este scris poate 
să 'şi închipuiască cine-va că Sinodul poate să facă ce 
vrea? Ia închipuiţi-va că Camera şi Senatul aleg un Mi- 
tropolit la care Episcopii se opun, şi aceştia, a, doua-zi, 
cu un simulacru de judecată, spun că acel Mitropolit a făcut D-zeu ştie ce şi "1 aruncă o caterisire. Ce rămîne 
din votul Camerei şi al Senatului? Este posibil aceasta? 
Aceasta este o adevărată uzurpare de puteri, este o ba- bilonie în capul guvernului. 
| Mai este un lucru şi cu aceasta daţi-mi voe să Isprăvesc. 

D. Sturdza n'a furat numai Bisericei Sinodului consideraţia, Constituţiun 
una din prerogativele sale; d. Sturaza ne-a furat nouă la toți ceva care e mai presus de ciţ toate acestea, ne-a furat credinţa în patria căreia aparţinem. 

Cind te-ai născut într*o țară mică, ca să te înalți la un patriotism adevărat, în sensul cel mare al cuvîntului mebue a crezi că țara, ta e capabilă de un viitor strălucit. ine, în noi i ': i flacără, Cind am vazut ee mot um ab Sa otil Deca i ituţiile, pe cari 

prestigiul ei, 
ei puterea şi Coroanei
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le credeam mai presus de toate ministerele, n'a scăpat 
ca să nu fie atinsă, cind am văzut că se petrec la noi 
în ţară parodii de judecăţi care amintesc ţările cele mai 
barbare, cînd am simţit că vaza ţărei noastre păleşte, am 
avut un ceas de îndoială. 

Pentru acest minut de slăbiciune morală, pe d. Sturdza 
nu-l voii erta nici odată. (Aplause).



II. 

Discursul din Iaşi 

In campania de protestare ce partidul conservator întreprinsese în chestia mitropolitului Ghenadie, d. 'Take Ionescu a pronunțat la lași, în 10 Iunie 189%, un discurs, pe care îl reproducem după notele apărute în ziarul Timpul : 

D. fake Ionescu (e primit cu aplause furtunoase): 

Piz pa ay Cdizi Cettert, 

Pentru a doua oară am cinstea 
_Zenta inaintea d-v. Acum 3 anj 
mentală la clădirea universităţii, 
dovadă a hărniciei şi patriotis 
pentru generaţiile viitoare; azi plingem împreună distru- gerea muncii multor generaţii trecute. Aţi urmărit toate faptele guvernului, în cît nu mal e nevoe să insist şi eu asupra amănuntelor. 

de a mă pre- 
puneam piatra funda- 

înălţam un monument, 
mului generaţiei de astă-ză 

pe ce se bizue stăpinirea de azi în egiuiri? Pe douj aliaţi vremelnici şi pe o idee falşă, 
Istoria. vorbeşte despre un 'Ţar în timpul cărvia, Ru- sia era, amenințată de o invazie de afară Şi fiind întrebat pe ce se bizue ca să înfrîngă pe duşmani, a răspuns : — Mă bizui pe cei doi mari şi neinvinşi generali: Ghenarie şi Februarie. 
Aliaţii Vremelnici ai guvernului colectivist sunt ge- neralii: Iulie şi August, Colectiviştii nu mai trăesc de cit scomptind efectul căldurilor asupra indignărei opiniunei erăbdare ceasul secerei Şi al băilor 

e urgia poporului. Insă căldurile ul va rămiînea până la Septembre, 

„Ca să scape q vor trece şi dacă guvern
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Campania este deschisă! 

Cu ocaziunea întrunirei ce a ţinut partidul conservator la Clubul din 
Bucureşti, în ziua de 26 Aprilie 1896, d. Take lonescu a pronunţat un dis- 
curs-rechizitor în contra. partidului liberal, care în 7 luni de guvernâmînt 
numai, ingrămâdise greşeli peste greşeli. Riînd pe rînd defilează toate minis- 
teriele, chestia naţională, chestia armei Manlicher, etc. 

Iată în extenso acest discurs, cu care s'a început campania de luptă 
în contra regimului naţional-liberal : 

2 omnia, 

D-nul A]. Lahovari adineaori a scăpat un cuvint: în 
loc de 7 luni, a zis 7 ani. Bii cred că n'a fost o sim- 
plă scăpare, adevărul este că aceste 7 luni sunt luni 
foarte lungi (aplause); nu lungi, pentru că am fi în opo- 
ziţiune, căci eii nu cred că vre-o dată miniştrii să fi 
plecat mai veseli de la minister ca noi, nici partid să fi 
primit cu mai mare plăcere retragerea de cit partidul 
nostru acum 7? luni, dar sunt lungi aceste 7 luni, fiind 
că s'a îndeplinit in cursul lor unul din cele mai însemnate 
evenimente politice de cind există Rominia modernă. 

Sunt convins, d-lor, că nici-o-dată, ea acum, partidul 
conservator nu s'a suit mai sus şi nici-o-dată, ca acum, 
partidul liberal n'a fost mai jos (aplause). Acesta este 
fenomenul întimplat în ultimele 7 luni şi care ne face să 
măsurâm vremea care a trecut, nu după numărul zilelor 
Şi al ceasurilor, ci după însemnătatea faptelor care sai 
încadrat în acest timp. 

Partidul liberal era foarte jos la 1888, dar nu era 
aşa de jos ca azi, cu toate nemerniciile lui, cu toate im- 
puşcăturile din Dealul Mitropoliei, partidul liberal nu era 
in starea în care este azi în faţa opiniunei publice; atunci 
partidul liberal inspira ură, acum inspiră scîrbă (aplause).
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Cine este urit, este încă o fiinţă vie, cine este scirbit 
este o mortăciune (aplause). 

Și pe cind scade partidul liberal—şi scade ca să nu 
se mai urce în opiniunea publică—tot atunci se ridică 
partidul conservator şi se ridică fără chiar să dea din 
miini, căci am lăsat pe aceşti domni absolut stăpini în 
Camerele eşite din alegeri libere—aşa de libere, în cit 
mă rog la D-zeii,ca de cite ori voii fi în opoziţie să nu 
ne mai dea alegeri libere, ca să mă pot alege şi eu de- 
putat (ilaritate, aplause). 

I-am invitat politicos la treabă şi le-am spus că 
suspendăm judecata noastră pănă ce'şi vor face dovezile, 
şi.nu aii trecut de cît 7 luni şi vă întreb: care este 
instituţiunea din ţară pe care n'ai înjosit'0? Care este 
sentimentul naţional pe care nu at ştirbit? 

hespectul autorităţei ! ? Cînd în parlament primul 
ministru stind pe aceeaşi bancă cu ministrul de interne 
se înjura cu dinsul ca să fie lucrul scris în Monitorul 
țărei, ce voiţi să creadă masele numeroase despre sfet- „Dicii ţărei? | 

Cum voiţi ca publicul să nu creadă că noi, oameni politici, nu suntem de cit nişte saltimbanci lipsi de ori-ce preocupare pentru binele obştei, cind după 4 luni acela, care dusese steagul în contra noastră, acela care ne ame: ninţase în numele partidului liberal cu răsboiul, cu dări- marea porţilor Palatului, acela, care spusese că a rupt lanţurile sclaviei, acela este tratat în Cameră de contra- pandist ordinar, şi el răspunde : sunteți samsari şi gheşef- 
tari nari (aplause); cînd, prin urmare, ceeace s'a intimplat de rindul trecut după 12 ani, atunci cînd se vorbea, de Joimăriţă şi de liberalul-burtă, acum se întimaplă 

Dar capacitatea guver 
n'a fost înjosit? Ss namentală ? Care departament 

„Departamentul cel mai tăcut, al domeniilor? Ştiţi că mpădurească Rominia, lăsind zone
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Domnii ăştia ai făcut atitea prostii, în cît presa noastră 
nici n'a avut vreme să le poată prinde şi înregistra pe 
toate; multe aii scăpat ne observate. 

Departamentul justiţiei? Ştiţi că legea judecătoriilor 
de ocol este eşită din capul cel mai gogo din partid, din 
acela la, care se închină şi d. Fleva, —opoziţiune opoziţi- 
une, contrabandist contrabandist, dar legile lui Stătescu 
se votează în unanimitate! Ei bine, în acea lege ministrul 
a pus ceva care-l face de ris pănă în fundul satelor. 
Ştiţi că în materie imobiliara a schimbat competinţa ju- 
decătorilor de ocol, dindu-le dreptul a judeca numai pănă 
la valoarea de' 1500 lei, pe cînd în legea noastră erai 
competinţi a judeca în materie imobiliară pănă la 5 hec- 
tare, atit cît era lotul țărănesc: Cinci hectare ştie ori- 
cine ce însemnează,; punind acum valoarea de 1500 lei, 
trebue ca pentru fie-care proces de ţăran să se facă două 
procese: unul ca să stabilească valoarea şi altul apoi ca 
să se judece fondul! Ştiţi de asemenea că pămintul n'are 
aceeaşi valoare in toată ţara, ba chiar în aceeaşi locali- 
tate valoarea pămintului diferă; se va intimpla dar că 
unii ţărani vor fi judecaţi de judecătorul de ocol şi alţii 
de tribunal, tot pentru aceeași întindere de pămînt. Ve- 

deţi d-voastră pe ţăranii noştri in simplitatea lor neştiină 
unde să şi adreseze plingerile şi bătinduşi capul să 
priceapă cum de vecinii din satul d'alături, sai chiar 
unul din satul lor care are pămînt mai bun merge la 
tribunal, iar el la judecătorul de ocol! Un ris în toată 
țara, o adevărată ameţeală şi Ja urma urmei o operaţiune 
mai mult pentru partizanii fără procese ai partidului 
liberal. 

Voiţi să vă vorbesc de ministerul de interne? 
Ministrul de interne ştiţi că iar a numit 0 comisi- 

une să facă legi de descentralizare: De 7 luni fac la co- 
misiuni şi pănă acum nu s'a strins nică o comisiune, iar 
în chestiunea descentralizărei nu ni s'a dat de cit un 
ministru foarte descentralizat în chestiuni de demnitate 
omenească (aplause), care cu neruşinare a tratat o mare 
chestiune naţională ca o chestiune de bacşiş de cite-va 
sute de lei. 

D-lor, înţelegeţi bine că *'mi este neplăcut să vorbesc 
de departamentul căruia “i-am consacrat 4 ani ai vieţei
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mele, anii cei mai plini din viaţa mea. Și acolo a fost 
aceeaşi tendinţă: pe de o parte ni s'a dat spectacolul in 
to-td'a-una urit şi acum şi inutil, al oamenilor cari nu 
se ţin de lucrările pe care le-ai făgăduit, iar pe de alta 
sa mers cu ura pănă acolo în cît sa desființat singura 
şcoală romînească care se înființase în Dobrogea pentru 
a grăbi romanizarea ei, sub motiv că în Dobrogea nu pot crește buni învăţători, fiinâ-că acolo nu se află sen- timent romînesc—pe acest motiv se poate cere şi desli- pirea Dobrogei de la noi! 

Adevărul este că incapacitatea neputincioasă a voit să-şi răsbune pe o guvernare rodnică desfiinţind cit may multe din creaţiunile ei. S'a ales între altele şi şcoala normală din Constanţa, pentru că, şi altă dată, g-nul Sturdza  desfiinţase  gimnasiul din Tulcea. Imitaţie şi reluare a firului! 
| In chestiunea, bisericei, ca, să se arate respectul către religiune, sa pus în capul direcţiunei cultelor un fost călugăr care şi-a asvirlit rasa, şi poteapiul şi s'a însurat (aplause). 
„De ce să mai vorbese despre incapacitatea adminis- trativă, cind acest guvern a dat exemplul nepriceperei părței celei mai însemnate a vieţei omului, a vieţei sufle- teşti! D. Lahovari v'a arâtat ce am făcut în chestiunea naţionala —desfid pe miniştrii liberali să vorbească de la 

ei în chestia naţionala! Pri nu ninictau 2 vorbit i pia sculat cu o fiţuica scrisă dinai cu PI “ominiel sa 
citise Ia Iaşi, îi dei anăinte, cu fițuica pe care o 
cu 0 iotă. ia fond Pa lu p Pic ne rucut Sa „asa mA colosala Decuviinţă, la adres Sa Be dinainte ȘI ă spus 
la Monitor si : resa, unei țari vecine, s'a dus fuga ŞI a şters tot ce scăpase din gură ne con: 

ata lumea auzise şi s'a mulţumit cu această ruşine. consiă uYernul conservator, d. Lahovari, a inființat un romin în una din țările locuite de Romini, con.
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virful catartului să dea jos steagul - Romîniei şi dacă nu 
era opozițiunea noastră, dacă nu era indignarea publică, 
ar fi făcut'o şi pe aceasta. 

Cind s'aii atins oamenii aceştia de interesele mari 
ale ţărei, cînd s'aii ocupat de justiţie, de armată, arăta- 
tau o mai mare destoinicie? 

V'a vorbit d. Lahovari de puşca-ciomag. Bi merg 
mai departe, presupun că ar fi puşca, ciomag; atunci cum 
se poate califica omul care, ca ministru de răsboiii, îna- 
inte de a fi înlocuit puşca, spune celor 150.000 de soldaţi, 
cărora miine-poimiine poţi să le ordoni să moară, că. ai în 
mînă un ciomag? Dacă n'am avea norocirea—care acum 
este un noroc —să se ştie că tot ce ese din gura libera. 
lilor este numai pismă şi patimă, vă întreb care ar fi 
forţa noastră, dacă miine ar isbucni un răsboiti? 

Și dacă în faţa inimicului s'ar întimpla ca descuraja- 
rea să cuprindă trupele cu ciomege, cu ce inimă şi cu 
ce drept. vei judeca pe acel fugar, cînd ministrul de răs- 
boii a spus că el este desarmat, că nu are în mîna sa 
de cit un baston high-life cu care te poţi plimba la Capşa, 
nu 0 puşcă? 

Ce ai făcut d-nii aceştia pentru marile interese ale 
armatei? N'ai făcut soldaţi şi căprari, şi pe de o parte 
au înmulţit numărul generalilor, iar pe de alta, geloşi de 
succesele armatei chinezeşti, unde toate gradele se daii 
prin examen, unde mandarinii la fie-care examen capătă 
cite un nasture de un alt metal pun şi ei pe toţi ofiţe- 
riii, chiar pe generali, să dea examen din grad în grad! 
Par'ca văd într'o sală de la minister pe coloneli făcînd 
compoziţii în pupitre şi un spion militar care-i observă 
să nu copieze de pe manşetă o cestiune de strategie ! Cind 
dar ni se oferă să avem o armată cu bastoane high-life 
şi comandată de mandarini, unde este grija pentru ne- 
voile mari ale ţărei şi unde este patriotismul acestui 
guvern ? 

Nu trebue să uitaţi, d-lor, că în justiţie atentatul 
era să fie şi mai mare, că faptul comis contra Curţii de 
Casaţie — căci noi nu-l putem considera ca lege—a fost 
să fie alt-fel. Ceea ce ne da cheia loviturii ce se dă Cur- 
ţii de casaţiune, este că nu s'a descoperit rubedenia aceasta 
de cit după ce s'a incercat alt atentat, adaosul de 4
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consilieri, şi numai cind acesta n'a isbutit, s'a intocmit 
lista pentru rudenii şi sa descoperii, că este rubedenie şi 
acolo unde nimeni nu o cunoaşte, nici firea, nici legile 
civile, rude care sunt rude pentru că şi-au uscat rufele la 
un soare, saii doi oameni care ţin două surori. Ceea, ce 
însă m'a întristat este că această înaltă instituţiune pe 

care d-lor ai desfiinţat-o, era singura care rămăsese în- 
treagă în mijlocul luptelor noastre. 

Atita era încrederea care o căpătase în conştiinţa 
publică, în: cît ori de cîte ori în: vre-o lege oare-care 
fiscală, electorală, etc. era nevoe de un recurs suprem, 
în tot-d'auna, în Cameră ca şi ţară se zicea: la Curtea 
de Casaţie! 

Această instituţiune, al cărei prestigiii au căutat să-l 
atingă, nu avem meritul a o fi înfiinţat noi, ea ne-a fost 
hărăzită de congresul de la Paris. Pentru mine, d-lor, 
este o ruşine naţională, că dacă nu suntem în stare să 
înălţăm ceva în această ţară, să nu fim în stare nici să 
păstrăm ceea ce ne-a dat munca şi priceperea altora şi 
de care am beneficiat. 

Este dar de mirare că acest partid a căzut mai jos 
de cit ori cind? Nu, căci publicul vede faptele lui, lumea 
noastră politică a eşit din virsta copilăriei, a ajuns în virsta maturităţei, s'a obicinuit să judece şi să priceapă 
nu după ce-i spune altul, ci după ce vede, s'a obicinuit 
să aprecieze mai mult devotamentul care nu se laudă de cit lăudăria care nu răspunde la nimic, sa obicinuit sa preţuiască patriotismul cel cumpătat maj bine de cît de. claraţiunile. de răsboiă de la Orfeii, declaraţiunile vitejeşti de la Senat, urmate de discursul de la laşi şi de recom- pense la Academie pentru un pamflet. Da, aici su ajuns la desgust pentru cei care au traficat şi cu cele sfinte, cu cele naționale; iar la Rominii de peste Carpaţi s'a uns a Sturgit e unanimitate, căci acum toţi sunt 

şi în contra Academiei . guvernul romina ŞI Să se plingă a Acar le, singura instituţiune în care sunţ reprezentați şi ei. 
lar noi ne-am ridicat, 

faptelor noastre de la guvern, 
plul pe care Pam dat în Opoz 
la guvern fâră să ne fi plius 

nu numai prin săvirşirea 
ne-am ridicat şi prin exem- 
ițiune. Noi am plecat ae 
Şi să ne fi bocit, de a doua
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zi către cine-va şi în contra cui-va, că nu mai suntem la 
putere, cum a făcut Brătianu la 1868 în sala, Slătineanu, 
cum ai făcut liberalii chiar la 1888. Ştiţi care era. ati- 
tudinea,  Voinţei Naţionale după cădere, de şi guvernase 
12 ani, de şi plecase cind se stinsese viaţa într'inşii ! Alta 
a fost atitudinea noastră; de şi am fost goniţi din Par- 
lament, nu ne am plins; am fost atacați, am răspuns cu 
moderație, am așteptat ca de la reînvierea opiniunei 
publice să iasă întărirea noastră. Absenţi din Cameră în 
aceste 7 luni, ai fost fapte de ale guvernului pe care - 
am reuşit să le împedicăm numai prin forţa morală a 
partidului nostru, fără să ne Găm chiar mare osteneală 
cu propaganda. Totuşi am mers mereii înainte, s'au în- 
fiinţat cluburi în provincie şi în unul din ele în aceeaşi 
zi S'a înscris şi fiul unui fost domnitor şi un ţăran din 
satul fundat de. tatăl tăii—pilda cea mai vie cit de larg 
este partidul conservator, cum el poate să răspundă la 
toate nevoile naţiunei. 

Ne-am ridicat, ne ridicăm şi ei se duc fără să avem 
nici nevoe să, exagerăm criiicele noastre, din potrivă ne 
trudim să spunem mai puţin de cît gindim despre stăpi- 
nirea, de azi. 

De sigur am fi voit să prelungim vremea încercărei, 
mulți dintre noi. nu putem să uităm că am simţit o 
oboseală firească după 7 ani de muncă, dar nu este vina 
noastră dacă guvernul liberal nu ne dă timp ca să pre- 
lungim această odihnă şi ne sileşte să zicem: Campania 
este deschisă! (aplause). - 

Acum câţi-va ani, 'mi aduc aminte, cînd combăteam 
guvernul liberal, am zis lui Brătianu: guvernarea d-tale 
"mi reprezintă cele trei perioade ale primilor împărați 
romani: al început ca August, cu tirania ipocrită, ai tre- 
cut la Tiberiu, la tirania violentă, ca să ajungi la Caligula 
ia tirania bufonă. Ca să calific guvernul de azi nu gă- 
sesc nică o comparaţie, nu este nici o vreme, nici chiar 
din imperiul de jos, pentru care să nu fie o nedreptate 
istorică ca să o compari cu stăpînirea de acum (aplause 
prelungite).



CHESTIA MITROPOLITANĂ 

I. 

Discursul din Bucureşti 

Guvernul liberal al d-lui Dimitrie A. Sturdza, detronînd în condițiuni cu totul escepţionale pe P, 3.8. Ghenadie, Mitropolitul Primat al țărei, Par- tidul conservator a deschis o campanie de protestare, prin o serie de în- 
Prima întrunire s'a ținut în Bucureşti, în sala „Dacia“, în ziua de 26 Maiu. 
D. Take Ionescu a, pronunţat următorul discurs: 

(D. Take Ionescu vine la tribună şi e primit cu aplause). 

CTdizi celifenă, 

N aşi fi luat cuvîntul în urma celor drepte şi bune care vi sai spus azi, sunt însă dintre toţi Rominii acela 

crezui că ar fi răi interpretată tăcerea mea dacă nași fi spus două vorbe la această întrunire (aplause). De aceea, d-lor, să mă ertaţi dacă azi nu pot să fac un discurs, însă sun dator să examinez un lucru împreună, cu d-voastră. 

pentru ce a făcuţ guvernul 
ce a făcut toate cite vi s'au 
ltat să necinstească Biserica? 

în luptă cu poporul entru ce s'a călcat Constituţiunea.? 
o D Dacă întrebaţi pe liber Are alii de la suvern, vă vor spune că, se găsea în faţa unui Mitropolit care era cel mai răi
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dintre toţi clericii din ţară, în privinţa căruia era o da- 
torie a ori-cărui guvern să'l dea afară. 

Presupun că ar fi justificat acest lucru. Care ar fi 
fost datoria unui guvern cu dragoste de ţară? Dacă un 
Mitropolit ar fi trădător saii cu desăvirşire vinovat, un 
guvern cu dragoste de ţară sar fi adresat la toţi capii 
de partid, le ar fi comunicat documentele pe care le are 
și le-ar fi spus: Să mergem cu toţii să cerem demisiunea 
Mitropolitului, şi de sigur ar fi obținut-o (aplause). 

Dar, d-lor, nu este lucrul ast-fel: Mitropolitul Ghe. 
nadie a fost 19 ani Episcop la Argeş, 12 ani sub gu- 
vernul liberal; în acești 12 ani, i s'a făcut; cinstea să 
presideze cea mai mare sărbătoare bisericească, din veacul 
nostru, sfinţirea bisericej Curţei de Argeş; în aceşti 12 
ani dacă ar fi fost ce spune partidul liberal şi mai ales 
dacă ar fi ştiut-o liberalii, cum de nu ai luat măsuri? 
Cum mai ales fost-a favoritul lor ? 

Mai mult. În anul 1889 d. Sturdza mărturiseşte in 
Voința Naţională că a primit pe Episcopul de Argeş ca 
să'şi pună iscălitura lui alături cu a sa pe o carte de 
istorie naţională. Eu, d-lor, sunt drept, ei nu cred că a 
făcut-o pentru cei 10.000 lei cu care a contribuit Mitro- 
politul; eii cred că de la 1889 şi pănă la 1892 — căci 
până la 1892 a durat colaborarea primului ministru cu 
fostul episcop de Argeş — d. Sturdza la crezut şi bun 
Romin şi om cinstit, căci rar iscăleşte un viitor prim- 
ministru alături cu un Episcop. La 1893 — peste un an 
numai, — Episcopul de Argeş se alege Mitropolit şi d. 
Sturdza, prin gazetele sale, începe să'l insulte. 

Va să zică: crimele, necinstea, toate s'aii petrecut de 
la 1892 pănă la 1893? (Aplause). 

Dar, d-lor, merg mai departe. Ne retragem de la gu- 
vern la 1895 şi d-nul Sturdza merge, saii merge ministrul 
său — ce să'l numim? i-am face un bine, lam face cu- 

noscut — se duce acest mititel necunoscut şi ţine şedinţă 
în Sinod cu Mitropolitul. Nu numai atit. Insuşi d. Sturdza, 
tot în toamna anului 1895, se duce la Brincoveneasa, 

„braţ la braţ cu Mitropolitul şi'i ţine un discurs Mitropo- 
litului, lăudindu'1 că vrea să pună ordine la Aşezămintele 
Brincoveneşt, d. Sturdza, care de şi boer nu sa jucat
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nici o dată cu copiii de boeri, dar nu uită că se trage de 
la Safta Brincoveanu! 

In toamna anului 1895, ca şi în 1892, nu erau dar 
la cunoştinţa d-lui Sturdza nici crime, nică imoralitate? 
Ei bine, cînd ai apărut? In primă-vava anului 1896? 

In această, privinţă daţi-mi voe să vă spun că ei nu 
sunt mirat de loc, că este mai mult de cit un an de cînd 
unul din aceia cari ai iscălit hotărirea mi-a spus în ca- 
binetul mei: „D-le ministru, voim pe Mitropolit să 11 în- 
dirjim în contra d-v.— şi nu este un secret pentru nimeni 
că în Sinodul din primă-vara anului 1895, Mitropolitul 
"mi-a făcut multe necazuri — dar noi liberalii tot nu "| 
iertăm, tot îl vom da afară“. 

Care să fie dar adevărul? D. Sturdza este stăpin pe 
Academie, pe Bancă, pe Credit, vrea să fie stăpin şi pe 
Biserică, și atunci d. Sturdza “şi-a ales din Episcopii romini 
drept al său pe acela căruia dacă "i s'ar face ancheta frăţească 
încă ar păţi-o, 'şi-a ales pe Episcopul care acuză pe Mitro- 
polit că a sfinţit prea multe biserici că să profite, şi el a 
luat; de la o biserică 7000 lei, ei “i am dat (aplause). 
Cum să nu “i dai cind m'a ameţit atiţia ani că biserica nu este canonică? (laritate). Sa. îndulcit la 7000 lei, şi „a cerut şi d-lui Olănescu tot 7000 lei pentru podul peste Dunăre, dar Olănescu nu 1 a at, nu i a dat fiind-că 
NA d putea acea să pun pe altul să sfinţească biserica, 

care d. Sturdza la hotățit i îc viu oa Co m i (Protestari). | e imopolit şi o sl aleaga. 
pac: Nu o să "1 aleagă, îl vom huiduil za prez ee act inte că n 1995 am avut intea să facă în contane mirean ; atunci a voit d. Sturdza 

ventat cel d'intiiu greva popi Pa — d. Sturdza a în sati Ruiz ă Popilor — şi a cerut şi prietenului 
de it P scopului de Argeş, să intre în grevă. N'a găsit d-sa 
Argeş, Ghenadie aPgicae pl Wrmeze, iar Bpiscopul de 

„ZIS: „Nu pot, eii cred că legea este bună, de 30 de an; ceren “leafă, ) i de ir și cind se dă, nu pot să A eslă pentru preoţii de mir, şi 
soarta, Mitropolitulut Ghe di dp e atunci sa hotarit nadie ; de la 1893 s'a spus că biserica, este în doliu 

. Iu, de aiunci s: is cs Episcopul Partenie Mitropolit. SA decis ca să se aduca
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„Acesta este adevărul. 
Dar să presupunem că n'ar fi aşa, să presupunem că 

Mitropolitul ar fi vinovat şi vinovat grav. Care ar fi fost 
datoria guvernului? N'a putut să'i ia demisia, nu a voit 
guvernul să se adreseze şi la alţii, foarte bine; carei era 
datoria ? 

Datoria sa era sa facă un proces serios, un proces, 
nu o strangulaţiune, ca să convingă publicul că atunci 
cind se sgudue una din temeliile societăţei, se sgudue 
fiind-că este nevoie, nu fiind-că aşa este capriciul sai in- 
teresul partidului. 

Ca să convingă însă publicul, nu trebuia să înceapă 
prin a pune pe Episcopi în grevă, şi a arăta ast-fel dina- 
inte care sunt părerile viitorilor judecători. Ei, d-lor, îi 
cunosc pe aceia cari ai îscălit sentinţa, unii dintre ei sunt 
mieii lui D-zei, a trebuit să sufle diavolul în ei ca să facă 
ceia-ce au făcut, şi eii ştiii de unde a eşit; diavolul. 

Rezultatul este că avem astă-zi un Mitropolit sur- 
ghiunit şi luat pe sus, un popor sdruncinat în credinţa 
lui, un Sinod pe care'l înjură toate gazetele. 
„Sa sdruncinat din temelie Biserica naţională, căci 

cum voiţi ca lumea. care citeşte în Monitor slăbiciunile 
omeneşti care guvernul spune că se ascund sub rasa unui 
Mitropolit, să nu creadă tot ce spun gazetele că se ascunde 
și sub rasele celor-V'alți Episcopi şi arhierei? 

Guvernul însu'şi a stirnit scandalul. Intreg Sinodul 
va fi acoperit cu noroi şi nu vom putea restabili vaza 
şi prestigiul Bisericei nici peste două generaţiuni. 

Azi la anul 1896, singura instituţiune din ţară care 
este pur naţională, căci cele-lalte le am imitat de la civi- 
lizaţiunea străină, este lovită, şi lovită fără leac. 

Şi nu era destul Biserica pîngărită, mai trebbia să 
vie şi anarhia de sus. Am văzut in jurnalele guverna- 
mentale scriindu-se: „Se vor publica fapte grave la adresa 
Mitropolitului“. Aţi auzit? Un om osinâit, şi să vorbeşti 
de faptele lui după ce l'aii osiîndit! 

Cum? Intiiu il osindeşti şi apoi îi faci instrucţia? 
Dar dacă ai dovezi de fapte grave, de ce să nu le spui 
de la început și laşi lumea să creadă că s'a comis o ne- 
dreptate? De ce să zideşti întiiii o sentinţă absolută ne-
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motivată, şi tocmai pe urmă să descoperi adevărate vine 
în contra condamnatului? De ce cind ai dovezi de păcate 
grele să condamni pentru mantia şi mitra arhiereului? 
Aceasta este şi neuman, și absurd, şi monstruos. 

Lumea va crede alt-fel, lumea va zice că după ceai 
destituit pe toţi protoereii, după ce ai dovedit intreg cle- 
rului că chiar pe Mitropolitul îl poţi da afară fără pricină, 
este lesne, prea lesne de produs dovezi şi răul cel mai 
mare al situaţiei de azi, indignarea că s'a dat în judecată 
fără dovezi, va râmine. . 

Dar se mai zice că guvernul va face şi plebiscit în biserică, vor pune preoţii să iscălească că sunt mulţvmiţi. 
Dar dacă sar face plebiscit şi în contra guvernului? Ce fel de guvern este acela care nu găseşte de cit mijloace revoluţionare şi anarhice? 

Nu cu plebiscit se poate da autoritate morală unei judecăţi care n'a ţinut de cit două ceasuri, mai puţin de cit trebue ca să citeşti acuzaţia, şi sentinţa. 
A doua călcare de lege. Ce? Sinodui e de capul lui? Cum se poate aceasta? In Grecia este scris că de la Sinod se face apel la Rege, dar la noi dacă nu este scris poate să 'şi închipuiască cine-va că Sinodul poate să facă ce vrea ? Ia închipuiţi-vă, că Camera şi Senatul aleg un Mi- tropolit la care Episcopii se opun, şi aceştia, a doua-zi, cu un simulacru de judecată, spun că acel Mitropolit a făcut D-zeu ştie ce Şi 1 aruncă o caterisire. Ce rămine din votul Camerei şi al Senatului? Este posibil aceasta ? Aceasta este o adevărată uzurpare de puteri, este o ba- bilonie în capul guvernului, 

| Mai este un lucru Şi cu aceasta daţi-mi voe să isprăvesc. 
D. Sturdza na furat numai Bisericei prestigiul ei, Sinodului consideraţia, Constituţiunei puterea şi Coroanei toţi ceva erogativele sale d. iturdza ne-a furat nouă la futat credinţa în „Presus de cit toate acestea, ne-a ! j patria căreia aparţinem,. an piloti pasat INEo țară nea a ste ina trebue să crezi cară DI sensul cel mare al cuvîntului, Ei bine în i; a ae capabilă de un viitor strălucit. flacarii Gind am Vazu ru un minut, sa stins această : Ut că nici una din Instituţiile, pe cari
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le credeam mai presus de toate ministerele, n'a scăpat 
ca să nu fie atinsă, cind am văzut că se petrec la noi 
în ţară parodii de judecăţi care amintesc ţările cele mai 
barbare, cînd am simţit că vaza ţărei noastre păleşte, am 
avut un ceas de îndoială, 

Pentru acest minut de slăbiciune morală, pe d. Sturdza, 
nu-l voiu erta nici odată. (Aplause).



il. 

Discursul din Iaşi 

In campania de protestare ce partidul conservator întreprinsese 
în chestia mitropolitului Ghenadie, d. Take Ionescu a pronunţat la Iaşi, 
în 10 Iunie 1896, un âiscurs, pe care îl reproducem după notele apărute în 
ziarul Timpul : 

D. Take Ionescu (e primit cu aplause furtunoase): 

CT dize Cozazgezi, 
Pentru a doua oară am cinstea de a mă pre- zenta inaintea, q-v. Acum 83 ani puneam piatra funda- mentală la clădirea universităţii, înălţam un monument, dovadă a hărniciei Şi patriotismului generaţiei de astă-zi pentru generaţiile viitoare; azi Plingem impreună distru- gerea muncii multor generații trecute. Aţi urmărit toate faptele Suvernului, în cît nu mai e nevoe să insist şi eă asupra amănuntelor, 
Vă întreb însa, pe ce se bizue stăpinirea de azi în Săvirşirea atitor nelegiuiri? Pe aouţ aliaţi vremelnici Şi pe o idee falgă. 

ingă pe duşmani, a răspuns: — Mă bizui pe cei doi mari şi neinvinşi generali: 
Ghenarie ŞI Februarie, 

Aliaţii vremelnicy ai guvernului ce neralii: Iulie Şi August, Colectiviştii nu Scomptind efectul căldurilor publice. Ej aşteaptă 
minerale, ca să scape de urgia poporului, Insă căldurile 
Vor trece şi dacă Suvernul va rămînea până la Septembre, 

olectivist sunt ge- 
mai trăese de ciţ
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indignarea şi emoția vor fi la apogeii. Ori mă înşel, ori 
agitația țării este de abia la început, 

Ideea falşă iat-o: Care dintre d-v. nu a avut ocazia, 
de a vorbi între patru ochi cu cîte un colectivist şi n'a 
văzut cu cită frică şi îngrijire colectiviştit vorbesc de soarta 
guvernului lor, pe cînd în ziare sunt obraznici şi semeţi. 
Intre patru ochi colectiviştii sunt mieii lui D-zeu; şi-ţi de- 
clară că, într'adevăr guvernul e slab, dar că 8 luni e prea 
puțin timp ca să cadă. 

Auziți, par'că regatul Romîniei ar fi un apartament 
mobilat, care să ia cu contract pe termen fix? Fie! 

Să coborim şi noi discuţia la același nivel meschin Şi 
să ne închipuim că Rominia este un apartament mobilat 
dat cu contract, colectiviştilor. Totuşi nu putem să uităm 
că orkce contract de închiriere conţine şi o clauză că chi- 
riașul nu poate să dărime casa, căci atunci e dat afară. Ei 
bine, guvernul colectivist spurcă Şi dărimă casa romi: 
nească. | 

Pentru a vă doveai aceasta, voiu lua patru pilde: 
I. Nu poate fi naţiune fără patriotism şi patriotismul 

se bizue pe mîndria zilei de azi şi pe nădejdea zilei de miine, 
In 8 luni guvernul colectivist a slăbit patriotismul 

Rominului. 
De la această tribună istorică s'au facut; scuzele cele 

Ştiute, s'a făcut de Ja această tribună pentru-că tot în 
laşi se vorbise altă dată de mâărgăritarele coroanei lui 
Ștefan cel Mare. Vă întreb, este vre-unul dintre D-v. care 
in faţa acestor scuze să nu fi simţit că-l pătrunde în- 
doiala asupra puterei acestui neam şi să nui fi slăbit pa- 
triotismul ? 

„Chiar Ungurii cari sunt ardenți patrioți ati simţit 
dispreţ de modul cum ai fost serviţi de d. Sturdza. 

Al Il-lea păcat: Nu e mai mare nevoie în societate 
de cit. de dreptate. Şi dreptatea nu atirnă numai de bună- 
iatea judecătorilor, ci de convingerea publicului că ei sunt 
imparţiali. Prefer o magistratură incovoiata, cu credinţa 
publicului că e independentă, de cit una independentă, 
dar pe care publicul ar crede-o încovoiată. Guvernul pen- 
tru pofta meschină de a schimba 2 judecători a sădit în 
inima D-v. convingerea că procesele se cîştigă prin influ- 
ența avocatului, care e amicul guvernului. 

68772. Discursuri. I11.  
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Al Ill-lea păcat: Cu patriotismul slăbit şi cu o jus- 

tiţie nesigură nu piere un popor, căci ceea ce tace tăria 

reală a unui Stat e tăişul săbiei apărătorilor săi. Tăişul 

săbiei apărătorilor Rominiei este ştirbit. De la tribuna Par- 

lamentului ministrul de răsboiii, fără a schimba arma, a 

declarat că armata Romiîniei este inarmată cu ciomege. 

Credeţi că se cîștigă bătăliile numai cu generali buni şi 

pricepuţi şi cu arme de precizie? Nu! Bataăliile se ciştigi 

cu entusiasmul soldatului, care e sigur că va invinge şi cu 

teama dușmanului că va fi învins. 
Inchipuiţi-vă ceasul primejdiei, inchipuiți-vă că un re- 

giment înarmat cu ciomege ar fugi dinaintea vrăjmaşului. 
Cine ar îndrăsni să-i osindeas:ă? Fuga lor n'ar dovedi 
laşitatea, soldatului, ci patima ministrului. 

“Dar în străinătate? Credeţi că este puţin lucru să se 
afle că eroii de la Plevna, guvernaţi de Hohenzollernul 

Orientului, sunt înarmaţi cu ciomege? 
Al IV-lea păcat: Un popor nu se întreţină numai cu 

satisfacerea nevoilor materiale. Ceea-ce îl înalţă este partea 
sufletească, care îi dă idealul şi entusiasmul. Acest ideal 
îmbrăcat în forma metafizică a credinţei religioase la ştir- 
bit guvernul liberal în ultimeie zile. Istoria e prea dura- 
roasă şi o cunoaşteţi din nenorocire foarte bine, pentru 
ca să mal fie nevoie să vi-o povestesc. Monitorul Oficial a 
anunţat in cele 3000 comune din ţară că 19 ani a fost 
episcop, 3 ani Mitropolit un ticălos capabil să fure cele 
sfinte, să se compare cu D-zeii şi să se asocieze cu asa- 

= dovedit că coli en ei exeTaplăre. ale. ziarelor 
monstruoase păcate eepiacopl Sunt o cagi o cele a 
totusi biseric: o d nu Sar crede de cit o zecime şi 

ŞI biserica rominească ar fi sdruncinată din temelie. 

mineagă oa arată apoi our pentru românii din alte state, unde viaţa ro- 
bisericei rominesă cet ată numai prin biserică, această desconsiderare a 

cu mihnire că pe pragul eu pică dovitură ce ni-se putea da. Constată 
Rominia ei: 0 osti Sl „jyeacului al 20-lea, guvernul liberal a îmbogătit 
procedură şi axată rind „cală de care până acum fusese scutită. Trece la 
care începe cu colaborarea ind peripeţiile acestei afașeri extra-ordinare 
D. Sturdza, trece prin Briacova a Şi bânească a episcopului Ghenadie cu şi răspopiţi, continuă prin iudenă. Prin &reve comandate d» miniștrii 

prin judecăţi anticanonica şi instantanee, se complică priu eier a € p ) «i ţ N aţionale se sfi eşte p 
e 

d f ite a ului biserie 1 În udecat i Y Oinţei > Ş > Qz $ pă 
cu acte piete are se întovărăşeşte cu asasinii ca să acuze oamenii lipsa ei Sora e Să ingroape sub ridicolul unei acuzări meschine; a lei şi o fotografie vindută prea scump | După ce "ui termină 

o oratorul termină cu procedura guvernului, după ce vorbeşti
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şi de executarea ilegală, constată că însuşi guvernul nu crede chestia în 
chisă, de oare-ce primul ministru s'a dus să'şi apere politica la tribuna po- 
pulară pe care a înălțat-o în Bucureşti partidul conservator. In aceasta ora- 
torul vede cel mai mare omagii re guvernul putea să aducă opozitiei şi 
deciară că din moment ce conservatorii au putut tîri pe d. Sturuza la tri- 
buna lor, nu mai au nici un regret că nu pot să se rostească la tribuna 
din dealul Mitropoliei. 

In rezumat, oratorul arată că în ultimele 8 luni sau clătinat cei 4 
stilpi de care se întemeiază ori-ce societate. Cu zguduirea lor sa zguduit, 
și credinta noastră a tutulor în puterea şi în viitorul Statului romiîn, iar 
peste graniţă am scâzut în rîndul Statelor orientale. 

Se poate, ca toată civilizația noastră să fi fost o 
spoială ; era însă o spoială care ne înşela şi pe noi şi pe 
alţii. Cu o mină răutăcioasă: şi duşmană, d. Sturdza a zgi: 
riat azeastă spoială. Dacă totuşi națiunea nu este mai 
mult turburată şi mai desperată, de cit este, pricina e că 

dinsa are conştiinţa că tot a mai rămas ceva in această 
țară, a rămas partidul conservator. 

Aceasta este unica mingiere a Romîniei în vremu- 
rile jalnice în care ne ajlam. Ba știe că suntem în stare 
să lecuim rănile adinci care i s'au adus, de şi de sigur 
vor trebui ani mulţi şi muncă înzecită ca să se dreagă 
ceeace s'a stricat în 8 luni de zile. Ţara ştie că are un 
partid care nu a guvernat nici pentru el, nici pentru o 
clasă, ci a lucrat cu spor pentru toate păturile sociale, că 
are un partid care a ştiut să unească respectul tradiţiei, 
care este munca acumulată, cu dorința de a asculta cu 
inimă, voiasă nevoile viitorului, care a desfăşurat un steag 
atit. de larg, încît sub cutele lui se pot umbri toate re- 
formele legitime şi care nici odată nua uitat că interesele 

partidului trebue îngenunchiate înaintea întereselor gene- 
vale. După cum acum 1500 de ani, lumea veche aştepta 
o schimbare și'şi puse nădejdea în împăratul Constantin, 
ast-fel se uită ţara astă-zi la partidul conservator. Atunci 
sa arătat crucea pe cer şi glasul tainic a spus: în acest 
semn vei învinge, şi astă-zi spune glasul tainic că cu noi 

va învinge Rominia şi semnul este dragostea de adevăr şi 
iubirea de patrie. (Aplause).



III. 

Discursul din Craiova 

  

In ziua de 3 Noembrie s'a tinut la Craiova o mare întrunire, la care 
au participat ma) multe căpitenii conservatoare, între alţii: D-nil Lascar 
Catargiu, General Manu, Take Ionescu, C. Dissescu, etc, D. Take Ionescu a pronunţat următorul discurs, în care pare ră 
prooroceşte că partidul conservator va restabili dreptatea, dar nu va lua pu: 
terea. După aceea s'a procedat a se semna o petiţiune de protestare adre- 
sată M. 8. Regelui: 

Clij i cetățeni, 

Vorbind la Iaşi, în întrunirea, care a închis campania noastră de vară, cum azi se deschiae campania noastră de iarnă, Spuneam două lucruri. Ziceam: nu a rămas Suvernului ca să se susţină de cit Sprijinul vremelnic al căldurilor de vară ȘI falşa teorie că cirmuirea ţărei este 
act pe termen şi din 
la expirarea contrac- heorghe sai la sf Dimitrie, chiar dacă dăra- peni casa. Adăogam atunci: sati eu nu maj ştiu să judec 

simţul Politic, sat azi agitaţiunea care turbură spiritul 
cetăţenilor va merge tot crescind, şi cresci țiuni la cari nu se așteaptă Suvernul, şi Ja cari nu ne 
aşteptăm nică noi. Nu m'a înşelat proorocirea mea. Există 
azi în țară o stare de poate tăgădui, ŞI care represintă în moravurile noastre 
politice semnu] i 

Iată, d-lor, în ce stă progresul. De multe o TI S'aă agitat la noj Spiritele; s'au agitat
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pentru imposite noui, —este firesc ca omul să se supere 
cînd vrei să pui mina mai .adinc în pungă, —s'aii agitat 
cind un partid politic alungat de mult de la putere se 
simţia nerăbdător şi grăbit în legitima pornire d'a ajunge 
la guvern ca să dovedească capacitatea sa de lucru —este 
firesc ca omul să aibă ambiţiunea de a face binele. 

De alt gen este însă agitaţiunea de azi! Agitaţiunea 
de azi este o agitaţiune cu totul desinteresată! Ceea-ce 
vă turbură conştiințele d-v. este o pură idee, este oroarea 
că s'a violentat in d-voastre simţul de dreptate. De aceea, 
d-lor, agitaţiunea de azi este nu numai cea mai nobilă 
din cîte am văzut la noi, dar ea găseşte şi un alt mod 
de a se exprima. 

Oinul care este atins nu la pungă, dar în conştiinţa, 
lui, în simţul lui de dreptate, este mai dirj. Deşi este mai 
tăcut, este însă şi mai grei de învins. Intr'adevăr, d-lor, 
nemulțumirea de azi nu este sgomotoasă, este însă cu 
mult mai periculoasă pentru guvern. Se simte că ne aflăm 
faţă cu o hotărire a naţiunei care nu se schimbă. De 
aceea am ei convingerea că această stare de nemulțumire 
a sufletelor nu se va putea răpune, ci va merge din ce 
în ce crescind. (Aplause). 

D-lor, protivnicii noştri vor spune că agitaţiunea aceasta 
este rodul setei noastre de a reveni la putere, că d'abia 
după un an de zile de cînd suntem în opoziţie, am tur- 
burat spiritele, am răstălmăcit faptele guvernului, şi am 
voit să creăm printre d-voastre nemulţumire, numai pentru 
dorința de a veni iarăşi la cirmă. 

Grei se poate spune un ma! mare neadevăr! Nici 
odată o oposiţie nu “şi-a facut mai patriotic datoria. Do- 
vadă? 'Mi-adue aminte un proverb frances care zice câ: 
„toată lumea. are mai mult duh-de.cit cel mai cu duh 
om“. Ei bine, care dintre d-v. în faţa tutulor acestor 
năsdrăvănii nu 'Şi-a zis: ei, cind ar fi liberalii în opoziţie 1? 

Ce insemnează acest: ei, dacă ar fi liberalii în opoziţie !? 
Insemnează că, după părerea tuturor, liberalii la putere 
Ştii să căpătuiască şi în opoziţie să ponegrească, iar con- 
servatorii nici la putere nu ştii să căpătuiască, nici în 
opoziţie nu ştiii să ponegrească. Primesc lucrul cu o con- 
diție: să înlocuim cuvintul nu ştii cu cuvintul nu vor. 
Da! la putere conservatorii nu vor să procopsească ; şi



în opoziţie nu vor să ponegrească; aceasta este Caracte- 
ristica partidului nostru, acesta este felul nostru. (A plause). 

Că este aşa, ia să luăm şi să cercetani in linişte 
cite-va pilde, 

Cînd ne-am retras de la putere ce-am făcut? ȘtițI ca 
sa retras şi guvernul lui Brătianu la 1588, s'a retras 
cind nu mai putea sta de cit impuşcinău-ne pe noi toti, 
şi totuşi atunci ne-aii spus jurnalele d-lor că s'aii dus oa- menii Palatului, că s'a introdus guvernul personal. Ba nu s'au mulțumit cu atit Şi, printr'un manifest către țară, au spus că ne-aii adus la putere... Muscali. Da, la 1888 Muscalii şi cu Regele goniseră pe liberali!!! EI bine, cînd noi ne-am retras de la putere la Octombre trecut, dacă eram şi noi ca liberalii, am fi putut spune acelaşi lucru, dar schimbind  Muscalii cu alţi vecini! Şi putea să op spunem mai cu rost şi mai cu miez, | 

In loc să facem aceasta, în loc să ne bufnim, am preferit să creăm moravuri politice in această ţară, şi ne- am dus în linişte la alegeri, pot sa zic ne am dus la mă- celărie, fiind-că am voit să dăm dovadă ca ne indeplinim datoria noastră pînă la capăt şi că pentru acest ruşinos spectacol al Camerelor de unanimităţi, ei singur sunt vi- . novaţi, nu noi. (A plause). 
__ A venit în urmă vizita Împăratului. Cip nu "'ŞI-ai ZIS: 4, dacă ar fi fost liberalii în opoziţie!! Ce era să fie? CA zi ip, oz dle psturdza, care a spus la Orfeii că la Marea Nona cu Ceril ca să cucerească totul pănă 

întrunirea de la Orfei aa a “Pus d-nul Sturdza la ca eii de dragii ii ja asea întrunire in care adaoga Trajane, pe cai] psi Or am scos din Şcoli hărţile Daciei Bi bine liberalii sa răsese d. Aurelian încă de la 18821! £, . ar fi făcut? 
Star fi cernit clubul ca pentru Meschiu, ar fi strios 

jos steagurile ungureşti, şi de 
. de sigur fără succes — să turbure buna primire a Impăratului, S aceasta este după dinşii politică de sălbatică E „voastre, că dacă şi noi aveam acea, sete Credeti. ca Veni la putere, nu puteam face tot aşa? ţi că numai d. Sturdza ştie să înflăcăreze lumea ? 

opoziţie.
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D. Sturdza care citeşte pe bucățele de hirtie şi tot se 
incurca? 

Dacă era vorba să facem opoziţie ca dinşii, se putea 

şi dintre noi să se vorbeaseă despre Horia şi Cloşca şi 
despre martirii de astă-zi, se putea şi de la noi să se 

propovăduiască mulţimei: să nu primiţi pe Regele unguresc 
ci numai pe Impăratul Austriei, adică să-l tăiaţi cu cu- 
ţitul în două! De sigur că se puteai găsi şi Ja noi oameni 
şi mai cu talent şi mai cu inimă de cit d. Sturdza, oa- 
meni cari să vorbească sentimentelor naţionale şi mai cald 
şi mai bine de cit o face d. Sturdza cu miorlăiturile sale. 

Nu am facut-o, căci am voit să dăm vieţii noastre 
politice un exemplu, să dovedim că nu este bine, nu este 
slobod să faci în opoziţiune tot ce-ţi trece prin cap, numai 
ca să turburi pacea guvernului. 

A fost, d-lor, din partene un mare merit, căci şi 
ispita era mare. Aceşti oameni, pe cari. prin atitudinea 
noastră îi ajutam, erau cei cari ne acuzaseră de trădare, 

cei cari spuseseră că numele noastre vor rămine în istorie 

sub pecetea trădărei de neam. 
Aşa s'a putut petrece lucrul în linişte, graţie liniştei 

noastre s'aii încărcat toţi cu cîte un cordon, răminind nu- 
mai doi paraponisiţi: unul bolnav de diabet şi altul de 
boala Mitropolitului. (Aplause). 

Dacă noi altă-dată am pus interesele ţării d'asupra 
intereselor noastre, de ce să vă inchipuiţi că azi facem 
ait-fel? Nu este agitaţiune pentru putere ceea ce facem, 
este protestarea conştiinţei noastre. In adevăr, ce interes 
politic am avea noi ca să fie Mitropolit cutare sai cutare, 

şi să punem în mişcare țara întreaga pentru a ţine în scaun 
un om, care de altminteri, a scris cărţi cu d. Sturdza, 
şi le-a tipărit cu d-nealui în tovărăşie ? 

Ce interes de partid ne poate lega cu Mitropolitul 
Ghenadie, pe care ultimă oară cînd lam văzut noi toţi 
era la Brincoveneasa la braţ cu d-nul Sturdza? 

Nu, d-lor, ceea ce ne-a mişcat, ceea ce a turburat 
conştiinţa noastră este nedreptatea săvirşită. 

Nu voiii examina, d-lor, cunoscuta de toţi judecată 
a Mitropolitului Ghenadie. 

Cite-va puncte însă trebuesc reamintite. 
Ştiţi că sa inceput cu o grevă de episcopi!
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Aţi mai auzit grevă ae Episcopi ? Am auzit grevă de birjari, de bucătari, de muncitori, dar de Episcopi nu. 
(Aplause). 

Să spurcă biserica cu o grevă de episcopi numai ca să înalți pe unul care mi-a luat 7000 lei pentru a sfinţi o biserică, şi a cerut şi lui Olănescu 7000 lei pentru po- dul de peste Dunăre, dar nu i-a obţinut fiina-că Olănescu a fost mai sgircit!! Aceasta este de sigur o monstruositate. D-v. aţi fost pe la Tribunale, aţi văzut judecindu-se oameni cari aii prădat, ai asasinat. Sunt daţi in judecată; dar procurorul îi acuză şi judecătorul îi juaecă. N'aţi văzut nică o dată să-i judece procurorii. 
Ei bine, pe Mitropolit trei arhierei lau dat in jude: cată, şi tot ei ai iscălit sentinţa. Mă mir că nu i-a pus pe toţi 12 să facă şi acuzarea, şi judecata,! Mitropolitul este chemat la Sinod astă-zi şi miine- 

lată un asasin. Ce se face cu el? [|] chiamă judecă- torul de iustrucţie, î ascultă, dă o ordonanţă, i se lasa apoi 3 zile pentru a se opune la camera de punere sub acuzațiune. La juraţi trebuie să-l asculte Preşedintele 5 zile inainte de judecata, Mitropolitului ţărei i se comunică 14 puncte de âcuzaţiune şi "i se cere să răspundă imediat. EI ese de acolo protestind la ora 11 şi la un spre-zece ŞI un sfert sentinţa este gata. 
„Dau premii stenografuiui care va pretinde că această sentinţă se poate nu delibera şi redacta, dar scrie steno- graficește în acest sfert de ceas!! 

| 
Unul din judecători a Spus unui prieten a] mei —-şi 

cînd toţi Judecătorii vor indrăsni să zică că nu este ade- arat dl arăt — â Spus unui prieten, care îl întreba ce se aa că Mitropolitul va cere 24 ore pentru a-şi pregăti ore totii sa an eluza, pentru că trebue ca miine la 
mod fresg quit să ştiţi? Explicaţiunea va eşi într'un imi lase? G vom examina, cîte-va lucruri. Ce se în- p : UUu două zile nainte un decret a] Capului Sta-



25 

tului suspendase pe Mitropolit din Mitropolie, lucru corect, 
şi din Arhierie, lucru poate de prisos. Peste două ziie s'a 
dat sentința. Unde e oare decretul de destituire? 1 aştept 
încă ! ! 

Nu am dar dreptul să cred, că se aştepta la Sinod 
ca să nu fie vreme să intervie vreun alt factor consti- 
tuţional ca, să împiedice acest fapt. ruşinos ? 

Dar cu pripă, cu zor, sa dat sentinţa sf. Sinod în 
numele Sfintului Duh. Bi bine cine a executat'o? Jan- 
darmii, procurorii, procurorii cari atit eraii de ameţiţi că 
a facut somaţiunile ce se fac pe uliţă la .atrupamente, 
le ai făcut Mitropolitului, om bătrin, în odaia lui, de faţă 
cu d. Lascar Catargiu. 

Eii nu cunosc în ţara noastră jandarmi de ai sf. Sinoă, 
cum nu cunosc nici procurori de ai sf. Sinod. Jandarmii 
sunt ai Statului, şi Statul este reprezentat de Suveran, 
şi nimeni nu poate dispune de dinşii ca să execute sen- 
tinţele Sinodului de cit Suveranul. In ceasul în care jan: 
darmii Statului, procurorii Statului ai fost puşi la dispo- 
sițiunea Hpiseopului Partenie, în acel ceas s'a batjocorit 
autoritatea Statului. 

In stirşit, lau dus la mănăstire, laă surghiunit. 
Care a fost apoi atitudinea guvernului? 
De aci înainte vă mărturisesc că nu mai pricep ni- 

mic. Inteligența noastră nu poate sa se înalțe la nivelul 
faptelor guvernului. Aii dat ordine să-l mute şi să-l supună 

la torture, dar n'ai făcut nici una nici alta. Sa plins 

omul în contra unui jurnal care produsese în contra lui 
nişte plastografii, şi a cerut, să-l judece curtea cu jurață... 

Deja, d-lor, trebue să recunoaşteţi că este mare în- 
drăsneală, mare curagii să te duci să pui cinstea ta în 
miinele juraţilor cînd este vorba să ceri să se osindească 
cine-va. Alta este să te duci să te aperi cînd eşti acuzat, 
să zici sunt nevinovat, şi alta este să zici: ca să dovediţi 
că sunt nevinovat băgaţi pe altul în puşcărie. Aci stă 
omul să lupte cu mila omenească. 

Dar a avut Mitropolitul şi acest curagii. Și ce se 
face după atitea luni de zile? Vedeţi că sa trimes la 
judecată ca să statueze dacă este vinovat cel care a 
calomniat. Nu, sai opintit cu toţii ca să scoată pe
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cel calomniat de vinovat, şi la urmă sa pus afacerea 
la dosar. i 

Vedeţi, judecătorul de instrucţie, justiţia țării iînsăr- 
cinată de guvern ca să calomnieze pe cetățeni ! 

D-lor, groazăvia aceasta poate merge foarte departe. 
Miine, poate. guvernul să pună pe un scriitoraş de la o 
gazetă ca să spună că. scie că cutare a asasinat. Cutare 
dă în judecată pe scriitor, şi judecătorul ae instrucţie se 
însărcinează să constate că da, cutare este un asasin, ŞI 
afacerea o pune la dosar. 

Credeţi că s'a isprăvit? Nu! este una şi mal frumoasă! 
Şi-au zis oamenii aceştia ca le-ar prii sa facă cunoscut 
judecata Sinodului şi celor-Valte Biserici ortodoxe. 

Și au făcut o adresă, care ne face tara de ris, dar 
n'a trimis'o şi nu o vor trimite nici odată! 

Acum lucrul cel mai proaspăt este căutarea unui 
Mitropolit. Se caută un Mitropolit. Au alergat intiiu după 
Mitropolitui Gheorghian, care le-a spus: nu pot să vin. Dar am scris noi la gazete că te-au gonit. conservatorii, 
intoarce-te la locul ce ţi s'a răpit. Nu, răspunde Mitropo- litul Gheorghian, pe mine nu m'a gonit de cit Mitropolitul Moldovei şi Partenie care mă ameninţa cu degetul. Acum umblă mereu cu trenul de la Iaşi la Bucureşti samsarii guvernului să găsească un Mitropolit. ___ Sfirşesc, d'lor. Ce reese din toate cele ce s'au spus aici? Reese că oamenii aceştia ai dărimat temelia Sta- tului, ai căleat în picioare dreptatea. Aceasta este cea.ce tuxbură conştiinţile noastre; s'a călcat dreptatea cu unul din cei mai inalță demnitari ai Statului, s'au călcat regulile cele mai simple cari ne garantează, onoarea noastră, s'a violat In noi simţul cel mai puternic pe care se bazează toată existența noastră, s'a violat simţul dreptăţii. Aceasta nu se poate împăca nici chiar printi'o cădere de guvern dacă nu se indestulează cerinţele dreptăţii. 

ne gindim la o putere - parddului conservator, nol nu 
păstrat-o, noi cerea - Abie dacă am fi voit am fi se respectă dreptatea IP mi dreptăţei, . căci dacă nu 
Sigur că miine nu va A E i el iuopolit, aumeni nu este Dacă este sa aj] ȘI el victima neireptăţii. | * alegem între putere fară dreptate. şi
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între dreptate fără putere, nu este unul singur dintre noi 
care să esite. 

Un mare orator conservator a spus altă-dată: totul 

pentru țară, nimic pentru noi. La rindul nostru vă spunem: 

departe de noi ispitele deşertăciunei, ne smerin dinaintea 
crucei. Pentru dreptate totul, nimic pentru putere. (Aplause 

prelungite).



IV. 

Al doilea discurs din Iaşi 
  

Campania în chestia Mitropolitană continuînd, partidul conservator a tinut o nouă întrunire la lasă, în ziua de 14 Noembrie 1896. D. Take Ionescu a pronunţat cu această ocaziune următorul discurs: 

CTulij I ceiăfenă / 

Inţelegeţi cu toţii, că ar fi de prisos o nouă cuvin- 
tare, după frumoasele şi complectele cuvintări ţinute 
pănă acum. 

Cred însă că această întrunire convocată, pentru 
cestiunea, care preocupă astă-zi țara întreagă, trebue să 
se închidă cu aceeaşi cestiune. Si iată de ce voiii abuza 
de răbdarea d-voastre, foarte scurtă vreme însă. 

Ar fi de sigur, d-lor, o muncă inutila şi o pierdere 
de vreme, ca să luăm astă-zi şi să numărăm, încă o 
dată, toate fără-de-legile comise de guvern în cestiunea 
judecărei şi osindirei Mitropolitului Primat Ghenadie. In- 
tr'adevăr, d-lor, această, cestiune a, eşit din rindul lucru- 
rilor, în care omul işi face o convingere prin raţionament. 
Aţi raţionat multă vreme. Aţi auzit tot ce se putea spune despre această cestiune, şi acum ea a trecut în domeniul cestiunilor pe cari le simți şi nu le mai raţionezi, a pă- îruns în adîncul inimelor şi convingerilor, a pătruns atit de adînc, în cit ne-a turburat vieaţa noastră politică, vieaţa. noastră politică a cărei linişte nu se mai poate restabili fără, rezolvarea acestei cestiuni. 

Dar mai este pentru mine, d-lor, şi un alt motiv. V'am vorbit despre cestiunea religioasă in întrunirea de astă vară. Departe de a voi să Şterg ceva din cele spuse atunci, adaog că făceam Şi 0 pvoorocie; vă ziceam:
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este posibil ca lovitura adusă bisericei romine să fie 

simțită, şi mai puternic peste Carpaţi, unde vieaţa naţi- 

onală gonită de pretutindeni este înghesuită întrun sin- 

gur colţ, în religiune, este posibil că acolo lovitura să 

răsune cu atît mai multă putere, cu cit sentimentul na- 

ţional nu are vre-un alt refugii. 
S'a îndeplinit din nenorocire proorocia mea, şi pentru 

întiia oară în istoria noastră s'a putut face din Carpaţi 

şi graniţă morală pe lingă granița politică, pentru întiia 

oară de atitea sute de ani s'a putut pune cestiunea unei 

rupturi în vieaţa sufletească, între cele două ripe ale Car- 

paţilor, a unei rupturi care nu poate să nu micşoreze, 

să nu scază vieaţa sufletească a regatului nostru. 

Altul este însă scopul cuvîntării mele. Vroi să cer- 

cetez, împreună cu d-voastre, care este înţelesul politic al 

actului pe care îl întreprindem, al hotărirei de a ne adresa 

Capului Statului în această cestiune. 
Se va zice, poate, de către adversarii noştri că aci 

este vorba de uvertura unei piese a căreia parte primă 

ar fi ameninţarea, iar partea ultimă înjurătura. 

Nu este vorba despre aşa ceva. 

„Aceasta ar fi o imitaţiune searbădă şi proastă a 

ceea ce au făcut şi fac liberalii, ea ar fi mai prejos de 

demnitatea noastră, ar fi mai prejos şi de puterile noastre. 

Aă să zică poate că este un fel de ştrengărie care 

să serve de pretext unei campanii de întruniri, de dis- 

cursuri şi banchete. Şi aceasta ar fi mai prejos de demni- 

tatea. noastră, ! | | 

Nu, d-lor, în ceea ce facem noi azi este un gînd 

politic, şi acest gînd este consecuent cu întreaga noastră, 

tradiţiune, cu toate principiile care slujesc drept temelie 

partidului conservator. | 

Care este acest gind politic? Inainte dea-l examina, 

daţi-mi voe să vă spun, că sunt la largul mei ca par- 

tid, că sunt la largul mei ca om. 

Sunt la largul meii ca partid, pentru că Monarhia 

şi Dinastia străină în această ţară, este opera, partidului 

conservator. Ştii ce veţi spune, ştii ce se va zice, ştiu 

că veţi întimpina că şi partidul liberal a lucrat la în- 

temeiarea Dinastiei în această ţară. Da, d-lor, au lucrat şi 

ei, dar munca lor nu se poate asemăna, din punctul de
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vedere moral, cu munca partidului conservator. Pentru 
ei a pune o Dinastie străină în locul domnielor pămin- 
tene era a sluji şi Statul şi partidul, pentru conservatori 
era a sluji Statul cu sacrificiul partidului. : 

Ce reprezintă pentru liberali introducerea dinastiei 
străine? Pentru liberali era îndepărtarea puterei supreme 
de orice legătură de rudenie şi de ori-ce relaţii perso- 
nale, era prin urmare o sporire a şanselor lor de a fi 
chemaţi la guvern. Iar prin suirea pe tron a unei vechi 
şi ilustre case din Apus, nu putea să nu se producă sub 
această casă un fel de nivelare a celor-Yalţi, un fel de 
egalizare a straturilor sociale, care lor nu le putea fi de 
cit de folos. Pentru conservatori, din potrivă, domniele 
pămintene reprezenta; pentru mulţi dintre ei accesul la 
cnoarea supremă, la locul cel mai înalt din Stat, cum ar fi fost la 1858 pentru venerabilul nostru president, d. Catargiu, dacă nu ar, fi pus patriotismul mai presus de ori-ce, iar prin legăturile de rudenie, prin relaţii şi pre- judecaţi aproape siguranţa de a păstra numai ei puterea 
în această ţară (Aplause). 

Cind merg dar la întemeierea, Monashiei şi Dinas- 
tiei străine în această, țară, şi examinez valoarea muncei fie-cărui partid, diferența este aşa de mare în cumpăna, morală între munca unuia, Şi munca celui-l'alt, în cit sunt in dreptul mei să zic că, partidului conservator se dato- reşte prima piatră a. acestui eaificit, 

A venit 1866, a venit Constituanta. Care a fost în Constituantă muncea d-lui Catargiu, a partidului con- servator? A fost să dea acestei Dinastii garanţii de vieaţă, să "i dea, drepturi şi prerogative cu care să-și îndepli- nească menirea. “ei, menire despre care vă voiii vorbi mai în uimă, 

Aceasta a fost opera, conservatorilor la 1866, şi cu toată opunerea liberalilor ei au dus-o la bun sfârşit. lar la 1871, cînd liberalii deslănţuiai desordinea pe ulițe, cind după ce proclamaseră republici caraghioase, declarai în Parlament că între Tron Şi Ţară stă un abis, pe umerii cui, peste popularitatea cui s'a zidit pentru a doua oară Dinastia în această țară? (Aplause). 
Citiţi „Memoriile Regelui Carol“ Şi veţi vedea că pe la 1871 Suveranul era, ne-increzător, că în mintea lui în
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acel ceas a fost îndoială, pe cina în mintea şefului nostru 

şi partidului conservator nu a şovăit nici un minut ho- 

tărirea Wa apăra şi sluji dinastia. 

Tar cînd sa înaugurat era nouă, cînd s'a proclamat 

regatul, conservatorii atiţi ciţi erai în Parlament, au 

uitat că liberalii le făcuse necinstea ca în vremea pri- 

mului nostru războii să fie înlăturați şi puși in- judecată, 

ei care întemeiase de a doua oară Dinastia, şi-au adus 

şi ei ce puteai să aducă, glasul lor, glasul lor fară re- 

zervă, glasul de adevăraţi patrioţi şi au dat, acestui act 

podoaba unanimităţei. (Aplause). 

Şi ca om sunt la largul mei, şi de aceea mă voii 

întinde mai mult asupra acestei cestiuni. Chiar în 

zilele cele mai calde ale opoziţiunei-unite am avut noro- 

cul să-mi ţin capul rece, şi atunci cînd eram învinuit de 

către liberali, că mă aleg nu de guvern ci de alt-ceva, 

să pot răspunde: „eii nici odată nu 'mi voiă ştirbi dinţii 

pe coroana de oţel, prefer să "i înfig în cărnurile voastre, 

de unde ştiii că va ţişni singele“. | 

Sa examinăm acum, cu acel singe rece, cu acei 

cumpătare, cu acel patriotism care se cuvine unui partid 

de ordine, care este rolul firesc al Coroanei întrun Stat 

ca al nostru. 
Şi mai nainte să ne intrebăm cari sunt condiţiunile 

fără de care nu poate trăi, mu poate progresa o societate 

modernă destinată cum. sunt toate societăţile moderne 

să fie guvernată de partide? 
Două sunt aceste condițiuni, fără ele nu aveţi gu- 

vern posibil, nu aveţi progres posibil. Aceste condițiuni 

sunt, că pentru amindouă partidele trebue să fie loc sub 

soare, că ele trebue să aiterneze la guvern, dar din al- 

ternarea lor nu trebue să sufere interesele permanente 

ale Statului; trebue din potrivă, ca cu toată alternarea 

lor să rămină unele lucruri în afară de patimele şi răs- 

bunările lor reciproce. 
Aceste două nevoi sunt aceleași pretutindeni. Fără 

ele guvernarea, prin partide nu ar fi tolerată de nici O 

naţiune ori-cît de păcătoasă ar fi ea. Ceea ce diferă, este 

modul cum aceste nevoi se îndeplinesc. Intradevăr ele 

se îndeplinesc pretutindeni, dar se indeplinesc de factorii 

pe care “i au la îndemină,
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Acolo unde opiniunea publică este puternică, ea le 
indeplineşte singură. Aşa vedeţi monarhii ca Anglia în 

care Coroana are pe hirtie toate drepturile, dar în fapt 

mare nici unul, unde este o adevărată republică cu un 
preşedinte ereditar; acolo prin simpla forţă a opiniunei 
publice ai şi politica din afară, şi armata şi justiţia in 
adevăr naţionale, în adevăr nesupuse tiraniei partidelor 
şi ai şi alternarea partidelor în mod regulat. In alte state, 
in Franţa de exemplu, cu toată nestabilitatea ministeri- 
ală, forţa opiniunei publice este încă destul de mare, 
pentru că vedeţi ca de şi se schimbă guvernele la 6 luni, 
dar nu se cleatină magistratura ţărei, nu se turbură 
armata, iar în ce priveşte politica din afară se poate ca 
în spaţii de două zile să prinzească la Impăratul Rusiei 
şi preşedintele Republicei şi ducele de Chartres şi prin: 
cipesa Matilda Bonaparte. 

Dacă pleci din ţările vechi, cu opiniune publică pu- 
ternică şi te scobori către alte ţări mai depărtate, puterea, 
opiniei publice descrește, şi cu cit ea descreşte cu atit 
sporeşte recunoaşterea prerogativelor şi drepturilor Coroanei. 
Aproape nul în Anglia, rolul Coroanei este deja mai în- 
semnat in Belgia, şi mai mare în Italia şi cu totul pre- 
ponderent în Spania. Cu un cuvint in statele moderne 
guvernate prin partide politice, rolul Coroanei este toc- 
maj să întregească, pentru îndeplinirea menirei Statului, 
ceea ce opiniunea publică singură nu este capabilă să 
obhţie. (Aplause). 

Dacă simţiţi cu toţii, cum simt ei, că aceasta este 

menirea Coroanei, să trecem în ţara noastră, şi să vedem 
cum stau lucrurile la noi. Este vre-o îndoială cînd cu- 
noaştem şi esperiențele noastre electorale şi violenţa lup- 
telor noastre de partid şi slăbiciunea opiniunei publice, 
că la noi rolul Coroanei este mare? 

Neapărat că nu. 
| Dar atit nu ajunge, mai trebue să examinăm cum 

sau purtat cele două partide, nu cu vorba, ci cu fapta, 
ca să pună în măsură Coroana de a'şi putea îndeplini 
rolul ei faţă de generaţiunea de azi şi de cele viitoare? 

Prima chestiune, alternarea partidelor la guvern. Vă 
rog, d-lor, să nu faceţi confusiune. Prin alternarea, par- 
tidelor nu înţeleg o operaţiune pur mecanică, care de
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exemplu ar hotări că un guvern trebue să stea cinci ani, 
şi din 5 în Bani Sar schimba; nu, prin alternarea la 
guvern a partidelor înţeleg înlocuirea partidului cînd i s'a 
istovit puterea de lucru, prin partidul care este plin de 
vieaţă şi de putere (Aplause). 

Inţeleg o operă de judecată politică, iar nu o simplă 
socoteală de zile. 

In această alternare este sigur că opiniunea publică 
singură la noi nu reuşeşte în scopul ei. Experienţa noas- 
tră electorală ne spune ce poate opiniunea publică; ea 
poate numai să dea indicaţiuni care să facă să priceapă 
pe ori-ce om, că ţara reală nu mai corespunde cu ţara 
legală, independent de numărul de ani calendaristici cari 

Sai strecurat de la venirea la guvern a unui partid. 
Coroana dar, să întreacă opinia publică. 
Ei bine, D-lor, în îndeplinirea acestei înalte necesi- 

tăţi, fără de care nu se poate guvern constituţional, par- 
tidul conservator a ajutat Coroana, partidul liberal a im- 
pedicat-o. In timp de 12 ani, acest partid nu a voit să 
dea, prilej Coroanei să facă uz de prerogativele ei; din 
potrivă, acest partid se agăța de putere chiar atunci cind 

nu se mai putea menţine de cit prin împuşcarea depu- 
taţilor. 

Dar partidul conservator? EI, urmind tradiţiunile lui, 
în plină vigoare, în plină putere, anul trecut a ajutat 
Coroana la această liniştită alternare a partidelor în Stat. 
(Aplause). 

Atit însă, D-lor, nu este destul. Alternarea partide- 
lor nu este un scop, ci un mijloc. Scopul este să se facă, 
bine treburile Statului, să meargă inainte națiunea, pe care 
o cîrmuim rînd pe rind, unii şi alţii. 

Dar dacă, în loc de continuarea lucrării începute, un 
partid şi-ar forma program, că trebuie să distrugă tot ce 
a făcut cel-Valt? Un asemenea sistem de guvern de sigur 
ar cădea sub scirba şi disprețul general. 

Credeţi că este posibil să lăsăm o societate să fie 

condamnată la această muncă, ca unii să-şi istovească 
puterile zidind, iar alţii să şi le sleiască, dărimind? Ima- 

ginaţiunea poeţilor anticităţi! inventase pe Sisif. Dar mun- 
ca lui Sisif era o pedeapsă de infern, iar nu opera de 

progres a unui guvernămint de oameni liberi. 
68772. Discursuri, 11]. 3
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D-lor, în vieaţa Statelor, pentru a fi progres, este 

nevoe ca unele iucruri să iasă din sferaschimbărilor pe 

cari le aduce cu dinsa schimbarea unui guvern. Dintre 

acestea sunt: raporturile noastre faţă de străinătate, ar- 

mata, şi în fine justiţia, singura garanţie a vieţei civi- 

lizate. 
Dacă în această ţară, opiniunea publică nu este 

destul de puternică, singură ea, ca să impună partidelor 

politice aceste reguli de conduită, Coroana are dreptul 

să ajute opiniunea publică în slăbiciunea ei, pentru ca 

şi partidele politice să fie obligate la respectul acestor 

lucruri, cari trebue să atîrne mai mult de naţiune, de 
cit de cluburile politice. 

In această ordine de idei, şi pentru a asigura con- 

tinuitatea, atitudinei ţărei faţă de străinătate, partidul 

conservator a fost ajutătorul Coroanei, iar partidul libe- 

ral a iîmpiedicat-o. Cind sunt liberalii în opoziţiune, ei ne 
aruncă mereu cuvintul de trădători de patrie. 

Partidul liberal, atunci cind după peste o sută de 

ani, Rominia a fost adusă de întimplări să ia şi dinsa 

parte la dezlegarea unei mari probleme europene, în loc 
să ceară concursul tuturor fiilor patriei, trimetea pe con- 
servatori în judecată la Curtea de Casaţiune, pretinzind 
că Lascar Catargi dedese o depeşe fără să-o plătească. 

(Aplause). 

Care a fost rezultatul acestei trunchieri a forţelor 
naţionale? 

E că nu este nimeni din cei cari cunosc evenimentele 
de la 1877—78, care să nu zică că Rominia a eşit prost 
din acesre evenimente, şi că eşea mai bine dacă se 

punea la mijloc energia tutulor fiilor ei. Dacă liberalii 
îşi fac din aceasta un titlu de glorie, istoria va face din 

contra, în potriva lor acuzaţiunea ei de căpetenie, ea va 
spune că liberalii puteaii să scoată din evenimentele de 

la 1878, o Rominie mai mare de cît cea pe care o pri: 
mise şi că ai. scos una mai mică. 

Prin atitudinea noastră, din contra, am ajutat Coroana 
peniru a stabili o continuitate în politica de afară, pen 
tru a scoate politica externă din politica de partid şi a 
o pune în rangu) cestiunilor naţionale, ca recent exemplu 
aducem unanimitatea cu care ne am prezentat faţă de
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vizita împărătească, vizita din care aii eşit cordoane pentru 
unii miniştri, ceea ce puţin importă, dar a eşit şi con- 
sideraţiune pentru ţară, ceea ce importă mult. 

Am dat decă pildă pentru continuitatea politicei 
externe în această ţară. (Aplause). 

Tot aşa am făcut, d-lor, şi cu armata. Tot ce am 
putut, am făcut ca să o scoatem din înriurirea politicei 

de partid. Sunt numiri în gradele înalte, pe cari le- 

am iscălit, poate, fără plăcere. D-v. ştiţi de exemplu că 

noi am pus comandamentul de aci în miini, cari nu 

numai prietene nu ne erai, dar nici ce) puţin neutre. 
Şi cum ai ajutat liberalii în această privinţă Coroana 

şi opiniunea publică? Ai spus că armata are, nu puşti, 

ci ciomege, şi apoi ai prezintat inaintea Impăratului 

Austriei trupele înarmate cu aceste ciomege. (Aplause). 

In justiţie? Am zmuls de la arbitrar, făcînd inamo- 
vibili pe membrii curților şi pe preşedinţii tribunalelor, 
iar liberalii, într'un an, au atentat la Curtea de Casaţiune, 
şi se zice, şi îl cred capabili, că vor să se mai întindă. 

Rezultatul este, că pe cînd unii lucrase la întărirea 
instituţiunilor acestei ţări, alţii le săpaii la temelie! 

Ast-fel noi rămînem, d-lor, consecuenţi cu doctrina 

conservatoare, cînd ajutam Coroana în rolul ei firesc de 

a apăra ţara de tirania partidelor. 
Ast-fel împinși de un inalt sentiment naţional şi 

patriotic, ne urmăm. rolul nostru de partid conservator, 

cînd faţă de liberali, căutăm să desființăm din cele cene 
despart şi să înmulţim cele ce ne apropie. 

Pănă acum nu suferiserăm încă de răul care a sin- 

gerat toată Europa de apus, de cestiunile religioase care 

- înveninează luptele politice din atitea ţări, pentru care 
spre pildă se sfişie partidele politice în Belgia. 

Şi acum la sfîrşitul veacului, în această de Dumnezeii 
bine-cuvîatată ţară, unde între membrii dreptei şi mem- 
brii stîngei nu se ridică capul însîngerat al vre-unui 

strămoş mort pe ghilotină, liberalii vor să ne despartă 
pe cestiunea sufletească, pe cestiunea care desparte aiu- 

rea omenirea, de atita amar de ani. 

Aceasta, iubiţi cetăţeni, este cel mai monstruos aten- 

tat la binele, la progresul şi stabilitatea acestui Regat, 

aceasta, este o operă diabolică.
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Şi unde se face lucrul acesta? Suntem noi cu situ- 
ajiunea geografică pe care o avem, în poziţiunea ferici- 
ţilor, cari îşi pot plăti luxul tuturor prostiilor? Suntem 
noi la capătul Europei, înconjurați de o mare, pe unde 
ne poate veni ajutor de pretutindeni şi unde nu avem 
să ne temem de nimic? Stăm măcar, ca Grecia, în fundul 
unei peninsule, sub scutul lui Omer şi al-lui Sofocle? Noj, 
suntem puşi de. soartă în locul cel mai grei, dar şi cel 
mai de onoare, stăm la curmezişul tuturor drumurilor, 
pe care de mii de ani se scurg noroadele, stăm acolo 
unde se ciocnesc interesele cele mai puternice, care de 
atita vreme agită lumea şi o va mai agita. (Aplause). 

Nouă, d-lor, soarta ne spune că trebue să cultivăm 
tot ce ne uneşte, pentru că toţi la un loc —şi tot mă 
îndoesc ciîte-odată, dacă suntem destui. — Dar la noi să 
inventezi o săminţă de discordie, să sufli schizma, să te 
faci agentul dezbinărei, să creezi izvoare de vrajbă şi de 
ură, este operă de nebun, dacă nu este operă de criminal. 
(Aplause). 

Suntem dar în dreptul nostru, Şi facem o operă con- 
servatoare, națională şi patriotică, cînd deşteptăm Coroana 
asupra acestui principii. Suntem în dreptul nostru, sun- 
tem în rolul nostru, cînd dorim ca Coroana să ajute opi- 
niunea publică în contra tiraniei partidului de la putere, 
pentru ca împreună să impiedice pănă. mai este vreme 
crearea, unei noi pricini de dezbinare şi de slăbiciune 
pentru acest Regat. 

Incheiii. Mi se pare că pe frontispiciul edificiului 
politic pe care îl ridicăm, putem să scriem un cuvînt pe 
care d. Dim. Sturdza “l-a amintit Ungurilor, pe cînd făcea 
agitaţiune naţională: „Justitia. fundamentum  vegnorum,: 
zicea, atunci d-sa. 

Azi, pentru mişcarea pe care am începui-o noi, pu- 
tem zice: „Concordia fundamentum, patriae“. 

Şi Spunind aceasta, spunem un adevăr şi mal 
înalt, şi mai înfipt în inimele noastre. (Aplause prelungite).
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Alegerea colegiului II de Covurlui 

Cu ocazia alegerei Colegiului IL de Covurlui, făcută în Ianuarie 1897, 

partidul liberal propusese candidatura d-lui P. Sechiari, iar partidul conser- 

vator pe aceea a d-lui N. Filipescu. Administraţia liberală — prefect de judeţ 

fiind d. Daniel Zorilă,—fâcu tot felul de ingerinţe, pentru a. putea scoate 

pe candidatul guvernamental. D. Ioan C. Gradişteanu, deputat conservator, 

a adresat o interpelare în Cameră cu privire la aceste ingerințe. D. Take 

Ionescu, luînd şi d-sa cuvintul cu această ocaziune, a complectat interpelarea 

â-lui Grădisteanu, pronunţind următorul discurs în şedinţa Camerei din ziua 

de 30 Ianuarie: 

D.4 Depritaţi, 

In urma cuvintărei d-lui Grădişteanu, înţelegeţi bine 

că ar fi să abuzez de vremea d-v., dacă aşi face alt-ceva 

de cit să rezum în cite-va cuvinte cele spuse de d-sa, şi 

apoi să tragem în urmă morala politică a acestei alegeri. 

D-lor, că ai fost ingerințe în această alegere, cred că 

nu este nimeni între noi care, independent de interesul de 

partia politie, să aibă nevoe de dovezi. întradevăr, d-lor, 

există o dovadă în sine, în afară de faptelearătate ded. 

Grădişteanu, şi care explică foarte bine lucrurile. 

Dacă n'ar fi fost ingerinţe în alegeri, dacă nu s'ar fi 

amestecat guvernul în alegere, cum v'ați explica d-v. că 

guvernul, prin primul săi ministru şi ministrul de interne, 

a cerut unuia din candidaţi, d-lui I. Neniţescu, lucrul mi 

sa spus de d. Neniţescu, sa-şi retragă candidatura în fo- 

losul d-lui Sechiari, sai să primească ca d. Sechiari să-şi 

retragă candidatura în folosul d-lui Neniţescu, rămiîind un 

singur candidat guvernamental ? 

Era dar în guvern sentimentul unei slăbiciuni elec- 

torale la Galaţi. Acest gind a făcut pe guvern să inter- 

vină pe lingă d. Neniţescu, ca să primească a fi un fel de 

candidat fără voe, să accepte voturile d-lui Sechiari. 

Toate acestea se făceau pentru că cu d. Neniţescu se
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credea în biruință, pe când cu a. Sechiari nu se credea în biruinţă. 
O altă dovadă de acelaşi ordin: La întiiul scrutin d. Filipescu a avut 409 voturi, d. Toneanu, un alt opozant, 100 şi mai bine, q. Neniţescu, şi el opozant, 140; can- didatul socialist 44 Şi candidatul liberal-naţional, d. Se- chiari, numai 290. între întiiul scrutin şi al doilea s'a întimplat un eveniment politic. 
Netăgăduit este că a, Toneanu işi retrase candida. tura în favoarea d-lui Filipescu, şi că retragerea, candida- turei d-lui Toneanu în favoarea d-lui Filipescu era sinceră; lucrul sa doveait prin înlocuirea fratelui său, care era comisar de poliţie în Bucureşti, îndată după alegere; o în- locuire sub forma, obicinuită;: transferarea ; el era comisar la Palatul Justiţiei şi a fost mutat tocmai la Obor, ca sâ-şi dea demisia, cum a Şi făcut-o. De altmintrelea am citit şi scrisoarea lui către fratele său la Galaţi, în care îi poves- teşte convorbirea, pe carea avut-o cu d. prefect al Poliţiei Capitalei. 

Dacă retragerea candiduturei d-lui Toneanu în folosul nostru nu era sinceră, de Sigur că fratele săi n'ar fi plă- tit-o cu pierderea funcţiunei, şi încă după ce candidatul liberal reuşise. N'ar fi fost un nevinovat lovit de d-v., mai ales atunci cînd nu era vorbă de luptă pentru exis- tență, ci de simplă răzbunare. 
După aceea vine retragerea d-lui Neniţescu iarăşi in favoarea d-lui Filipescu. D, Neniţescu a declarat-o, fratele Săi a dus cu noi campania. Şi totuşi la al doilea scru- tin, în loc ca q, Filipescu să aibă, cele 260 de voturi ale d-lor Toneanu Şi Neniţescu, cum şi cele 400 voturi ale sale, adică in loc să fie ales cu aproape 700 voturi, ve: dem că nare de ciţ 450. Care este explicaţiunea? Ar fi 

a ciştigat q. Filipescu, este o diferenţă a căreia explica- 
Huno se poate pricepe numai prin faptul, că nu sa lăsat 
ibertatea voinţei alegătorilor, ba chiar că sa forţat nota De alt-fel explicaţia va dat-o d. Grădişteanu.
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După lista alegătorilor, pe care v'a arătat-o d. Gră- : 
dişteanu, ați văzut că 92 din alegătorii cari ai luat parte 
la primul scrutin, nu ai mai luat parte la al doilea scrutin. 

Aceştia eraii toţi alegători de ai noştri, alegători în- 
semnaţi, deochiaţi, votase la început, dar pentru al doi: 
lea scrutin, ei toţi cari ai fost bănuiţi că cu nici un preţ 
nu vor vota pentru d. Sechiari, aii fost consiliafi să nu 
mai vină la vot. 

Prudentă recomandaţie, pentru-că, şi nu este un lucru 
dezagreabil să o spunem, d. Sechiari nu se bucură de prea 
mare popularitate în Galaţi. Prin urmare, este un lucru 
sigur că în al doilea scrutin lupta electorală nu a fost 
condusă numai de candidat şi de amicii săi, amici destul 
de numeroși în sînul comitetului liberal- naţional, ci a, fost, 
condusă de prefect, a căruia putere şi destoinicie v'ă ară- 

tat-o îndestul d. Grădişteanu. Poate că ar fi răi şi crud 
să mai adăugăm la o situaţiune grea, destul de grea faţă 

nu numai cu publicul şi cu opoziţiunea, dar faţă şi cu 
majoritate, care de sigur nu lesne va erta pe prefect; nu 

atit că a scris cartea de vizită, cît că a lăsat să se prindă 

de noi. | 
De sigur, d-lor, ar fi o copilărie să se pretindă că ne 

am făcut convingerea despre acţiunea prefectului numai 
prin acest talisman, fiind-că se poate ca şi alți prefecţi să 
facă acţiuni şi mai puternice şi să nu ai carte de vizită. Ne- 
norocirea d-lui Zorilă a fost că a existat o carte de vizită! 
Vă dovedesc însă un lucru cu această carte şi anume: 
că aşa era situaţiunea în mahalalele Galaţilor, în cit un 
agent, electoral, care pănă atunci fusese cunoscut de pai- 
tizan al opoziţiei, căci acesta este adevărul... (Întreruperi). 

In momentul cînd d. prefect, —şi am aci declaraţiunea 
lui Gotcu şi o voii arăta d-lui. ministru, dacă vrea, —în 
momentul cînd d. prefect l-a chemat la sine, însoţit de un 
oare-care Burdea şi i-a cerut să treacă în grupul guver- 

namental, promiţindu-i un comisariat de poliţie, — care nu 
i sa dat—inde prezenţa cărţei de vizită în buzunarul no- 
siru, alt-fel evident că nu o da; ela cerut paşaport ca 

să poată umbla în oraş. | 

Vă puteţi închipui că atunci cind prefectul a chemat 

pe acest om, situaţiunea a trebuit să fie foarte incordată 
în mahalalele Galaţilor, ca acest agent, care trecea din o 

7
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parte în alta şi se declara să lucreze cum a lucrat con- 
tra d-lui Filipescu, să aibă nevoe de chiar atestatul pre- 
fectului ca să poată merge neturburat in diferitele ma- 
halale. 

Şi mai este un lucru ciudat: Comisarii de poliţie găseau 
procedarea aceasta, aşa de firească, în cit puneaii viza lor 
pe cartea, de vizită a prefectului, pentru a constata în mod 
oficial, că în realitate cel care alerga avea dreptul să 
alerge, pentru că alerga pentru cauza cea bună, propo- 

văduia evanghelia cea adevărată, iar nu evanghelia lui 
Nicu Filipescu. 

Mai este un lucru care nu poate face indoială, şi 
anume: că pe lîngă aceste ingerinţe, cari dacă ar fi fost 
singure, nici nu ne plingeam de dinsele, s'a adăugat alt- 

ceva, s'a adăugat un ce decare omul are tot-d'a-una drept 
să se plingă: sa adăugat violenţa. In contra unor inge- 
rinţe, mai ales aşa de răi combinate cu cărți de vizită, 
mai poţi lupta! In contra violenţei nu este luptă... 

D. G. Chiriţescu: Mai bine cu chinoros? 
D. Take Ionescu: Mă, întrerupeţi vorbind de chinoros; 

ar trebui să ştiţi că el s'a produs înt”o alegere condusă 
în Bucureşti de o persoană politică, al cărui nume nu-l 
mai spun, fiind-că a murit, dar care, puţin după aceea a 
fost luat în braţe de d-v. şi pus în capul listei d-v. elec- 
torale contra noastră. 

Prin urmare, cred că deplorind chinorosul, veţi fi de 
acord cu mine, că în alegeri este un lucru contra cărui 
nu te poți iupta, şi că acel lucru se 'chiamă violenţă... . 

D. St. Pilipescu : Daţi-mi voe să vă întrerup. Dece nu 
aţi luat la Drăgăşani măsuri contra violenței. 
| D. Take Ionescu: Despre alegerea, de la Drăgăşani am 
informaţiuni absolut contrarii şi mi-se pare căa fost o in- 
strucţie judiciară, care a dat în judecată, şi pe unii şi pealţii... 

D. SI. Filipescu : Dar singele de pe strade, ale cărui 
urme se mai văd şi astă-zi? 

D. Preşedinte: VA rog, a-lor, nu mai întrerupeţi. 
D. Take Ionescu: D-lor, mărturisesc că n'am fost nici 

odată, la Drăgăşani, dar Qacă sîngele este încă pe strade, 
Volu merge să-l văd, căci este un singe foarte persistent. 

Intreruperile d-v. "mi dovedesc că am dreptate în ceea-ce afirm şi anume: că din toate ingerinţele electorale,
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aceea contra căreia, nu se poate lupta este „violenţa“. Ei 
bine, d-lor, a fostiviolenţă la Galaţi! (Intreruperi). 

D-lor, înţelegeţi bine că aci suntem şi unii şi alţii 
martori pe care ne judecă alt cine-va. Intre noi și d-v. 
este un continuu proces politic, un proces în care nuju- 
decăm noi, ci ţara. 

Tot ce putem noi face este să dăm și unii şi alţii 
în linişte părerile noastre. 

Veţi vedea ce-mi dă mie convingerea că ai fost vio: 
lenţe la Galaţi. | 

Vă puteţi d-v. închipui starea sufletească a unui can- 
didat opozant, care este nevoit să ceară biuroului electoral 
intervenirea armatei pentru restabilirea ordinei? Dacă el 

nu suferea de violenţă guvernamentală, ce interes avea să 
provoace sosirea armatei? . 

Mai departe. A sosit armata. Se constată că că- 
pitanul a fost atacat. De cine? De violența opozițiunei? 
Apoi pentru aceea îl chemase candidatul opozant ca să-l 
atace? 

Dar nu e numai atit. D. Filipescu a propus adversa- 
rului săii să se adreseze mulţimei şi impreună cu d-sa 
să-i ceară a, se depărta. Ei bine, d. Sechiari nu sa crezut 

obligat să facă aceasta, dar d. Filipescu a avut curajul să 

vorbească şi indată acea mulţime a început să-l ia la hui- 
dueli. Ai cui partizani erai cei cari huiduiai? Ai opozi- 

ţiunei ? 
Alt-ceva, şi aceasta e nota caracteristică a alegerei 

de la Galaţi, căci scoboară cu o treaptă mai jos mora- 

vurile noastre electorale. Care este această scoborire a 

vieţei noastre politice cu o treaptă mai jos? (Intreruperi). 

Am, d-lor, 12 ani de Cameră şi ştiu să nu insult pe ni- 

meni. Veţi vedea ce însemnează o scoborire mai jos în 
moravurile noastre electorale. 

S'aii făcut violenţe de multe ori. S'aii adresat însă aceste 

violenţe, nu la căpetenii, nu la statul-major al opoziţiunei, ci 

la coada electorală. In Galaţi, din potrivă, violenţa s'a ur- 

cat sus de tot; insultele ai plouat asupra însuşi candida- 

tului. Şi să ne ferească D-zet pe toţi dacă se va încetă- 

ţeni la noi sistemul unor ast-fel de violenţe! (Intreruperi). 

D-lor, am văzut şi ei violenţe; le-am văzut de ex. 

la Craiova, împreună cu d. Fleva, cu d. Petre Grădişteanu,
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cu d. Popp. D. N. Popp 'şi aduce aminte la 1888, cind 
s'a tăiat scena de sub noi. Au fost monstruoase violențele 
exercitate în contra-ne la 1888, dar nu se potriveşte vre- 
mea de azi cu acea epocă, şi aceasta face tocmai partea 
a doua a puţinelor cuvinte cari voiam să vi le spun. 

Al doilea, caracter politic, după părerea mea al celor 
petrecute la Galaţi, e că ele sunt un anacronism, un ade- 
vărat anacronism. 

Dacă, vă uitaţi la punctul de plecare al acestei ale- 
geri, care a fost el? Veţi tăgădui de sigur, dar nu e unul dintre d-v., care să nu ştie că acesta e adevărul; era, l0- zinca dată: Nicu Filipescu nu trebue să se aleagă, şi nu trebue să se aleagă in nici un caz, şi ca să nu se aleagă nu se va scuti nici un mijloc! Aceasta, era lozinca. 

Pentru ce această lozincă? Ce vremuri ne aminteşte 
această lozincă ? 

Ca să fac tabloul şi mai vii, amintesc şi lozinca a - doua, cea de după alegeri: voturile lui Nicu Filipescu nu sunt voturi date de gălăţeni, sunt voturi cumpărate de către Nicu Filipescu... 
O voce: Aşa e. 
D. Take lonescu: Aud la spatele mei: aşa e! Aceasta mă întăreşte şi mai mult în credința mea, că am ajuns la partea, caracteristică a evenimentelor politice. Aceasta nu vă aminteşte dv. o anume epocă din Vieaţa noastră politică ? 
Mie-mi aminteşte a epocă, dar tot-d'odată vad că ne aflăm faţă de un anacronism, o repet, 'mi reaminteşte epoca le la 1886, 1887 şi mai ales 1888... 
D. C. Mărgăritescu: Dar la 1891? ___D. Take Ionescu: Cele-alte asemănări le veţi face d-v.; eu fac asemănările pe cari le cred adevărate. (Aplause). La 1888, la alegerile de atunci, era, tot aşa o lozincă care se pornise în. contra persoanelor anume însemnate, 

a Contra persoanelor, pe cari guvernul de atunci credea E ste fn ceres politic — vedeţi că pun lucrul în felul se aleagă Ta tau interes politic: ca acel oameni să nu daturei le toat cimpania electorală, in „Contra candi- Camera dinte o oa vele, —-şi am martori mulţă aci în toanele de -voastre — s'au întrebuințat, pănă şi pal: pe noi, —paltoanele cu cari am mers la ale-



45 

geri, —ni se zbiera că erai cumpărate de miniştri străini... 
Pe mine acest caraghiozlic m'a supărat atît mai mult, cu 

cit blana, pe care o purtam, era foarte proastă; 'mi era şi 
ruşine că eram ast-fel tratat... de un ministru străini 

După alegeri absolut aceeaşi lozincă: voturile opozi- 

ției sunt voturi luate cu bani, cu bani la Buzău, cu bani 
la Brăila, cu bani la Craiova, cu bani peste tot. 

Peste nouă ani de zile găsim, neapărat în mai mic, 
acelaşi spirit politic, aceeaşi idee: nu trebue să, se aleagă 
cu nici un preţ Nicu Filipescu; voturile lui nu sunt vo- 
turi cari le putea avea şi el, cum le-a avut d. Sechiari! 

Ei bine, vă întreb: se potrivesc circumstanţele? Nu 
sună ciudat situaţiunea politică de la 1888, transformată 
în anul 1897? 

Nu, d-lor, nu se potrivesc împrejurările. Căci ce era la 

1888? D-v., partidul liberal, eraţi de multă vreme la pu- 
tere, eraţi la putere aşezaţi aşa de solid, —credeaţi d-v., 
— în cît nică nu vă gîndeaţi la putinţă să cădeţi de la 
guvern înainte de a se fi sfîrşit şi fiziceşte fostul d-v. 
mare şei... 

D. 0. P. Robescu: Şi al d-tale. 
D. Take Ionescu:, Şi al mei, timp de un an. 
D. Robescu ar trebui;să nu uite că cu toată lupta 

de opoziţie violentă care am dus-o de la 1886 până la 
1888, cînd mai tirzii am avut ocaziune, cînd mi-a fost 

dat ca tot în această Cameră şi tot în contra unei majo- 

rităţi care şi avea şi ea patimele ei, să spun ceea-ce cre- 
deam ei câ era drept despre acel fost şef vremelnic al 
meii, am făcut-o. 

Braţi dar în credinţă că nu veţi cădea, că nu pu- 

teați cădea. Iar celor mai cu minți, cari vedeau că nu 

mai'merge, li se spunea: că nu puteţi cădea, fiind-că pot 

veni aşa complicaţiuni externe, în cît să fiţi siliți a nu 

părăsi puterea. 

Aceasta, era explicaţiunea, oficială a d-v. Ei bine, în 

acele momente eraţi atacați de o opoziţie în care sta nu 

numai partidul conservator, dar în care sta ca disidenți 

jumătate cel puţin din fruntaşii liberalilor, şi eraţă atacați 
cum rar un guvern a fost veri-odată. 

Ei bine, înţeleg, — deşi nu scuzez, — ca, într'o luptă aşă 

de. încordată să fi adoptat d-v. lozinca cu care vă pro-



nunţaţi că un anume om nu poate să vină în Parlament, şi nu poate să aibă voturi de cit prin banj, Aceeaşi este Situaţiunea la 1897? Ce s'a petrecut în această țară ca să vă hotăriţă la 0 politică de nervi, la o politică de nervi, ca la 18887? Sunteţi la putere de un an şi mai bine. In mare parte suntem şi noi autorii, cum să zie?... intelectuali aj aceş- tei naşteri guvernamentale de Ja Noembrie 1895... (n. treruperi). 
A 

D-lor, faptele nu se discută. Faptul este aşa; cind d-v. V'aţi retras din Cameră şi Senat, de atunci n0I între noi şi punîna în cunoștință pe acei factori constituţional cari trebuesc puşi în cunoștință, am luat hotărirea că dacă până, în toamnă se va găsi mijlocul constituţional ca Să veniţi la putere, să vă cedăm locul. Aceasta vă explică de ce nu am făcut alegeri Suplimentare. Este O eroare 
- dacă credeţi că am fost Surprinşi in toamna din 1595; noi de la Maiu 1895 cunoșteam foarte bine situaţia po- 

litică şi aveam hotăririle noastre luate. Dar nu importă ; Vaţi compus ministerul cum aţi vrut şi cum aţi putut, Aţi făcut marele minister, aţi de: 
butat cu acest mare minister, cînd un minister care co- 
Prindea pe D. Sturdza, Stătescu, Cantacuzino Şi N. Fleva 
era de sigur un mare minister naţional-liberal, aceasta nu 

Aţi Săsit în faţa d-v., ce? 0 opoziţie redusă Ja două 
Slasuri în Senat Şi la două în Cameră.” „___ Această opoziţie era Şi în Cameră Şi în Senat foarte 
liniştită şi foarte cuviincioasă; nici nu putea să fie alt-fel, 
fiind aşa de restrinsă, In țară aţi găsit o opoziție, cum 
nu cred că veri-odataă un guvern rominesc a avut în fața D-voastre ştiţi bine Um puteam să vă stricăm efectul ţi i, discursul cu care aţi 
debutat la putere. Aşa de puţin am Căutat să încurcăm 
dcvurile, în _ciţ Staţie minţei, liniştei şi patriotismului 

nostru, s'a, putut, fără turburare, să se arboreze în Bucu- 
reşti 200 de tricolori 105, alb şi verde. Va întreb pe d-v.:
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cari nu le puteţi ţine, cum este cu faimoasa lege a lui 
Maxim, care, ce e drept, ne-a dat o zi de impopularitate, 
şi noi nu am făcut nimic ca să vă turburăm liniștea. 

Dar aii venit cestiuni şi mai mari. Ar fi, cred, un 
moment dureros de a vi-le reaminti, şi ar fi şi de prisos, 
căci sai sfirşit spre binele tutulor, şi nu numai că noi 
nu am căutat să vă impiedecăm, dar cît ne-a stat în pu- 

tinţă am căutat nu numai să vă ajutăm rezolvarea, dar 
şi să vă inlesnim situaţiunea d-v., cred că nu veţi tăgădui 
aceasta, cînd ştiţi că însăşi Voința Naţională a reprodus 
articolul mei din Timpul ca să dovedească că lucrurile au 
mers spre binele obştesc!). 

A venit vizita împăratului, au venit greutăţile peste 

Carpaţi, —greutăţi destul de complicate, —a venit greva 

din urmă de la drumurile de fer, şi noi în loc de a pro- 
fita de greutăţile d-v., vam 'ajităt să eşiţi cu bine. 

A!.d-lor, cind d. "Pleva îşi „desvolta interpelarea sa, 
'mi am zis: Doamne! Ce s'ar îi făcut din această, cestiune, 
dacă aţi fi fost d-v. în opoziţiune? In ce bocluc nar f 
intrat ţâra? Cum s'ar fi repetat afacerea grevei cavaleriei? 

D-v., stăpîni absoluţi pe putere, avînd Parlamentul 
întreg, combinindu-vă şi descombinindu-vă ministerul cum 
voiţi, şi noi ducind o opoziţiune cit se poate de liniştită. 

Ei bine, vă întreb: nu este un anacronism, că într'o 
asemenea stare să se facă politică de nervi, să se resta- 
bilească acele situaţiuni încordate cari se explicaiu la 1888, 
dar cari acum la 1897, sunt fără rost şi supără pe toată 
lumea ? | 

Şi atunci iarăşi mă întreb: care este explicaţiunea 
acestei stări nervoase? Explicaţiunea este că vă merge 
rău, Şi nu numai răi, dar foarte răi, şi nouă ne merge 

bine, foarte bine. (laritate). Voiii mai adăuga ceva, şi 

anume că ne-a mers aşa de bine anul care a trecut, în 

cît mă întreb, cu oare-care grijă, dacă este posibil să mai 
fie vre-o amelioraţiune la acest bine.. 

D. G. Ghiţescu: Atunci să stăm aşa cum suntem. 
D. Take Ionescu: lată, d-lor, explicaţia lucrului. Ve- 

deţi că vă merge răi şi sunteţi necăjiţi. Ei bine, aci vă 
dai dreptate. 

1) A se vedea, acest articol în anexele de la finele volumului.
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Dar dacă vă dau această dreptate şi dacă îmi explic nervii 
d-v. din convingerea, sati nu din convingerea, ci din sentimen- 
tul, — căci convingerea este o cestiune care ţine de partea inte- 
lectuală a omului, pe cînd emoţiunea, sentimentul, este mai 
puternic, —că vă merge răii, este însă o parte unde nu vă 
pot da dreptate, este în credinţa d-v., că procedind ca la, 
Galaţi, are să va meargă mai bine, iar nouă mai răi. 
Aci, credeţi-mă, vă înşelați; o alegere ca la Galaţi este 
in lucru bun pentru noi, şi un foarte rău tonic pentru 
nervii debilitați ai d-v. Căci, d-lor, rezultatul care va fi? 
Că în majoritate are să figureze şi d. Sechiari, care va 
lua, probabil, cite odată cuvintul... Ocaziunea se va ivi 
cam rar, căci noi suntem puţini, iar d-v. destui... 

O voce: Aţi ales pe Zerlenti. 
D. Take Ionescu: Credeţi că, alegerea d-lui Zerlenti 

contra lui Brătianu ne-a făcut bine nouă? Va făcut bine d-v., şi dovadă că v'a, făcut bine, este că la acea din urmă alegere parţială din Muscel, s'a ales Ioan Brătianu, pe care Bucureştenii nu-l alesese. 
Am zis că este foarte slab tonice pentru g-v. Ceea ce aţi pierdut se vede, ce aţi ciștigat este prea puţin. Aţi ajuns la un rezultat pozitiv, că d. Sechiari este în Cameră și la un alt rezultat pozitiv, care pentru noi este negativ, că d. Filipescu nu este in Cameră. D-v. aţi prețuit foarte mult acest avantagiiu, Şi aci vă înşelați; acţiunea d-lui Fi- lipescu remâne întreagă. D. Filipescu nu ese scăzut, ci mărit din alegerea de la Galaţi, pentru că d. Filipescu este deja în acel stadiu de om politic, în care înfrîngerile nu te mai pot micşora, ci te măresc. 
Dar acum, d-lor, mai este un lucru unde v'aţi înşelat d-v. Aveţi un guvern noi care era cam acuzat de unii dintre d-v. că-i lipseşte oare-care energie şi s'a găsit în Nicu Filipescu o foarte bună ocaziune ca să dovediţi că este energie şi în noul guvern, înainte chiar de a vă fi vaccinat, cu ceva spirit din vechiul suvern. Da, s'a dovedit, în adevăr, prin alegerea de la Galaţi energia materială a noului guvern. 

Este o mare eroare însă a crede că, desvoltarea forţei brutale este dovadă de adevărată putere; d. ministru de interne nu prea are noroc cu desvoltarea energiei materiale. D. ministru de interne, la 1888, câte-va zile numai



49 

înainte de căderea guvernului liberal, era acela care cerea 

cea mai mare desvoltare de energie, a doua zi chiar după 

arestarea d-lui Fleva. In urma discursului d-sale, pe care 

"1 am aci şi care nu este urit, s'a votat faimoasa mo- 

ţiune, în care cereați cu mult foc ca guvernul să-şi arate 

energia, faţă cu această opoziţiune, care turbură lucrurile 

în ţară. V*a ascultat guvernul, a mai dat semn de niţică 

energie, dar ştiţi bine că n'a mai rămas nimic peste 10 zile, 

fiind-că nu era fond de unde să mai dea! Cu aceasta închid. 

Energia ce aţi arătat la Galaţi, nu este adevărată 

energie. Adevărata energie, cea care var reda cea cea 

început să vă lipsească, cea care ar face ca lucrurile să vă 

meargă mai binişor, căci acum vă merge foarte rău, este 

de a dovedi că puteţi lucra ceva, pe cînd pănă acum mi 

se pare că nu aţi dat dovezi, este de a dovedi nu că 

sunteţi în stare să vă ţineţi făgăduelile, căci ar fi o pa- 

coste pentru ţară dacă le aţi ţine... (Intreruper!): Imi 

pare răi că mă întrerupeţi, am să vă dai o pildă fiind- 

că nu mă credeţi. D-v. în opoziţiune aţi cerut ca să ia 

Statul moşia Bedmar, fiind-că a făcut rău d. Carp, etc. 

ete. Ei bine, sunteţi de 16 luni la guvern și nu aţi luat-o, 

şi nu o puteţi lua, şi aţi face o pacoste dacă aţi lua-o. 

Nu vă invit să o faceţi, prefer ca în această, cestiune, ca 

în multe altele, să nu văţineți de cuvint. Din potrivă, aţi 

venit cu legea d-lui Vulturescu ca să faceţi ceea ce voiam 

să facem noi, să daţi o soluţiune juridică şi politică. 

Aşa dar închid. Noi vă mulţumim pentru alegerea 

de la, Galaţi; ne-aţă -dat ocaziunea încă odată să dovedim 

ţărei, care ne ascultă şi pe unii şi pe alţii, modul cum 

d-v. ştiţi—de şi noi nu neam îndoit nici o dată —să fa- 

ceţi alegerile. 
Ne-aţi dat ocaziunea să afirmăm că sunt printre noi 

persoane a cărora prezenţă aici o credeţi așa de pericu- 

loasă, în cit... 
D. M. Pherekyde: Nu este serios de loc ceea ce spu- 

neţi dv. 
D. Take Ionescu: Ei cred că este foarte serios; şi 

modul cum s'a, făcut alegerea la Galaţi, dovedeşte că este 

foarte serios. 
Dacă nu era pericol mare, de ce aţi făcut atitea în- 

gerinţe. (Zgomot). 

68772. Discursuri. 11]. 4
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O voce: V'am lăsat să vă alegeţi la Caracal. (Aplause). 
D. Take ionescu: Nu este exact, nu m'aţă lăsat să mă 

aleg. La Caracal, adevărat, că s'aii petrecut lucrurile în li- 
nişte. Ceea ce se numeşte bătăuşi, pe acolo nu șe cu- 
noaşie, în iot-d'a-una, alegerile se fac în linişte. 

O voce: Aduseseși d-ta bătăuşii de la Craiova. 
D. Take Ionescu: Ai venit de la Craiova d. Ştefan 

Pleşea, Nicu Economu, Guran, Borănescu, Geblescu, etc. 
Sunt bătăuşi! Două zile înainte de alegeri mi s'a sem- 
nalat de către cine-va, prin d. Guzan, unde staii în gazdă, 
că între persoanele care ai venit de la Craiova ca să 
susțină candidatura mea, sunt şi unii, pe cari, pe nedrept, 
liberalii îi acuză că ai venit să facă turburări. 

De şi erai oameni cunoscuţi, avocați, comercianți, 
oameni de treabă, totuşi cînd am aflat de vorbele acestea, 
i-am chemat la mine şi i-am rugat să plece, ca să nu fie 
pretext că au venit să facă scandal. 

O voce: Grecescu. 
D. Tuke Ionescu: Grecescu este advocat la Curte, dar 

eii am rugat pe d. Grecescu cu două zile înainte de ale- 
geri, să plece din oraş, 

Revin, d-lor, la morala acestei alegeri: Ziceam că 
pentru noi ea este un lucru foarte bun. Dacă este să se 
repete experienţa, voesce să o vedem repetindu-se, şi dacă 
un alt prefect va bine-voi să invente ceva şi mai carac- 
teristic, mai modern de cit acele bilete de trecere, vom 
avea fericirea să constatăm şi acest noii eveniment. 

Pentru d-v. alegerea din Galaţi este 6 adevărată 
pagubă. 

Partidelor şi guvernelor nu le slujeşte la nimie ma. 
nifestările spasmodice ale unor energii pur materiale. Sin- 
gură puterea, morală, credeţi-mă, poate să dea reazăm gu- vernului, să ţină în frîă opoziţia.



CASA RURALĂ 

Propunîndu-se de către guvernul prezidat de d. P. 3. Aurelian, un 

proect de iege cu privire la înființarea Casei Rurale, la discutia generală, 

d. Take Ionescu, a pronunţat în şedinţa Camerei din ziua de 20 Februarie 

1897, discursul de mai jos. 
Casa rurală de şi votată de Cameră, nu a maai eşit nici o dată din 

sectiunile Sezatului. Se poate considera ca o idee născută-moartă cel puţin 

pentru multă vreme: 

D. Preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul. 

D. Take lonescu: D-lor deputaţi, luînd cuvintul în 

această, discuţiune, cea d'intiiu regulă, care cred că se im- . 

pune este de a nu cerceta proiectul de lege dintr'un spi- 

rit de partid. Acest proiect, în adevăr, nu poate să intre 

în cadrul luptelor de partid. Pentru ca să-şi dea roadele 

ei, bune sau rele, încete sai grabnice, instituţiunea ce ni 

se propune are nevoe de un număr de ani mult mai lung 

de cît poate nădăjdui vre-un guvern sai vre-un partid să] 

aibă la dispoziţiunea sa. | 

Această instituţiune, d-lor, nu se poate susţine — şi 

cred că vă voili ovedi aceasta —că face parte, că a iz- 

vorit din politica veri-unuia din partidele noastre. 

Legi agrare ali fost la noi; ele aii fost făcute de am- 

pele partide, iar cea mai mare lege agrară, cea mai în- 

semnată ce s'a făcut în ţara aceasta, s'a făcut în afară 

de, s'a făcut în contra partidelor noastre istorice; această 

lege însă orj-cît s'âr pretinde, ori-ciât s'ar susţine, că procede 

din desvoltarea firească a unei idei de partid, nu sar 

reuşi. O ast-fel de afirmare sar datori numai necunoştinței 

trecutului nostru legislativ în această materie, iar nu unei 

adevărate pătrunderi a ceea ce am făcut pănă astăzi. 

Mai este un cuvint, d-lor, pentru care nu se poate 

cerceta, acest proiect de lege din spirit de partid. Este că
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ne aflăm în una din acele materii, în care nu se poate 
repeta fără de dureri prea mari, operaţiunea aşa, de des 
repetată, în vieaţa noastră politică, operaţiunea, facerei şi a 
desfacerei şi care ne aduce aminte de pedeapsa lui Sisif, — 
bolovanul ce-l suia mereii şi care mereit se rostogolea în 
vaie. Cînd este vorba de a înmulţi sai de a scădea nu- 
mărul sub-prefecţilor sati al jandarmilor, de a se înfiinţa 
sau de a se desființa comitetele permanente sai judecă- 
toriile de ocol, după cum guvernele se succed, acestea, 
de şi spre paguba ţărei, se pot face uşor. Legiuiri însă 
de felul celei pe care o examinăm, ori cari aţi crede că 
vor fi urmările ei, nu se pot cu inlesnire, nu se pot; fâră 
primejdie, să fie supuse aceluiaşi joc de înfiinţare şi des- 
fiinţare intermitentă. 

Să ne desbrăcăm deci de ori-ce considerațiuni de 
partid şi să cercetăm lucrurile cu singe rece, să le cer: 
cetăm chiar cu bună-voinţă, căci dacă urmările proiectului 
de lege, aşa cum le cred în adinoul convingerilor mele, 
sunt rele, nimeni nu poate să tăgăduiască că atit acei 

„Care l-ai întocmit, cît şi acei cari îl Susţin, pe lingă cele- 
lalte argumente, trebue să fi fost împinşi şi de un nobil 
sentiment, de dorința pornită dintr'o inimă călduroasă 
pentru îndreptarea relelor de care suferă păturile cele nu- 
meroase. O ast-fel de pornire este simpatică chiar atunci 
cind se înşeală cine-va în priceperea, acelor rele, chiar atunci cînd se inşeală şi mai mult in leacul lor. 

Iată, d-lor deputaţi, în ce duh aşi dori eii să cercetez 
acest proiect de lege. 

Inainte de toate, d-lor, să-mi daţi voie să vă spun, dacă îmi dai bine seama, că în această Cameră e o mare 
nedomerire asupra tendinţelor proiectului, Am auzit, spre 
pildă, pe d. Nicolaescu — căruia, ca să-i fac laudele mele, 
nu am aşteptat ca să mă aflu pe banca aceasta, "i le-am 
adresat acum ciţi-va ani de pe banca, cea-l'altă, —am auzit 
pe d. Nicolaescu zicînd că proiectul de faţă ar fi o con- 
tinuare a legiuirei din 1888. Această constatare cu desă- 
virşire neexactă, 'mi-a explicat, cele-Valte raționamente ale 
d-sale foarte nepotrivite cu proiectul ce-l desbatem astăzi. 
Dar cel mai nedomirit dintre toţi e d. raportor, pe care 
m'am obicinuit să-l ascult cu multă luare aminte şi să-l 
apreciez cu multă bună-voinţă.
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D. raportor, întrun proiect de lege menit, după cum 

wa dovedit-o d. Iancovescu şi cum vă voiii dovedi-o şi ei, 

să desființeze proprietatea cea mare din această țară, d. 

raportor adaogă ca anexă discursul ce l-a rostit d. M. 

Kogălniceanu la 1886, în folosul marei proprietăţi. 

La un proiect de lege prin care se cere să se tacă 

de către Stat un credit ilimitat şi fără nici o condiţiune 

la întreaga țărănime din ţară rominească, d-sa, adaogă ca 

anexă un contract particular de vinzarea către ţărani a 

unei moşii a dlui Carabatescu, alăturare a cărei conse- 

cinţă, ar fi că proiectul acesta e de prisos, căci cumpă- 

rarea moşiilor de către ţărani se poate face fără acest 

credit, fără această bancă, şi fără toate aceste înlesniri 

ce le propune proiectul de faţă. 

In raportul d-sale aceeaşi nedomirire: proiectul vor- 

beşte de un maximum de 12 hectare. D. raportor spune 

că ar vrea să meargă pănă la 150 de hectare. Proiectul 

se bizue pe credinţa că se poate schimba economia gene- 

rală a unei ţări printr'un proiect de lege; d. raportor 

spune că nu vrea egalitate brutală, ci că toate stratele 

sociale să se ţină rind unul după altul şi că nimic nu se 

zideşte sănătos cind se zideşte fără. vreme. Proiectul de 

lege face credit ilimitat fără nici un fel de avansuri; d. 

raportor spune că economiştii germani pe care-i aprobă 

nu vor să dea credit de cit numai acelor cari ai dat deja 

dovadă de destoinicie prin economiile ce le aii realizat. 

Cum vedeţi, d-lor deputaţi, există în mintea d-lui raportor 

o mare nedomirire, şi această nedomirire nu este de mi- 

rare că ne coprinde pe mulţi dintre noi; ea reese din 

însă-şi expunerea d-lui raportor. 

Nu este unul din cele mai mici cusururi ale acestui 

proiect de lege, că a stirnit aşa nedomirire. Nu putea să 

nu o stirnească. Acest proiect e o adevărată surprindere 

legislativă. D. raportor pretinde că el se află în programul 

partidului; se înşală. Nici odată, dar absolut nici odată 

pană anul trecut, adică pănă la discutarea legei d-lui Pal- 

Jade, nu s'a vorbit despre veri-o casă, rurală în Rominia. 

In adevăr, nu s'a vorbit de cit anul trecut de către d. 

Grigure Macri, cu ocaziunea, discuţiunei legei d-lui Palade. 

In colo, vă rog să cercetaţi toate deshaterile urmate asu- 

pra cestiunilor agrare, cele de la 1862, de la 1884, de la
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1886, de la 1889 şi nu veţi găsi nimic în această pri- 
vinţă. Veţi găsi alt-ceva. (Intreruperi). Vă rog nu mă în: 
trerupeţi, este aci o materie aşa de vastă, în cît; cred că 
și Camera ar ciştiga şi pe orator !aţi inlesni dacă nu Paţi 
întrerupe. 

D-lor, nici o dată nu a fost vorba espre ceva, care 
să se asemene cu proiectul de faţă. A fost vorba în a- 
ceastă ţară de alt-ceva, a fost vorba de marea cestiune 
agrară a răscumpărărei clăcei; a fost vorba despre altă 
cestiune agrară: cestiunea, vînzărei moşiilor Statului cu 
apendicele cumpărărei moşiilor particulare de către Stat. 
Dar despre ceea-ce este în proiectul de faţă cu caracte- 
ristica lui, nimic. Nu sa vorbit în nici un discurs politic, 
nu sa vorbit în nică un articol de ziar. 

Din potrivă, tăcerea a fost aşa de desăvirşită, chiar 
din partea, acelei opoziţiuni, aşa de învinuite înainte de 
a se fi pronunţat de d. Nicolaescu, în cît afară de un 
articol în L'Independance Roumaine şi unul în Timpul, nu 
cunosc nici un ziar, care să se fi ocupat cu cestiunea Ca: 
sei Rurale. 

la 1862 şi la 1864, cînd s'a discutat marea cestiune 
a legei rurale, terenul era, pregătit; fuseseră discuţiunile 
de la 1£48, fuseseră, discuţiunile din divanul ad-hoc; — 
exista o literatură, întreagă asupra materiei; toţi cunoaşteţi 
bvroşura lui Boerescu asupra originei şi organizărei pro- 
prietăţii în Romiînia, — exista, repet, o literatură întreagă 
pentru şi contra. 

Se cernuse cestiuneu. Se iviseră, toate părerile, toate 
temerile. Unele din ele căzuseră, altele din potrivă se 
adeveriră. Se lămuriseră însă lucrurile în conştiinţa pu- blică. Era dar posibil să se vorbească aică, cum trebue să 
se vorbească, în orl-ce Parlament, nu discursuri academice, 
ci cercetarea lucrului din punctul de vedere al omului 
de Stat. 

| Tot aşa se discutase multă vreme şi din vreme ces- 
tiunea vinderei moşiilor Statului. Şi atunci totul era, cer 
nui şi nu mai răminea Parlamentului, de cît să aleagă între păreri de mult cunoscute. 

De astă dată nu este aşa, de astă dată nimic nu e 
pregătit. De aceea, d-lor, am avut răbâarea, să cercetez, de aceea am citit discursurile lui Kogălniceanu — şi în



tot-d'a-una este folositor să citeşti discursurile repausa- 

tului M. Kogălniceanu, — am citit discursurile lui Ion 

Brătianu, am citit toate desbateriie de la 1862 ca şi pe 

cele de ia 1864, şi credeţi-mă că puţine pagine sunt mai 

interesante în istoria noastră, de cît şedinţele de la 13 

Aprilie 1864, de la 15 Aprilie 1864, şi de la 2 Maiu 1864. 

Am citit desbaterile de la 1866, cuvintarea lui I. Cimpi- 

neanu, discursul d-lui A. Stolojian, p'atunci ministru de 

domenii, discursul magistral al lui M. Kogălniceanu, am 

citit manifestul d-voastre, dat către ţară, după ce vaţi 

retras de la putere în 1888, am citit programul 'de la 

Iaşi, pe care ?] uitasem — şi cred că toţi înţelegeţi de ce 

] uitasem, —am citit discursul d-lui Stolojian, de la 1893, 

cel despre care vorbeşte în raportul săi, și nu am găsit 

nicăeri trei vorbe măcar asupra unei instituţiuni ca aceasta 

a Casei Rurale. 
Dar ia, să vâdem, d-lor, ce se găseşte în programul 

d-voastre de la, Iaşi, căci la el se referă d. Stolojian. 

Punctul întiiii: „Fie-care ţăran care nu posedă în a 

sa deplină şi reală proprietate un lot, de pămînt cultivabil 

de 5 hectare, este îndreptăţit a reclama pe domeniile Sta- 

tului un lot în această întindere. Acest dreptil vor avea 

şi învățătorii, mărginaşii oraşelor, preoţii, etc., etc. “ 

D-lor, vă întreb, acest articol I, cînd îl citeşti, şi 

când ai cea mai mică cunoştinţă de datele statisticei, îţi 

poate face impresiunea unei propuneri care să, fie veri- 

odată transformată în proiect de lege? Saii iţi face ace- 

eaşi impresiune ca şi cunoscuta suspendare a tuturor mi- 

niştrilor şi înlocuirea lor cu trei consilieri de la Curtea de 

Casaţie în timpul alegerilor? | 

Neapărat că da, şi iată de ce: nu sunt exacte cifrele 

d-lui Iepurescu, care a zis că sunt 400.000 de capi de 

familie fără pămînt. Dar dacă, n'ar fi 400.000 ci 150.000, 

poate adevărata cifră, şi dacă mai puneţi şi pe cei cel 

puţin 100.000, cari nu au 5 hectare, face în total 250.000, 

adică 1.300.000 hectare, şi prin urmare, nu mai avem 

pămiînturi în moşiile Statului pentru toţi aceştia, ori-cit, 

aţi voi d-voastre să întindeţi țara, căci nu este de gumă- 

elastică. Aşa dar- dina cest simplu calcul, ori-ce om care “şi 

dă seama de mersul ideilor în ţara lui, a putut să-și facă 

socoteala că punctul 1 din programul de la laşi nu este
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din sfera, lucrurilor cari ai să se traducă veri-odată în 
proiect de lege, şi nu s'a tradus. 

Punctul a! II-lea: 
„Se vor crea instituţiuni naţionale cari vor avea de 

scop a înlesni ţăranilor cumpărarea de proprietăți parti: 
culare prin emitere de bonuri funciare, etc., ete.“ 

Atit, nimic mai mult. Veţi recunoaşte, cred, că atit sai 
nimic este tot una. (Intreruperi). Credeţi-mă că nu fac 
cestiune de partid, m'am. hotărit, de la început să nu atac 
pe nimeni, din potrivă m'am supus chiar de azi de dimi- 
neaţă la următoarea disciplină mintală, ca să nu fac nici 
0 exageraţiune. Mi-am adus aminte de un incident în Ca- 
mera Comunelor. Ştiţi că apruape un secol vinurile fran- 
țuzeşti nu mai pătrunseseră în Englitera, unde nu se con- 
sumaii de cit vinurile din Portugalia şi Spania. Mai târzii 
a venit tratatul de comerciii cu Franţa. Opoziţiunea de 
atunci, între alte critice contra acelui proiect, zicea că 
odată cu vinurile franţuzeşti vor intra, în Englitera şi vi- 
țiile franţuzeşti, şi de aci tot felul de proorociri asupra 
deteriorărei virtuţilor britanice, prin viţiurile franţuzești, 
cari aveai să pătrundă sub forma de sticle de vin de 

" Bordeaux şi de Bourgogne. Aducindu-mi aminte de acest 
incident, m'am hotărit să-mi temperez expresiunea teme- 
rilor ce-mi inspiră proiectul de lege; n'aşi voi ca peste 
ciți-va ani, vorbele mele să suscite aceeaşi veselie ca cele 
ce s'aii spus atunci în Camera Comunelor. Vedeţi că în- 
treruperile d-voastre sunt de prisos. 

„__Voesc să cercetez cu bună credinţă legea, — şi cre- 
deţi-mă că voii s'o fac, — dintr'un punct de vedere cu 

„totul în afară de grupările noastre politice. Dar cînd d. 
Stolojian care a uitat că nu era raportor al partidului li- 
beral, ci al Camerei, spune în două rinduri în raportul 
saii, că face opera partidului, că această lege este o des: 
voltare firească a unui program de partid, sunt dator să 
examinez dacă afirmările acestea sunt exacte. 

_D-lor deputaţi, atit cit este n “program este foarte 
puţin. Dacă căutaţi la comentar, pagina 21 a broşurei, 
nu Veţi găsi absolut nimic asupra acestui aliniat a, de Ja punctul II, prin urmare după citirea programului de la 
Iași, rămin tot aşa de nedomerit, şi nu trebue să vă mi- 
rați dacă proiectul de lege este inţeles de fie-care în alt-
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fel, nu trebue să vă miraţi dacă nu ne înțelegem asupra 

tendinţelor, nici măcar în conversaţiunile particulare ce le 

avem aci, căci din fericire, moravurile noastre politice s'aii 

îndulcit, aşa că şi dreapta şi stinga, folosindu-se de sus- 

pensiunile de şedinţe, pot discuta cu viu graii cestiunile 

la ordinea zilei. 
Vă asigur că nu veţi găsi cinci înşi în această Ca- 

meră, cari să înţeleagă la un fel proiectul de lege și ten- 

dințele lui. Lipseşte acestui proiect ceea ce se produce în 

societăţile omeneşti împrejurul uri-cărei idei, cernerea. Cind 

o idee apare în public înainte de a fi formulată într'un 

proiect de lege, se face în contra ei tot felul de critici, 

unele drepte, altele nedrepte, unele exagerate, altele cum- 

pătate, se produc şi păreri favorabile şi, din ciocnirea 

acestor păreri, ideea se cerne: ce este neghină se duce, 

ce e bun rămine, şi pe urmă se formează un fel de con- 

ştiinţă publică care domină şi pe unii şi pe alţii, care 

singură poate da reformelor noastre stabilitate, căci fără 

convingerea celui mai mare număr de cetăţeni, nimic 

stabil nu se poate clădi. 

Lipsiţi, d-lor, şi d-voastre şi ei de acest avantagiu 

de a ne afla în -faţa, unei idei cernute, vă rog să fiţi în- 

dulgenţi pentru cele spuse pănă acum şi să nu vă miraţi 

dacă unele din observaţiunile ce am să fac, vi se vor 

părea la, prima, vedere cam ciudate şi cam exagerate. 

Incă un lucru, înainte de a intra în cercetarea proiec- 

tului. Fiind lucrul foarte noii, fiind lucrul prezentat de d. 

raportor cu nedomirire, e evident că a încercat şi d. orator 

altă cale de pătrundere, comparațiunea, comparaţiunea cu 

ceea ce s'a făcut în alte ţări: 
Ei cre că trebue să eliminăm acest mijloc dea ne 

lumina. Comparaţiunea cu ce s'a făcut în alte ţări, nu 

poate să fie de cât în detrimentul acestui proiect de lege. 

Nu există nici o legiuire, în nică o ţară din lume, 

care să se asemene cu proiectul de faţă, afară de legiuirea 

rusească, a, cărei deosebire cu proiectul d-voastre, cred că 

sare în ochii tuturor. 

D. raportor compară cu Englitera, cu Germania şi cu 

Rusia ; unul din oratori a adăogat şi Irlanda, mi se pare 

d. Scorţescu, şi mai cu drept cuvint, căci cu Englitera 

comparaţiunea nu se potriveşte de loc. Dar, ducind mai
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departe lucrurile — se vede că raportorului aceasta nu-i 
era cunoscut — se putea mai bine compara cu legislaţia, 
recentă din Noua-Zeelandă. 

D. Stolojian ne compară cu Englitera şi uită să ne 
spună că jumătate din solul Engliterei aparţine la 150 
proprietari şi jumătatea, cea-l'altă la cite-va Mii; că jumă- 
tate din solul Scoției aparţine la 10 persoane şi jumătatea 
cea-laltă la o mînă de oameni, că sunt în Scoţia moşii 
de 400 şi 500 de mil de pogoane. D-sa uită încă un lucru, 
vită să vă spună că, de şi Englitera eo ţară de aşa mari 
proprietari, e mai puţin o țară de mari cultivatori; că, în 
afară de puţinele comitate din răsărit, comitatele de pe 
lingă Marea Nordului, restul e ţară de mică cultură, că 
este împărţită în ferme de 50, 60 pănă la 70 pogoane, 
în care se face o cultură foarte intensivă. Ce are a face 
dar această ţară cu Rominia? Şi ce mai uită d. raportor? 
Uită că proprietatea, rurală, în Englitera, în averea pu- 
blică este o cîtime neînsemnată. şi că, prin urmare, s'ar putea, face transformări mari, fără ca să se turbure mult nici starea socială, nici echilibrul social şi politic al a- 
cestei ţări. 

Şi ce s'a făcut în Englitera ? Ne vorbesce q. raportor despre legea lui Jessie Colins? Dar n'are a face una cu alta. Ştiţi despre ce e vorba în legea lui Jessie Collins?" E vorba de cumpărarea de locuri în jurul oraşelor ca să se facă grădini de zarzavaturi pentru lucrătorii din fabrici. (Întreruperi). Imitez şi eii pe un om celebru şi vă spun că cunosc nu numai legea, dar şi pe Jessie Collins şi “i am dat chiar în traducţie legile noastre agrare, pe cari le-a cunoscut pe deplin. A vrut să dea, uvrierilor din ora- şele mari două putinți: putinţa de a avea împrejurul oraşelor grădini de zarzavaturi şi să-şi întrebuinţeze acolo orele de prisos, şi putinţa de a întreţine o vacă pentru nevoile familiei, de aceea cel mai mare allotment e de un pogon. E vorba de un suplimenr. la ocupaţia uvrierilor, de o recreaţie a spiritului şi a trupului. Cu toate acestea, în Emglitera, la prima alegere care s'a făcut după ce se vînturase ideea poreclită un pogon şi o vacă, s'au găsit alegători cari sai dus la vot cu un căpăstru în mină şi cari cereaii să li se dea vaca să 0 ducă acasă. Irlanda? Aci regret să spun d-lui Scorţescu că se
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înşală. Irlanda nu e de loc o ţară de mare cultură, ci de 

mică cultură; e împărţită în peste 900.000 ferme; jumă- 

tate din ele mai mică de 10 pogoane şi jumătate mai 

mari de 10 pogoane. Toţi aceşti fermieri sunt ab antiguo 

stabiliţi in fermele lor. Toată lupta în Irlanda stă într a- 

ceasta : fermierii pretind că cu drept de cucerire proprie- 

tarii actuali aă venit peste capul lor şi cer dreptul să 

văscumpere renta, chiria ce dai proprietarilor, cum am 

zice noi dijma şi claca. Legile agrare făcute în Irlanda au 

fixat pe fermieri pe terenul lor. Nu poţi să scoţi pe un 

fermier fără voia lui şi, dacă renta e exagerată, fermierul 

are dreptul să se ducă la o curte de justiţie şi în echi- 

tate să i se scadă renta, după cum sunt împrejurările, 

după cum stă tirgul bucatelor. 

Era însă, d-lor, o lege în Irlanda cu care puteaţi să 

faceţi comparaţie, e singura. comparaţie, e singura lege 

pe care nu am găsit-o în raportul d-lui Stolojian, e legea 

Ashbourne. Prin acea lege s'a pus creditul Statului la 

dispoziţiunea fermierilor ca să se răscumpere de rentă, 

dar s'a pus condiţionat, limitat şi pentru o sumă foarte 

mică. Acest credit era. produs din marele fond rămas 

disponibil de cînd s'a desființat în Trlanda organizaţia și, 

prin urmare, şi averea, bisericei anglicane. A rămas 0 

economie de multe, foarte multe milioane de livre, şi din 

acel fond sa pus o parte la dispoziţiunea fermierilor ca 

să facă această operaţie a răscumpărărei rentei foarte 

încet, foarte prudent, foarte temperat. 

Aşa dar, d-lor, cred că cu drept cuvînt şi în bună 

pace putem să ştergem din desbaterile noastre ori-ce com- 

paraţie cu ceea-ce se petrece în Englitera. 

Aţi făcut comparații cu Germania. Ciudată compa- 

raţie! D. raportor spune că sai făcut lucruri mari în 

Germania. De la 1812 pănă la 1848 sai împroprietărit 

70.000 de ţărani, şi la noi, în 6 ani, de la 1889 pănă 

acum Sai împroprietărit deja mult mai mult, şi în4-5 

ani isprăvim cu restul, 70 mii familii în Germania cu 5% 

milioane locuitori de la 1812 pănă la 1848! Şi ni se dă 

exemple de ceea-ce se petrece în Germania, ca să ne zorim 

în opera. noastră. 

Trec la un alt Stat. Aţi comparat cu Rusia? Foarte 

nenoricită comparaţie. Ce spune anexul pus de d-voastre
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la raport asupra legei din Rusia? Spune că pe această 
împărăție de 120 milioane locuitori se face un credit de 
5 milioane ruble pe an ţăranilor ce vor să cumpere moşii 
de la particulari. Aţi făcut socoteala, cit reprezintă aceste 
5 milioane de ruble pe an, dacă le am traduce în Rominia? 
400 de mii de lei! Atit, d-lor, 400 de mii de lei! Apoi 
despre aceasta este vorba? Despre o operaţiune aşa de 
minimă, în cit pot zice că este aproape nulă? Despre 
aceasta se tratează în proiectul de lege actual? Şi este 
lucru drept şi leal ca să aduci un exemplu dintr'o împă- 

răţie unde 80%/0 din proprietăți aparţin proprietarilor no- 
bili şi numai 200%/0 aparţin ţăranilor? Din această împă- 
răţie care dă mult mai multe milioane pe an bâncii no- 
biilor, pentru ca aceştia să-şi păstreze proprietăţile? Şi 
apoi bazată pe autocratism, Rusia are interes ca toate 
păturile sociale să se niveleze, să fie unul sus, mulți, 
foarte mulţi la vale, de se poate toţi să fie deo potrivă 
şi nimeni să nu răsară. 

Dar comparaţia cu legea rusească nu se potriveşte 

Dică din alte puncte de vedere. Acolo banca fonciară nu 
se amestecă de loc în tranzacţiile dintre ţăran şi proprie- 
tar; ea doar dă bani cu ipotecă ţăranului; apoi ea nui 
dă tot preţul cu care cumpără țăranul, ci numai o parte. 
Banca cere o solidaritate între ţărani şi prin aceasta. în- 
lătură aglomerarea cererilor, căci numai cei harnici se 
pot solidariza ast-fel. In sfirşit, în Rusia, nu este nici ina- 
lienabilitatea, adică, stagnaţiunea, din proiectul d-voastre. 

Acum să-mi permiteţi să fac eii o altă comparaţie 
şi înainte de a examina în amănuntele ei ideea mumă a 
acestui proiect de lege şi de a vă arăta, pe cit sunt ei 
de convins, funestele roade ce el este chemat să le pro- 
ducă, să-mi permiteţi să-l compar cu alt-ceva: cu cele 
două mari legiuiri agrare ce sau făcut în țara noastră. 
Mi se pare că comparaţia cu ceea ce s'a făcut la noi este 
Singura comparaţie adevărată, este singura care ne poate 
da toate elementele problemei şi ne poate dovedi dacă 
legiferind ast-fel, gindim romineşte, iar nu prin imitaţiune 
din alte ţări. Ă ) 

In aceeaşi ordine de idei daţi-mi voe să vă spun £ă 
poate să fie proprietate mare cea de 10 hectare în insula 
Jersey, unde se fac numai poame, poate să fie proprietate
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mare cea de 5 hectare lingă Monte-Carlo, unde nu se fac 

de cit mandarine şi portocale, pe cind mică proprietate 

ar fi cea de 200 de pogoane în stepele Australiei, unde 

nu pot să pască de cit turme de berbeci. In alte cuvinte 

expresiunile de proprietate mare, mijlocie sau mică sunt 

cu totul relative; totul atîrnă de împrejurările locului, de 

nevoile economice şi sociale ale ţărei, de desimea popu- 

Jaţiunei şi mai ales de acele urme pe cari le a întipărit 

istoria şi pe cari nu le poate şterge un proiect de lege. 

Ei bine, să cercăm acum să asemănăm proiectul de 

faţă cu legile anterioare, să-l punem în cadrul legilor 

agrare ce s'aii făcut la noi în ţară. 
D-lor, există o mare deosebire în ceea ce s'a făcut 

altă-dată; de două ori şi în două înţelesuri cu totul altele 

şa legiferat în ţara aceasta în cestiunea agrară. 

A fost întiiii marea reformă de la 1864, ale cărei 

ultime consecinţe vă înşelaţi cînd credeţi că s'au terminat; 

căci legea tocmelilor agricole, cari şi azi ne guvernează, 

nu este de cît o urmarea legei de la 1864. Cind d-voastre 

aţi legiferat, asupra tocmelilor agricole, aţi dat dovadă că 

încă nu s'a isprăvit cu toate urmările sociale şi economice 

ale reformei ce are aerul să fie desăvirşită încă de la 1864. 

Ce a fost la 1864? Şi încă o dată vă rog să mă 

scuzați dacă mă întind asupra acestui lucru; eii cred că 

sunt dator să vă fac dovadă că legea de față seamănă 

mai mult cu legea de la 1864, de cit cu cea de la 1889. 

La 1864 aveam o organizare a proprietăţei cu desă- 

virşire contrară spiritului modern, mai ales cu desăvirşire 

contrară spiritului occidental. Nu pot să mă scobor pănă 

în secolul al XIV ca să dati de origina alcătuirei proprie: 

tăței în ţara noastră, curioşilor de aceste lucruri le reco- 

mand, între altele, admirabilul studii al d-lui Radu Rosetti, 

publicat în Revista Nouă. Ori cum va fi fost, ei ştii un 

lucru că proprietatea rurală, pănă la 1864, se prezinta la 

noi sub această formă foarte întinsă şi foarte concentrată 

în puţine mini; în acelaş timp ea era supusă la 0 ser- 

vitute : fie-care om, pentru că locuia pe proprietate, avea 

dreptul, la căsătorie, la o anume cantitate de pămint, 
cantitate care varia după puterile lui, după mijloacele lui. 

In schimbul acestei servituţi a proprietăţei, aveau Şi pro- 

prietarii o servitute asupra locuitorilor : locuitorii erau
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datori să-i dea un număr oare-care de zile de muncă. 
Era dar ;o proprietate, dar o proprietate complexă, nu 
cum 0 învăţăm la codul civil, nu dreptul de a te bucura 
cum vrei şi a dispune cum vrei. Marele şi de apururea 
regretatul Kogălniceanu, într'un discurs admirabil, a citat 
următoarea conversaţie petrecută în Moldova între d. B6- 
clard şi Manolache Costache Epureanu. Kogălniceanu spune 
că o dată mergind Manolache Costache Epureanu în M oldova, 
însoţit. de d. Beclard, acesta, văzind adunaţi pe mai mulţi 
copii de ţărani, întreabă pe Manolache Costache Epureanu: 
Ce sunt, aceştia ? — Aceştia sunt moştenitorii mei; fie-care 
din ei, cînd se va însura, trebue să-şi primească un număr 
de fălci pe proprietatea mea, şi nu ştiu dacă la moartea 
mea am să mai las ceva şi pentru copiii mei... (D. Deli- 
marcu intrerupe). Ştiu că d. Delimareu este pentru lege, 
şi de aceea nu văd de ce se supără că am omis cestia 
treimei rezervate proprietarului. Omisiunea aceasta n'ar fi 
putut, de sigur de cit să ajute pe partizanii legei. 

La 1864 cestiunea era: claca să qispară şi odată cu 
răscumpărarea, clăcii să li se recunoască şi ţăranilor dreptul 
de proprietate absolută pe pămîntul pe care aveaii dreptul 
să lucreze. Ştiţi cum s'a închegat lucrul? La 1848 sai 
rostit frumoasele discursuri; în divanul ad-hoc s'a încei- 
cat rezolvirea, cestiunei agrare. Nu s'a rezolvat, pentru că 
şi ţăranii şi proprietarii ai avuţ patriotizmul să amine 
cestiunea care-i diviza şi să se prezinte Europei uniţi 
asupra celor alte dorinți ale ţărei. In 1862 s'a discutat în 
Parlament cestiunea rurală în întregul ei. Barbu Catargi 
voia să se declare că sătenii sunt liberi pe munca lor şi 
proprietarii pe proprietatea lor. Kogălniceanu, într'un lung discurs care a ţinut trei zile, termina cuvintarea sa prin unul din cele mai frumoase sfirşituri de cuvîntare, pe care istoria, elocinţei le înregistrează, cînd spunea: 

„Asta nu se poate. Sunt Romini în Basarabia, sunt Romini în Bucovina, sunt Romini în Transilvania, sunt Romini în alte impărăţii şi toţi aceşti ţărani ati devenit 
Sau devin proprietari, şi numai Rominii din Romînia liberă Du vor deveni proprietari? Dacă am face aceasta ne ar blestema. toate neamurile pâmintului şi ar fi un blestem care nici odată, dar nici odată nu sar: terge“. 

Sa votat totuşi legea de la 1862, lege nedreaptă, şi 
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să nu vă miraţi că vă o spun ei, conservator, căci dacă 

suntem datori toţi să luăm trecutul întreg al partidului 

nostru, nimănui nu-i e permis să nu recunoască greşelile 

făcute de partidul din care face parte. E destul a spune 

însă că legea din 1862 nu s'a aplicat. La 1864 ştiţi bine 

că în Camera, care a examinat cestiunea rurală, erau re: 

prezentate toate partidele. Ion Ghica, lon Brătianu, Cor- 

nea, Lascar Catargi şi Vasile Boerescu compuneau comisia 

Camerei; iar, în Parlament, principele Dimitrie Ghica, re- 

gretatul preşedinte al Senatului, pe care cu atita durere 

lam înmormîntat alaltă-eri cu toţii, era leaderul Camerei. 
Camera avea o părere asupra împroprietărirei, gu- 

vernul lui Cuza, ministrul Kogălniceanu avea altă părere, 

şi atunci ştiţi că s'a facut lovitura de Stat în contra am- 
belor partide. 

Sa discutat mult, d-lor, dacă lovitura de Stat era 

necesară, saii nu, dacă era, adevărat că voise Camera să 

rezolve cestiunea agrară şi totuşi guvernul a făcut lovi- 

tura de Stat. C. A. Rosetti a spus de atitea ori în urmă 

că fusese gata Camera să facă reforma, Kogălniceanu a 

susținut tot-d'a-una contrariul. 
Puțin importă ceea ce este adevărat, e că cestiunea 

sa rezolvat prin lovitura de Stat şi că cu drept cuvint 
a spus Kogălniceanu: „N'am dezrobit; numai pe ţărani, 

am dezrobit şi pe proprietari, căci dacă am dat proprie- 
tate ţăranilor, am dezrobit şi proprietatea de servitutea 

care sta asupra proprietăței “. 
Această proprietate, dezrobită cu preţul mutilărei, voeşte 

proiectul de lege prin căi piezișe să o desființeze astăzi. 
| Se va face poate întrebarea: O ast-fel de transfor- 
mare economică şi socială cum de n'a adus o turburare 
maj adincă în organizmul ţărei aceştia? N'a adus-o şi vă voii 
arăta, îndată pentru ce şi din aceasta voiu trage o lecţie 
pentru proiectul de faţă, şi anume: că pilda celor urmate 
după reforma din 1864 nu poate fi dată spre susținerea 
reformei ce se propune. Nu s'aii creat la 1864 nici noi 

proprietăţi, nici noi proprietari; tot aceea ai continuat 
să fie, doar ţăranul care cultiva ca clăcaş, a continuat a 
cultiva acelaşi pămint ca proprietar. Turburare nu s'a 
produs în raporturile dintre proprietarii mari şi cei mici, 
Sa schimbat numai un lucru: de unde pentru pămintul
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rămas proprietarului munca era obligatorie, ea a devenit 
muncă liberă. 

Ei bine, în astă privinţă consecinţele reformei ati fost 
aşa de mari în cit anul următor, în 1865, pămiînturile ai 
rămas nelucrate; iar în 1866, după 11 Februarie, -cea 
d'inţiiă lege care s'a votat a fost legea de la 10 Martie 
1866, a fost legea tocmelilor agricole, care, pentru cine 
vrea să vadă fondul nu aparenţa lucrurilor, reînfiinţa, claca 
sub o altă formă. 

Atita este de adevărat, d-lor, că nu se pot turbura 
de odată şi în pripă alcătuirile muncei naţionale aşa cum 
ie-a făcut istoria. 

Legiuirea de la 1864 a mai avut o urmare care vă 
poate servi de lecţie acum cînd voiţi să o completaţi, 
expropriind pe căi piezişe pe proprietari de restul pro- 
prietăţilor lor. 

Sarcina care ai avut-o ţăranii ca să plătească răs- 
cumpărarea clăcei, de şi ştiţi că s'a, prețuit pogonul des- 
tul de ieftin, în anii d'întîiă a apăsat cam tare asupra 
unor Cameni cari nu se obişnuiseră să economisească în 
anii din plin pentru anii de secetă. A apăsat aşa de tare 
această sarcină, în cit unii cred că acestei pricini se da- 
toreşte scăderea excedentului nașterilor după aplicarea - 
legei rurale. 

Iată, dar prima reformă, agrară din această ţară. Ce 
caracteriza această reformă agrară? O caracteriza păstra- 
rea armoniei dintre marea şi mica proprietate, a echili- 
brului dintre păturile sociale, neturburarea bruscă a ra- 
porturilor economice şi mai ales neturburarea ordinei 
sociale. 

A mai fost în urmă o a oua întreprindere agrară, 
dar germenele ei se afla, deja în legea de la 1864. In legea 
de la 1864 se anunţase deja, pentru viitor împroprietărirea 
insurăţeilor pe moşiile Statului în condiţiunile în cari se 
făcuse noua, împroprietărire Şi vînzarea bunurilor Statului 
în loturi mici. 

Ar fi fastidios, de şi foarte interesant, să vă amin- 
tesc diferitele idei cari sati emis în 1864 în această pri- vinţă: cum să se vîndă loturile, cum Să se facă satele 
noi, etc. Ceea ce credeți că sunt noutăţi, nu sunt nou: 
tăţi de loc,
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O serie de legi merei schimbate şi nici odată apli- 
cate au prevăzut vînzarea în loturi mici a moşiilor Sta- 
tului. Ar fi prea lung să le analizăm; e destul să con- 
statăm că nu s'a făcut mai nimic de la 1866 pănă la 1886. 

Sunt, prin urmare, în dreptul mei cînd. zic, arătindu- 
vă acest trecut, că nu este adevărat că partidele noastre 
politice s'ai deosebit pe cestia aceasta şi că fie-care a 
avut o politică agrară deosebită. Atit conservatorii de la 
1871 pănă la 186, cit şi liberalii de la 1866—1870 şi 
de la 1876— 1886 nu ai dat urmare ideei de a se face 
o mare mişcare agrară pe domeniile Statului. 

Ştiţi că la început s'aii vindut loturile prin licitaţiune 
și că se cerea un avans de o treime din preţ, treime 
cate s'a redus la o cincime, şi prin legea de la 1886, la 
o zecime. Ştiţi că se mai cerea solidaritate între ţărani, 
solidaritate care s'a desfiinţat tot prin legea de la 1886. 

S'aii vindut de apoi întrun mod indiferent fie în lo- 
tură întregi, fie în loturi mică, Şi acela care va descoperi 
in toate acestea vr'o doctrină politică, de sigur că va fi 
un mare artist, 

La 1886, d-lor, sa schiţat o politică agrară. Sunt 
foarte interesante desbaterile de la 1886. Cu cit legea de 
la 1886 era susţinută de d. raportor de astăzi, atunci 
ministru al domeniilor, cu atit era combătută de către d. 
Ion Cimpineanu, care fusese ministru al domeniilor şi fă- 
cuse legile anterioare. Era combătută şi de Mihail Kogăl- 
niceanu, ale cărui vaste cunoştinţe în materie agrară eraii 
de toţi recunoscute, şi a cărui dragoste profundă pentru 
populaţiunea, noastră rurală de sigur că nimeni nu a bănuit-o. 

lată politica agrară de la 1886: sa continuat vin- 
zărea atis în loturi mici, cît şi în corpuri întregi; s'a fă- 
cut o deosebire însă; moşiile în întindere pănă la 2.000 
pogoane, s'au vindut numai în corpuri întregi, nu în lo- 
turi; şi pentru unele şi pentru altele se cerea un avans. 
Tot atunci, saii mai bine peste un an de zile, s'a mai 
propus un lucru: dreptul pentru Stat, — dreptul, nu obli- 
Săţiunea, — de a începe să mai alimenteze stocul săii de 
moşii, dreptul pentru Stat de a cumpăra moşii şi păduri 
de la particulari, din acelea, cari ai fost puse la, licitaţiune, 
tocmai pentru a le putea revinde, probabil în loturi mici. 
S'a votat legea din 1886, nu s'a votat legea care auto- 

= 68772. Discursuri. III. . 2
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riza cumpărarea de moşii de către Stat, şi care era grei 
de acceptat, de vreme ce Statul continua a vinde în cor- 
puri întregi. 

A avut această lege vremea, saii nu să-şi dea roade? 
Evident că nu, pentru că la 1889 s'a făcut o altă legiuire 
cu un caracter cu totul deosebit. La 1889 s'a hotărit 
vinzarea tutulor moşiilor Statului numai în loturi mici şi 
numai la ţărani şi s'a hotărit vinzarea fără nici un avans 
din partea sătenilor, din potrivă, s'a hotărit ca, în anume 
împrejurări, să se facă un avans locuitorilor. S'a, făcut 
prin aceasta o operă cu totul deosebită de spiritul legiuirei 
anterioare. Ia să caracterizăm şi această operă de vreme 
ce se pretinde că în legea de la 1889 se găseşte izvorul 
proiectului de faţă. 

Legea de la 1889, cu totul deosebită de reforma de 
la 1864, este o lege de colonizare interioară. Aceasta, este 
adevăratul ei caracter. 

Vind pe preţ fix, vind pe credit lung, fără nică un 
avans; vind însă numai acelora cari nu ai pămint, nu la 
toată lumea; nu vind de cît un lot fie-căruia şi-i daii 
toate mijloacele ca să se transporte din localităţile prea 
populate, în acelea cari sunt mai puţin populate, şi ast- 
fel să formeze noi centruri de populaţiune; este dar, 
d-lor, o adevărată lege de colonizare interioară pe întin- 
sele domenii ale Statului, pe care unii — d. Carp, ei şi 
alții, — voiam să le sporim încă prin cumpărare de moşii 
întinse de la particulari. 

Acum, d-lor, că am caracterizat cele două reforme 
agrare făcute la noi în ţară, să-mi daţi voie să examinăm 
reforma, care se propune astă-zi, să vedem care este ca- 
racterul ei, dacă se aseamănă cu cea ces'a făcut la 1864, 
dacă se aseamănă cu cea de la 1889, dacă ea-şi găseşte 
sprijinul în trecutul nostru legislativ. 

Ce se propune prin legea de faţă? Se propune o in- 
stituţiune nouă, a cărei caracteristică este triplă: întâi, 
raporturile nu mai sunt între Stat şi ţăran, ele sunt di- 
recte între ţăran şi proprietar. Pentru prima oară ae cind 
facem noi legiuiri agrare punem aceste două elemente în 
faţă: pe proprietar şi pe ţăran. 

A doua, caracteristică a proiectului de lege este a- 
ceas:a : se vinde pămînt, nu ţăranului, care nu are pămint,
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dar ori-cărui țăran care ar vrea să cumpere; nu este 
vorba nici de a face cui-va un lot de 5 hectare, nici de 
aşi întregi veri-un lot mai mic; e vorba că ori-cine, 
prin faptul că e cultivator de pămint, are saii nu are 
moşie, are dreptul să cumpere pănă la un maximum de 
12 hectare. Iată dar a doua caracteristică a proiectului 
de faţă. | 

A treia caracteristică a proiectului de lege: nu mai 
este vorba de a resfira populaţiunea întrun mod mai mult 
sai mai puţin de o potrivă pe toată suprafaţa ţărei, ci 
fie care, acolo unde se află el, fie populaţiunea, deasă sai 
rară, va rămine acolo; fie-care va cumpăra cît va putea. 
Nu este de loc vorba de 0 colonizare interioară. Nici nu 
se zice măcar că ar fi un minimum cit trebue să cum- 
pere un om, absolut nimic. Dacă sunt disponibile 100 
hectare de pămint, proprietate de sigur mijlocie, şi ţăranii 
sunt trei sute, fie-care va cumpăra cit va putea, o jumă- 
tate de pogon de om chiar. 

Prin urmare, absolut nu este aici operă de creare 
de noi proprietăţi, ci o adevărată operă de trecere a 
proprietăţei actuale în alte mini, de împărţire între ţă- 
rani a proprietăţilor particulare, pe care ei le lucrează 
astăzi sau pe cari proprietarii le lucrează pe socoteala 
lor, de împărţire obligatorie, cum voii dovedi-o, de îm- 
părţeală care de sigur seamănă mult mai mult eu cele ce 
Sail petrecut la 1864, de cit cu ceea ce s'a petrecut la 
1889 şi se mai petrece încă în baza legei din anul 1889. 

Aceasta este caracteristica proiectului de faţa. 
Aşa fiind, să ne întrebăm, din punctul de vedere 

financiar, de sigur cel mai neînsemnat, din punctul de 
vedere social și politie, din punctul de vedere economic, 
cari ar fi roadele unei asemenea legi cînd s'ar aplica în 
toate tendinţele ej. 

Ştia că sunt mulţi cari zic: e de prisos să ne tur- 
burăm cu roadele posibile saii probabile ale acestui proiect 
de lege, pentru că această lege se va aplica aşa de încet, 
în cit transformarea la care tinde d'abia va începe în 
Senerațiunea, noastră; iar ca să se producă complet ur- 
mările ej, vor trebui să treacă atitea generaţiuni, în cit 
de sigur că este abuz de prevedere ca să ne ocupăm de ele. 

Dacă ar fi așa, d-lor, atunci acest proiect de lege ar
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suferi de un vicii şi mai primejdios: el ar produce tur: 

burări în spirite fără de nici un folos. 

Cînd se va promulga această lege, d-lor, nu vă faceţi 

iluzia că la ţară se va pricepe că au să se vîndă o moşie 

sati două pe an, o daraveră de un milion saii două pe 

an. Ceea ce se va pricepe la ţară, va fi că ori-unde ţă- 

ranii vor voi să devină proprietari desăvi:şiţi pr pămîntul 

pe care-l lucrează astă-zi prin învoeli, vor avea putinţa 

să devină, pentru că sunt destule mijloace să se forțeze 

mîna celor recalcitranţi. Aşa dar ar fi o mare greşșală să 

ne închipuim că este posibil ca acest proiect de lege să 

se aplice aşa, de încet, în cit să semene cu neaplicarea, 
ceea ce ar însemna că stirniți tot felul de nădejdi pe cari 
nu le puteţi îndestula şi cari ar lăsa în urma lor numai 
neînţelegeri între proprietari şi ţărani, în loc de înfrăţirea 
dintre clase, fără de cari ele nu pot lucra. împreună la 
sporirea, bogăției naţionale. 

De aceea eii examinez proiectul din alt punct de ve- 
dere. Imi închipuese că acest proiect de lege se poate 
aplica, îmi închipuesc că autorii 'şi-aii dat, seama de ur- 
mările lui, îmi închipuesc că ei nai inţeles să deştepte 
nădejdi deşarte, ci să facă o reformă reală. Cu alte cu- 
vinte îmi închipuesc că acest proiect, de lege este menit 
să, pătrundă în toate colțurile ţărei şi să aducă o trans- 
formare intreagă, economică şi socială. 

Aşa fiind, să ne întrebăm întiiui dacă legea convine 
financelor noastre. Să presupunem, pentru un moment, 
că ar fi bine ca să găsim mijlocul să transformăm. de o: 
dată, — căci de aceasta, este vorba, —întreaga ţara aceasta 
în o ţară, de loturi de cite cinci, zece, două-spre-zece hec- 
tare, că ar fi bine ca întreg solui Rominiei să înceteze a 
maj fi unul din mijloacele de plasament de capital şi 
pentru alte pături sociale de cit ţăranii, şi că sar reduce 

la un instrument de muncă al acelora cari ?] muncesc cu 
brațele ? Vom vedea în urmă dacă este bine sai nu 
acest Jucru. 

___D. Iancovescu spunea că mai avem azi 3 şi jumătate 
milioane pogoane pămînt al proprietarilor, afară de pro- 
prietăţile ţărăneşti cari se urcă la peste 8 milioane po- 
goane. În contra acestei cifre a protestat d. Iepurescu şi 

alții; dar să mai dăm jumătate milion, să fie 4.000.000 
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hectare. Să presupunem că legea ar merge destul de în- 

cet; că în cei 80 de ani cari ait să urmeze numai jumătate 

din această proprietate va trece prin operaţiunile acestei 

Case Rurale, 2 milioane de pogoane numai să se vîndă. 

Sunt foarte modest cind zice că numai jumătate proprie- 

tatea ar trece în 30 de ani; sunt foarte modest cind 

vedem că un milion şi jumătate de pogoane din moșiile 

Statului s'a dus în zece ani numai, de şi sătenii trebuiati 

să se deplaseze, să se mute, ceea ce nu se face cu înlesnire. 

Ştim de asemenea că ţăranul este doritor mai. mult 

de cit de ori-ce să cumpere pămînt, deci va fi foarte 

larg la preţ. 
Să pun însă un termen mediii scăzut de tot: 300 

lei de pogon. Aceasta face, pentru 2 milioane de pogoane, 

600 milioane de lei, ceea ce reprezintă o emisiune con 

stantă de 20 milioane lei rentă pe fie-care an, şi o rentă 

cu 5 la sută, al cărei efect imediat va fi ca să se scadă 

cursul rentei noastre de 4 la sută. 

O rentă amortisabilă în 30 de ani cu cursul et de 5 

la sută are o consecinţă financiară indiscutabilă: 0 scă- 

dere a rentei de 4 la sută şi o împiedicare a conversiunei. 

lată dar Statul romin care se obligă ca în 30 ani să țină 

deschis robinetul şi in mod constant, fără. putinţa de a 

întrerupe, să emită cite 20 milioane pe an rentă care 

soseşte cu o regularitate matematică şi care cred că va 

fi cu mult mai multă, fiind-că nu 2 milioane de pogoane 

vor trece prin Casa Rurală, ci mai mult. Ei bine, putem 

noi, Statul romîn, atunci cînd datorim mai bine de un 

miliard, cînd avem multe alte nevoi de îndeplinit, cînd 

sunt drumuri de fer de făcut, cînd miine-poimiine va tre- 

bui să ne canalizăm riurile, putem noi, financiar vorbind, 

să ne obligăm la o emisiune de rentă constantă în timp 

de 30 ani, de 20 milioane pe fiecare an şi incă nu pe 

vreme de 30 de ani, ci de 60 de ani? lar dacă Casa Ru- 

rală va lucra, cum cred eii, repede, la o emisiune de 

30—40 de milioane pe an? 

A pune o asemenea întrebare este cred a 0 rezolva. 

Apoi, d-lor, această rentă vă faceţi d-voastre iluziunea 

că va rămîne un singur minut în ţară. Credeţi d-voastre 

că acei proprietari pe cari “i descrieţi atit de oberaţi, atit 

de doritori de a se scăpa de proprietăţile lor, vor fi cu
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dragă inimă mai strinşi la pungă şi mai cuminţi cînd vor 
avea în buzunare hirtie de cit cind ati avut proprietăţile 
lor? Jumătate cel puţin din această rentă va trece de 
sigur peste graniță şi va spori în fie-care an cu cite-va 
milioane suma: de bani ce trebue să o trimitem la, cre- 
ditorii noştri. 

Pe cind se consumă această operaţiune financiară a 
datoriei Statului, care creşte, ia să luăm partea cea-l'altă; 
intrările sunt ele sigure? Ştii că ţăranul este bun platnic, 
dar uitaţi-vă ce consecinţe ciudate! 

S'au împroprietărit pe 5 hectare țărani cari nu aveai 
nimic; S'ai împroprietărit Wabia de la 1889, s'aii împro- 
prietărit cu prețuri mică şi anul trecut; totuşi această 
majoritate a votat o lege prin care prelungeşte plata 
anuităței la 60 ani, căci a plăti în mai puţin de 60 ani, spunea d. ministru al domeniilor, q. Pallade, e imposibil; 
ţăranul e prea oberat şi nu poate plăti. Şi nu putea să plătească, anuvităţile unui pămint cumpărat după tabelele 
din 1889, care Ştiţi că conţinea un preț foarte mic, preţ cu care de sigur nu vor vinde proprietarii nici odată! 

in anul trecut, în 1896, ţăranii n'au putut plăti anui- tatea unui pămînt cumpărat eftin şi aţă fost siliţi să pre- lungiţi anuitatea; cum voiți să credeţi că cu această lege noii împroprietăriți, — și nu veţi împroprietări pe cei mai harnici, ci veți lua pe toți, — vor putea, să plătească o anuitate mult mai grea şi numai in 30 de ani? Dar să mergem mai departe. Veţi transforma 2 sai 3 milioane de pogoane într'un fel de proprietate turcească. Căci în timp de 30 de ani, pănă vor plăti toate anuită- țile, proprietatea, va, fi orientală. Proprietatea orientală e aceea în care proprietarul munceşte, dar produsul îl im- parte cu Statul. Aici va fi mai tot al Statului. Ast-fel dar în timp de 30 de ani veri-o 8 milioane de pogoane vor fi transformate în proprietate orientală. Aşa fiind, vă întreb, ce consecinţe are să sufere Statul în cazul unei rele recolte ? 
Dar veți spune că țăranii vor învăţa să pună de o parte în anii cei buni pentru anii cei răj. D-lor, preţul cu care vor cumpăra va, fi limita extremă ce se poate stoarce de la ţărani, Şi atunci cînd vor fi 2—3 ani răi, 2--3 ani întirziere, ce veţi face? Proiectul spune că după
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trei ani îi veţi da afară, —mă îndoiesc, — veţi pierde 

trei rate şi veţi da pămintul altuia! D. Nicolaescu, mai 

prevăzător, spune: Vom îerta. Dar de unde? Ce! credeţi 

că există într'o gaură de pămînt o sumă de saci de aur 

de unde veţi scoate rind pe rînd pentru plăţi, pe deo 

parte a împrumutului cu rentă ce veţi contracta pentru 

facerea de căi ferate, iar pe de altă parte ca să plătiţi 

renta la proprietari cînd se vor duce să o cheltuiască ; 

căci dacă dinşii n'aii putut să-şi păstreze moşiile, de sigur 

nu vor putea să păstreze bonurile cari le-ai în lăzi ! 

Şi să fiţi siliți, d-lor, să scoateţi mii, zeci de mii de 

oameni după locurile unde ai fost împroprietăriți! Iată 

perspectiva. | 

Indatorire fără socoteală, emisiune de rentă nesfirţită, 

scădere a creditului Statului, scădere sigură, şi în schimb, 

venituri aleatorii, venituri cari nu atirnă de cit de recolte 

şi care legea însăși recunoaşte că se pot pierde pe serii . 

de cîte trei ani. Statul, incasatorul recoltelor a încă 3 

milioane de pogoane, pe lingă cele un milion şi jumătate 

ale legei din 1889! 
Dar înainte de a examina cele-l'alte rele ale proiec- 

tului de lege, d-voastre spuneţi că pornim de la un punct 

de vedere falş; că, Casa Rurală nu va face răscumpărări 

pe o scară întinsă, că proprietarii nu vor năvăli la, dinsa, 

că ţăranii de asemenea nu vor da năvală. 

Vă voii dovedi, d-lor, din punctul mei de vedere 

este foarte adevărat. 

In adevăr, d-lor deputaţi, la observările ce le făceam 

acestei legi din punctul de vedere financiar şi la obser- 

vările cari am să le fac din punct de vedere economic, 

social şi politic, e de sigur, cum ziceam adineauri, un 

prim punct de stabilit. E evident câ dacă, Casa Rurală ar 

putea să lucreze încet, criticile cari le adresăm n0i sar 

prezinta unele într'o aşa de slabă măsură, în cit nu ar me- 

rita să ne ţină pe loc, iar altele ar trebui să dispară cu 

desăvirşire. Ei cred însă, d-lor, — şi acesta e punctul pe 

care acum vreau să-l invederez, — ei cred că Casa Rurală, 

așa cum e alcătuită, în spiritul ei, va opera cu repeziciune 

mai mare chiar de cit; işi închipuesc cei mai iuți dintre 

d-voastre. Cel puţin, d-lor, vorbesc despre Muntenia, pe 

care o cunose economiceşte mult mai bine de cit Moldova.
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Casa Rurală va opera foarte repede. Iată de ce: pen- 
tru un cuvint istoric şi pentru un cuvint economie. Ţă- 
ranul nostru nu are ideia proprietăţei quiritare, aceea, din 
codul nostru civil, ci credinţa că proprietatea pămîntului 
e un fel de atribut al individualitaţei lui de om. Acest 
om, psihiceşte vorbind, nu are aceeaşi concepţie asupra 
proprietăţei rurale pe care o aveţi d-voastre. Concepţia, 
lui despre proprietatea păminiului e foarte simplă; pă- 
miîntul e al aceluia care "1 lucrează cu mina, Această cre- dinţă este rezultatul vieței lui rurale de sute de ani în 
cari, cum v'am amintit deja, el, prin faptul că s'a născut şi sa însurat, a avut drept la bucata din pămîntul pe care se născuse, Această credinţă este izvorită din alcă- 
tuirea care a durat atitea veacuri şi care s'a înfipt în mintea lui cu tenacitatea cu care se înfig ideile la cei simpli. Iată, d-lor, teoria ţăranului nostru, pa care de si- gur nu slabele noastre manuale şcolare “i-a schimbat-o pănă acum. 

Mai sunt şi două cuvinte economice: Cel d'întiiă cu- vint e că la noi cultura e foarte primitivă şi că din această cauză toţi cultivatorii au nevoe de un spații cit mai în- tins. Apucăturile de a schimba, de a varia cultura nu se decretează şi nici nu se capătă fără îndelungă vreme, fără indelungi nevoi, aşa, ca astăzi ţăranul nostru, cind crede că are nevoe de pămint mult, nu se inşeală. 
În cultura lui de astăzi, singura pe care op cunoaşte este de sigur un avantaj pentru diînsul să-şi sporească suprafaţa de pămînt, 
Al doilea motiv economic — şi a cărui mărturisire la prima vedere s'ar părea, curios din partea unui adver- sar al legei, dar care nu este curios din partea cui-va care vrea să spună tot adevărul, —este că în concepțiunea greşită a ţăranului - asupra proprietăţei rurale şi proprie- tarii sunt, vinovaţi. 
Ciţi proprietari, cari nu locuese pe proprietăţile lor, Ciţi, cari n'aă nici o legătură vizibilă cu pămîntul lor? Cum voiţi ca aceşti proprietari să apară în ochii cultiva: torului alt-fel de cit ca un fel de adunători de impozite? D. Morţun mă notează; d-sa are să tragă o consecinţă ȘI eu am să trag altele.



13 

Cultura prin meteiaj este şi ea un imbold pentru ţăran, 

ca să se repeadă la cumpărarea proprietăţei particulare. 
Din momentul ce proprietarul sau arencaşul lucrează 

cu plugul ţăranului, cu boii lui şi de multe ori cu săminţa. 
lui, cum voiţi să nu se pună în mintea lui această între- 
bare: pentru ce să cultiv proprietatea altuia, să-i dai o 

parte din rodul mei şi să nu daii mai bine această dijmă 
Statului timp de 30 de ani, pentru ca pe urmă să rămin 
eii proprietar? 

Veţi. vedea țărănimea noastră repezindu-se la pro- 
prietar şi ţinindui limbagiul urmator: „Pămîntul este de 
la D-zeu şi roadele pămintului sunt ale aceluia care- şi 
pune braţele lui ca să-l muncească. Este acolo, la stă- 
pinire, o casă unde vi se va da bani mulţi de hirtie 

pentru proprietatea d-voastre; d-voastră duceţi-vă de vă 

luați paralele, pe noi lăsaţi-ne cu pămintul“. 
Ce au să răspundă proprietarii .la acest limbagiu? 

Vor răspunde că aceasta este o teorie greşită? ăranilor 

din Teleorman li se vor spune că este o aglomerare prea 
mare la Casa Rurală din Bucureşti, căci ai cumpărat ţă- 
ranii de la Dorohoiii, că de aceea nu mai se poate emite 

renta pe anul acesta şi că trebue să mai aştepte incă 
ciţi-va ani?: 

Care dintre d-voastre ar vrea sa fie în pielea pro- 
prietarului, care va parlamenta ast-fel? 

Consecințele adevărate ale acestei legi vor îi că nu 
va avea, timp, nică tipografia să tipărească titlurile de 
rentă pentru păminturile cîte se vor cere de populați- 

unea rurală. 
Vedeţi, d-ior, că nu mă ocup de amenințările ce sar 

putea ivi; de sigur, nu este nevoie de ameninţări ca să 
ajungem la acest rezultat. 

Cind va fi un proprietar mai dirj, credeţi că-i va 
fi uşor să se opue, atunci cînd, în conștiința populară, 
se va naşte această credinţă, că el, ţăranul, poate să fie 
proprietar pe pămîntul pe care l-ai muncit părinţii lui, 
ni pe altul, pe pămintul de la vatra lui, nu peste 15 
sai 20 de kilometri, şi că la realizarea acestui vis nu 
se opune de cit îndărătnicia unui singur om,a unui 0, 
care nu voeşte să ia în bani vw valoare mai mare chiar de 
cit valoarea pămîntului?
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Credeţi că, în asemenea împrejurări, proprietarul va 
mai avea traii bun cu ţăranii? Vă înşelați! Aţi pus in 
lege, ştii, un articol care spune că vînzarea nu se mai 
face cînd sunt ameninţări şi amenințările să fie denun- 
țate Casei Rurale! Dar dacă vre-un nenorocit de propri: 
etar ar face o asemenea denunţare, aşi vrea să-mi spu- 
neţi, care va putea să fie în urmă vieaţa lui pe moşia, sa, 
cu aceşti țărani, cari s'ar şti pe vecie înlăturați de la 
cumpărătoare. Ameninţările, cîte o dată de sigur pot să 
se constate, dar proprietarul va fi atunci în rezbel per- 
petuii cu ţăranii. 

Să nu vă faceţi dar iluziune cu rezultatele legei ce 
se propune, fiind date apucăturile ţăranilor noştri, apu- 
cături cari se explică istoriceşte şi economiceşte. Casa 
Rurală va lucra cu o repeziciune grozavă. Nu vor trece 
50 de ani, cum ziceam adinsauri, ci va fi de ajuns o 
singură generaţiune, pentru ca întreaga proprietate ce mai 
tămine să fie expropriată. 

Atunci, d-lor deputaţi, dacă este aşa, să ne întrebăm 
cari pot să fie consecințele unui asemenea lucru, şi pe 
urmă, să vedem ce vă face pe d-voastră să voiţi votarea 
acestui proiect de lege, precum şi dacă nu puteţi ajunge 
prin alt-ceva la satisfacerea aceloraşi nevoi — dacă, se vor 
ivi — fără primejdiele ce v'am semnalat. 

Să presupunem pentru un moment că a reuşit ope- 
raţiunea, Casei Rurale, că nu sa întimplat nici o îmbul- 
zeală în emiterea rentei, că această tipăritură, periodică 
şi hotărită, de hirtie la zi fixă, ca un robinet de apă 
care nu se poate opri sai mai bine ca o cascadă de 
munte, să presupunem că va fi găsit cîmpul financiar 
deschis, fără să pericliteze creditul Statului şi fără să se 
întrebe omenirea din Occident ce insemnează această veci- 
nică tipăritură ; să maj presupunem că vor lucra atit membrii Casei Rurale, cit și creditul străin în concordanţă 
cu dorinţele țărănimei, că vor dispărea în cîte-va decenii 
proprietatea mare şi mijlocie, şi că nu vor rămine în ţara 
aceasta, de cit țărani, cari să aibă cite 24 sai cite 12 
pogoane de pămînt. 

Vă întreb: în acest caz va fi țara aceasta maj bo- gată saii mai săracă? 
Nu ezit un moment a spune, că va fi maj săracă,
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şi afirm că acest lucru este şi în conştiinţa d-voastre. 
Pentru ce, d-lor, va fi mai săracă? Pentru că va fi adis- 
părut, fără vreme şi pripit, unul din cele mai mari îm- 
bolduri la muncă, care este nevoia; pentru că va fi qis- 
părut, fără, vreme şi pripit, un alt stimulent care este con- 
curența, pentru că fie-care va fi stăpin pe lotul lui, un 
lot din care nu se poate îmbogăţi, dar cu care nu poate 

nici fi îmboldit de foame. Idealul economic al fie-căruia 
se va cobori; fie-care se va mulţumi cu o vieaţă mediocră, 
dar ușoară. 

Nevoia bunului traii nu se naşte de o dată, nevoia, 
unei vieți mai pline nu se răspindeşte într'o generaţiune 

două. Cea d'intiiă urmare va fi o generală nivelare a 
traiului prin scoborire, iar nu prin inălţare. 

Credeţi, d-lor, că inventez? Nu. Există o ţară, An- 
tilele, unde a dispărut cultura, cea mare, unde ai dis- 
părut bogaţii. Acolo fie-care posedă cite-va pogoane, cul- 

tivă cit trebue pentru hrana familiei, o hrană păcătoasă 
şi atit. Rezultatul a fost că întreaga desvoltare s'a oprit 
în loc, şi că în ciți-va ani producţiunea şi bogăţia gene- 
rală au scăzut la jumătate. 

Dar cultura pămîntului? Credeţi d-voastră că se va 
putea face un progres în cultură numai cu proprietatea 
mică şi cu populaţiunea pe care o avem astăzi? Nu mă 
ocup de transformările pe cari le va aduce vremea. Mă 
ocup de această transformare, pripită şi zorită, la care 
ar duce de sigur aplicarea proiectului de lege. 

D-lor, credeţi d-voastre că maşinele sar fi introdus 
la noi, dacă nu aveam, pe lingă proprietatea cea mică, şi 
pe cea mijlocie şi pe cea mare? Sar fi întins la noi aşa 
de repede o cultură ceva mai superioară? Moldova e ţară 
de mare cultură, Valahia de cultură mică. Unde este 
cultura mai bună? Este un lucru, pe care!l ştiţi cu toţii, 
că atunci cînd vreţi să cumpăraţi boj buni, ii luaţi de la 
Botoşani, căci în Nordul Moldovei se găseşte cea mai 
bună rasă de vite. 

D. Gr. Macri: Numai ţăranii cresc bine vitele, nu 
proprietarii mari. 

D. Take Ionescu: Am citit, pe d. Macri în discursul 
săi de anul trecut şi nu m'a convins. Mai puţin mă vor 
convinge întreruperile sale.
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Raportorul nostru, d. Stolojian, apărind la 1893 ideile 
agrare ale lui Ion Brătianu, zicea: 

„Istoriceşte este dovedit că moşia, mare este- necesară 
unei societăţi, numai pentru că prin ea se propagă cu 
incetul îmbunătățirile pănă şi în cultura mică. Proprietatea 
mare a fost şi este un element de progres agricol“. 

Vedzţi, prin urmare, afirmare făcută în Parlament, 
că în realitate marea cultură îmbunătăţeşte la rindul ei 
cultura mică, şi că la noi in țară progresele agricultu- 
rel nu sau făcut de mica cultură, ci aii pornii de la 
cultura cea, mare. - 

Și vă rog să nu uitaţi un lucru. In urma crizei din 
anii din urmă s'a produs un excelent rezultat; arendașii 
sai împuţinat, şi mulţime de proprietari s'aii pus să 
cultive singuri. De şigur acest fenomen va îmbunătăţi şi 
cultura, va avantagia şi pe ţărani. 

Dar, d-lor, cu această improprietărire, aşa de o dată, 
aşa repede, aşa generală, credeţi d-voastre că nu ar dis- 
părea, — vorbesc din punctul de vedere economic, —nu ar 
dispărea, pentru. multă vreme şi un alt element, care şi 
el e necesar ? Ă | | 

Vedeţi că nu este ţară în lume care, pe lingă pro- 
prietarii de pămînt, să nu aibă şi lucrători de pămint. 
Știţi ca şi moşnenii noştri pe cari 1 cunoaşteţi şi care 
sunt proprietari, întrebuinţează lucrători cari. nu sunt 
proprietari. Din punct de vedere economic, ar fi dar 0 
a doua suprimare pripită a unui element necesar econo: 
miei rurale. Ce să mai vorbesc de imposibilitatea de a 
înfiinţa industrii la noi, cînd nu vom mai avea la țară 
încă un prisos de braţe, toate ocupate pe ogoarele lor 
proprii? 

O primă consecinţă a acestei legi va fi ar 0 scă- 
dere a producţiunei generale, cel puţin în ce priveşte 
calitatea, şi prin urmare, o scădere a averei naţionale. 

Nu va fi însă numai atit, va fi şi o deplasare a 
averei naţionale. | 

Uiiaţi-vă în aceasta. Cameră, în cercul amicilor d-voas- 
stre, şi întrebaţi-vă cite averi au servit de temelie pentru urcarea -lui pănă în virful piramidei, şi cite din aceste 
averi ar fi existat fără cultura pămintului ? 

Nu este nimic din ceea ce avem azi în ţara aceasta
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care sar fi putut produce dacă nu exista putinţa și 

pentru alţi de cit pentru lucrătorii manuali de pămint 

să facă din cultura pămintului un mijloc de acumulare 

de capital, un mijloc de sporire economică. 

Fără această proprietate mijlocie şi mare, care se 

tinde să se distrugă, nu am avea nică partid socialist, 

căcă partidul socialist nu ar fi avut naştere, dacă nu ar 

fi fost d. Morţun şi fără proprietatea mare nu ar fi fost 

d. Morţun. 
Credeţi d-voastre însă că suprimind proprietatea ru- 

rală, alta de cît cea ţărănească, ar dispare şi averile? 

Nu. Averile par dispare, dar sar deplasa. Şi unde s'ar 

duce ele? In ori-ce: Stat capitalurile se acumulează, dar 

cînd veţi desfiinţa, pripit singurul -mijloe pe care pănă 

acum îl ati autoctonii de a acumula capitalurile, adică 

cultura pămîntului, aceştia nu vor mai acumula averile, 

şi în cei trei-zeci de ani cari vor urma aplicarea legei, 

averile care azi se string în jurul autoctonilor, veţi vedea 

că se vor stringe în jurul acelora cari sunt deprinşi cu 

cele-Valte mijloace de a face avere, acelora cari se pricep 

în ale industriei şi comerciului, pentru care Rominii ru 

sunt de cît abia pe sfert pregătiți. 

Dar mă veţi întreba, de sigur, dacă această, transtor- 

mare economică, dacă micşorarea din ce în ce a marei 

proprietăți, nu este probabilă, dacă sporirea şi întărirea 

clasei ţărăneşti — proprietare nu este de dorit. Cine tăgă- 

dueşte aceasta? Eii însă voesce ca toate lucrurile acestea 

să se facă treptat, ca înmulţirea proprietăţei țărănești 

să meargă mină în mină cu înălţarea nivelului ţărănimei 

și cu îndeminarea Rominilor la comercii şi industrie. 

Casa Rurală, aşa cum este concepută, nu 0 transformare 

înceată este menită să opereze, ci o schimbare bruscă 

şi zorită. 

Cu Casa Rurală, d-lor, ne-am găsi în curind cu această 

formaţiune socială: jos O pătură țărănească, În adevăr 

mai bogată de cit astăzi, gar nu mult mai bogată; d'asu- 

pra acestei pături, 0 pătură budgetivoră, cu atit mai 

flimindă cu cît va fi reprezintată prin foştii stăpinitori, 

cari dacă vor fi pierdut renta, nu Vor fi pierdut şi pofta 

de a trăi bine, şi vor reprezenta, elementul gălăgios al 

țării; iar adevăratele clase puternice, cele cari vor deţine
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averea, compuse din elemente străine, pe care pănă acum Vaţi declarat în neputinţă să le asimilaţ;, D-lor, ei nu doresc o asemenea organizaţiune socială pentru ţara aceasta. Nu este neam pe lume care să Propășească fără existenţa tutulor păturilor Sociale; nu este neam pe lume care să nu se deterioreze cin pătu: rile de sus dispar saii se înstrăinează. Ia să trecem Carpaţii, să ne uităm la Rominii din regatul ungar, cari reprezintă aşa de Puțin în destinele acestui regat şi să ne intrebăm de ce este aşa. 'Țăranul romîn din Ungaria este mai puternic, mai instruit de cit al nostru, Rominii de acolo aii şi ceea ce se numeşte profesiune liberă. Ca Şi noi însă, nu au comerciul şi industria care sunt ale aitora, dar cu deosebire de noi, le lipseşte proprietatea mare, singurul contrapond în societatea modernă, faţă de averile ce se produce prin comercii şi industrie. 
Le lipseşte Rominilor din Ungaria clasele conducă- toare, şi de aceea lupta lor e aşa de grea. Dar, d-lor, să trecem de la Rominii qe peste Carpaţi aiurea, ; uitaţi-vă în Bucovina : Rominii nu maj sunt de „Cit o treime a Populaţiei şi cu toate acestea se mai ţin. Prin ce se ţin ei? Prin cele cite-va familii vechi moldo. veneşti, cari ai maj păstrat din marea proprietate ; şi dacă, se Slăbeşte ceva în Bucovina, este că tocmai unele din acele proprietăţi trec în miîinele polonezilor. Cunoaşteţi Serbia, ţara qe țărani fără clase puter- Dice şi bogate! 

Este oare idealul d-voastre să vedeţi țara noastră transformată pe calapodul Serbiei ? Se poate ca țăranii Sirbi, indivizii să tie mai bogaţi în Serbia de cit la noi; nu Ştiu. Dar ceea ce Ştiu, este că n'am drept ideal ca Societatea, rominească să se transforme după calapodui Serbiei | (A plause). 
D-lor, vorbeam iarna aceasta cu unul din sirbii cei maj inteligenţi, cu cel care de sigur cunoaşte mai bine 

ţara „Să. Era plin de admiraţiune pentru progresele noas- 
tre şi-mi Spunea: „Ştiţi care e secretul că mergeţi aşa 
de repede Şi noi mergem aşa înceţ? D-voastră sunteţi o 
societate omenească desăvirşită; noy nu suntem de cit 
0 țară de ţărani şi de sub-prefecţă “.
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Dar îmi veţi zice: nu sunt alte cazuri, nu se cunosc 

ţări fără mare proprietate, şi care ai totuşi o organiza- 

ţiune socială sănătoasă? Imi veţi arăta Elveţia, îmi veţi 

arăta Norvegia. Dar în Elveţia există industria, şi comer- 

ciul, şi dacă Elveţienii n'au marea proprietate, ele îi ţin 

locul. In Norvegia, nu există marea proprietate, există 

însă clasa cea mare a armatorilor, care şi ea reprezintă 

un element social foarte puternic. 

Dar uitaţi lucrul de căpetenie: Elveţia şi Norvegia, 

sunt aşa, find-că le-a făcut istoria aşa; ai eşit aşa din 

opera îndelungată a timpului, şi timpul ştie să netezea- 

scă colţurile, după cum riurile rup o bucată de teren 

dintro parte şi .o lipesc într'altă parte. 

D-voastră însă, vreţi să lucraţi fără vreme, să vă 

substituiţi operei cuminte a vreme; voiţi, prin o simplă 

măsură arbitrară, să decapitaţi o naţiune, să o împingeţi 

cu o sută de ani înapoi, să scoboriţi idealul săi naţional 

şi social şi să o transformați aşa cum nu aţi mai re- 

cunoaşte-o! 
Şi mai este un lucru: Elveţia şi Norvegia fac poli: 

tică provincială, cantonală. Una pitulată printre munţi, 

alta strinsă între munţi şi mare, Elveţia şi Norvegia sunt 

în afară Gin concurenţa dintre neamuri, străine marelor 

curenturi şi rivalități, cari brăzdează lumea. 

Neamul romînese nu este chemat de Istorie la po- 

litica cantonală, la vieaţa provincială. Neamul rominesc 

este, în afară, poate, de Polonia, neamul cel mai înghesuit 

de împrejurări, cel care are mai mult de luptat ca să se 

menţie, după ce a fost cel mai nedreptăţit de Istorie. 

Suntem singuri în Europa cari, pe ori-ce hotare am e€şi, 

nu e cu putinţă, dacă avem un pic de inimă, să nu ne 

intristărn. Ei bine, neamul acesta este chemat, este silit 

să facă nu politică cantonală, ci ceea ce în politica mMo- 

dernă se chiamă politica imperială, politica cea mare, şi 

această politică nu se face numai cu o republică de ţărani! 

Ia mai uitaţi-vă, d-lor, şi la alte învăţăminte. Ia 

amintiţi-vă istoria Poloniei. 

In ziua, în care ea sa văzut îngenunchiată, ce ai 

făcut cuceritorii ca să o slăbească, ca să facă ori-ce re- 

naştere imposibilă? Au decapitat națiunea, ai suprimat
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clasa conducătoare, ai desfiinţat marea proprietate, ai făcut o lege ca aceasta. 
Mai cunosc, d-lor, o lege ca aceasta: aceea Care lucrează în provincia de Posen, pentru a se nimici con- ştiinţa naţională la Polonii de acolo. Va să Zică şi acolo sa înţeles că cel mai bun mijloc de a desfiinţa un neani, este a-l decapita, a îi lua pe conducătorii fireşti, şi de aceea, se face acea operă gigantică pentru a se suprima marea proprietate polonă. 
Să recunoaştem, d-lor, un lucru: țara. aceasta, cu forma ei economică Şi socială, este eşită din frămintările vremei; aşa au făcut-o veacurile, ai făcut-o cu bogaţi şi cu săraci, cu toate păturile sociale și nu .pentru a ne da plăcerea unor experienţe de laboratoriu sociologic, este permis cui-va, să răstoarne opera, vremei, opera istoriei! Dar cu timpul are să se transforme şi alcătuirea economică şi alcătuirea socială. Se poate! Lăsaţi insă vremei să-şi facă opera, nu o pripiţi cu decretele d-voastre! ŞI atunci vă întreb: ce doriţi d-voastre? Doriţi să veniți în ajutorul proprietarilor  oberaţi? Ei bine, vo declar, o asemenea categorie de proprietari, mie nu-mi sunţ simpatică. 

Dacă sunt oameni, cari nu Ştiu să-şi păstreze mo- şiile, atit mai răi pentru ei; vor veni alţii cari să le cumpere, alţii cari ştii să muncească, fiind că au ştiut să stringă. 
Poate d-voastre doriţi să Scăpați cite-va moşii din Moldova de o Vinzare prea eftină? Apoi tocmai în Moldova, țăranii cari vor să cumpere sunt foarte puţini: cererile cele mari vor fi Şi sunt in Muntenia. Este ciudată procedarea d-voastre. In Moldova se află moşii şi nu sunt cumpărători ; în Muntenia proprie- tarii vor să păstreze Şi țăranii vor să cumpere. Și luaţi aceste două tendințe cari se găsesc în două părţi deose- bite ale țării şi credeţi că le puteţi pune faţă în faţă prin legea, d-voastre,. (Aplause). 

| Din potrivă, prin legea ce dărnici şi opera qe colonizare i mai putea sili pe locuitorul din seze la distanţe de Zeci de că poate lua Pămint în vatra 

Voiți să faceţi, veţi ză- 
nternă începută ; nu veți 
Teleorman să se depla- 

kilometri, cînd el va şti 
lui, lingă interesele lui; 
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acolo el va cere şi va cere cu toate mijloacele, dar -nu 

se va duce pe vastele domenii azi nepopulate. (Aplause). 

Dar ce mai voiţi, d-lor? Voiţi a satisface o idee 

“utopică? Din discursul d-lui Nicolaescu am înţeles că 

ceea, ce ar vrea d-sa este să vadă în tot-d'a-una pe toţi 

țăranii avind atit pămint cit le trebue pentru traiul lor; 

Dar bine nu vedeţi că nu se poate realiza această utopie? 

Luaţi cele 12 milioane de pogoane de pămînt, luaţi tot 

pămîntul şi-l împărţiţi, credeţi că prin aceasta aţi reu- 

şit? Aţi reuşit poate pentru ziua de astăzi; dar ce veţi 
face miine, ce veţi face în viitor? 

Le veţi mai da încă pămint? Dar de unde? Veţi 

împărţi şi pămînturile lor? Dar prin aceasta veţi menţine 

de sigur egalitatea, dar egalitatea în mizerie. Intreaga 

Rominie, egal împărţită în atitea bucățele cit va spori 

populaţia rurală, toate inalienabile, toate asigurind un 

codru de mămăligă posesorilor lor. De pretutindeni însă 

lipsind mişcarea, lipsind vieața, lipsind toţi acei factori 

cari împing, care impun progresul! 

Ei, d-lor, nu înţeleg idealul social astfel. Eu zic, 

d-lor, că s'a făcut deja în această ţară mai mult de. cit 

în ori-ce altă ţară din lume pentru a impune sporirea, 

micei proprietăţi, pentru a ajuta la înălţarea tutulor pă- 

turilor, pentru a săvirşi transformarea economică şi socială. 

Legiuirea de la 1864 a dezrobit munca, a creat trei 

milioane şi jumătate pogoane de proprietate mică, şi țără- 

nească. Este aceasta o operă neînsemnată? 

Lepgiuirea de la 1889 a pus la cale creereaa incă 

un milion şi jumătate de pogoane de proprietate mică, 

împroprietărirea a peste o sută mii de familii, schimbarea 

economică şi socială a unei populaţiuni de peste o jumă- 

tate milion de suflete. Jumătate din această operă sa 

săvirşit deja în şapte ani de zile, restul sar fi săvirşit 

în patru-cinci ani de acum înainte, dacă nar veni Casa 

Rurală să turbure raporturile economice din ţara aceasta. 

Este aceasta lucru neinsemnat? Dar în ce ţară s'a mai 

făcut o ast-fel de transformare în folosul țărănimei? Dar 

măcar ştim noi rezultatele acestei uriaşe colonizări interne, 

știm noi cum s'a aplicat legea, ce roade a dat, ce schim- 

bări economice a produs? 

Dar se zice că această operă nu este de ajuns! 

68772. Discursuri. III. 6
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Fie! Fie că acum cind mai sunt sute de mii de pogoane 
ale Statului încă neparcelate, cind deosebit de pămintul 
Statului mai avem cele două sute de mii de pogoaneale 
Eforielor, cari şi ele, după cum deja am făcut, noi acum : 

trei ani, pot servi la opera de coionizare internă, ar fi 
oportun, ar fi la vreme să ne ocupăm cu crearea unei 
noi rezerve în miinele Statului pentru nevoile reale ale 
zilei nu de miine, ci de poimiine. 

Ei bine şi în acest caz nu este nevoie de a, născoci 
o organizație nouă ca aceea a Casei Rurale, cu toate nea- 
junsurile de cari v'am vorbit; se găseşte în tradiţia 
noastră legislativă o idee, este ideea lvi Barbu Catargiii, 
de la 1862, care autoriza pe Stat,—cee dreptul în ipo- 
teza  neimproprietărirei foştilor clăcaşi, — să cumpere 
moşii de la particulari, este ideia lui Ion Brătianu de la 
1887, care autoriza pe Stat să cumpere de la licitaţie 

„moşiile cele mari, este ideea lui Carp de la 1888, care 
propune, ca la nevoie, unde n'are moşii Statul să cum- 
pere de la particulari, este ideea pe care eu la 1889 0 
propuneam cu stinga de atunci ca să cumpere Statul 
moşii cu produsul amortizărei pămînturilor ce va, vinde, 
adică treptat, treptat, foarte puţin la început, mult mai 
mult în urmă. 

| Şi dacă aveţi un mijloc fără Casa, Rurală, fără a pune 
pe proprietar faţă în faţă cu ţăranul, pentru ce Casa 
Rurală, pentru ce acest noi sistem necunoscut pănă acum? 

Dar credeţi că cu Casa, rurală ne vom scăpa... de... 
cum să zic? de micele neajunsuri ce se pot produce 
cînd cumpără Statul? Mică obiecţiune pentru o cestiune 
mare. Daţi-mi voie să vă spun că dacă este vorba de 
necinste, necinste poate să fie şi la Casa Rurală a d-voas- 
tre, ca şi în legea de la 1887. Tratez cu ţăranii preţul, 
dar preţul este majorat pentru... aţi înţeles d-lor. 

Dar este, d-lor, mijloc de a evita şi putinţa abuzu- 
rilor. De ce în locul Statului nu ar cumpăra o înstitu- 
ţie privată în genul Creditului Funciar Rural? 

Mă veţi intreba însă ce deosebire este între cum pără- 
toarea de moşii de către Stat Şi mecanizmul legei ce se 
propune? Deosebirea între una şi alta este enormă. 

După proiectul din 1887, Statul cumpără şi vinde 
cit vrea, unde vrea şi cînd vrea, colonizează cît vrea, cit
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trebuie, iar nu cit se cere. Cu legea din 1889, Statul 

procură pămint numai celor cari nu au, numai unde este 

prea mult, numai celor harnici, căci numai cei harnici 

să hotărăsc să se mute, să-şi ducă energiile aiurea. Cu 

Casa Rurală vor cere toţi, şi cei ce ai şi cei ce n'ai şi 

cei harnici şi cei-Valţă, şi vor lua toți, şi vor lua tot, şi 

vor lua repede, căci aşa se va pricepe, aşa, fatal va opera 

Jegea, aceasta. 
Cu Casa Rurală nu se va continua opera din 1889; 

cu dinsa se va face o expropriere generală şi o expropriere 

pripită şi, prin urmare, plină de primejdii. 

„Tată, d-lor, pentru ce, fără a ascunde nimic din adin- 

cul convingerii mele, fără nici o preocupare de partid 

politic, credeţi-mă, iată pentru ce combat acest proiect 

de lege, 
Nare nimic dia politica de partid proiectul şi totuşi 

poate că are ceva; poate că în gîndul multora la con- 

ceperea, acestui proiect a intrat un fel de dorinţă de a 

face mai mult 1e cit ce am făcut noi conservatorii pentru 

ţărani. Dacă aceasta ar fi ideea, ei bine, credeţi-mă, faceţi 

O rea socoteală; experienţa am făcut-o noi: legile cele 

bune ce le putem face cînd suntem la guvern mai că nu 

ne dati altă satisfacţiune de cit o conştiinţă impăcată ; 

recunoştinţa pe care o aştepţi este socoteală greşită. 

Cu aceste simţiminte şi cu aceste preocupări mă 

întorc şi vă zic: Nu ne azvirliţi întrun necunoscut, Lăsaţi 

cursului vremei să-şi facă upera. Deja sa îmbucărăţit 

proprietatea mare din Romînia. Inainte cu 30—40 de ani 

multe din proprietăţile de azi nu făceaii de cit un trup. 

Lăsaţi ca şi în proprietatea pămîntului să avem scara 

întreagă: proprietate mare, proprietate mijlocie, proprie- 

tate mică, fie-care din ele în proporţiile pe care le im- 

pun împrejurările, împrejurări economice şi trecutul social. 

Numai o ast-fel de alcătuire poate conveni unei adevărate 

şi sănătoase societăți omeneşti. 

Ei, d-lor, cred că nu este unul dintre d-voastre care 

să nu-l qoară cînd se vede în Occident confundat cu cele- 

Yalte popoare balcanice. 

Pentru ce această durere, dacă nu am simţi că cu 

desăvirşire ne deosebim de dinsele. Ei bine, d-lor, ceea 

ce ne deosebeşte de ele, este că noi am ştiut să păstrăm.
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în decursul veacurilor, nu numai existenţă noastră, de Stat, dar şi 0 adevărată organizaţie socială; că la boi nu a dispărut nici una;din acele pături din cari se compune 0 societate omenească ; că ast-fel la noi am avut în tot- da-una, ori-cit, de redus, un organizm „Social complet şi armonie, . - | „De aceea am .putut noi să ne ridicăm aşa, de repade îndată ce am deschis ochii către Occident. Bulgarilor, reduşi în rindul de raiale, le-ati lipsit şi le lipsesc aceste condițiuni; şi dacă Bulgarii reuşesc totuşi să, alcătuiască un simulacru de societate, este că at împrumutat pe Bulgarii de aiurea, şi că cu ei Şi-au încropit un: început de burghezie. Dacă Grecia a putut să facă, nu' progresele noastre, dar să nu rămînă cu totul îndărăt, este că ai venit Grecii bogaţi de prin alte ţări, sai stabilit în Gre. cia şi ai dat astfel societăţei greceşti un echivalenţ pen- tru ceea ce noi am Ştiut să păstrăm, ori-cari ai fost greutăţile prin cari am trecut. “ Incheiii, d-lor. 
Una din două: ori legea aceasta nu se va, . aplica, aşa cum vor nădăjdui, cum vor cere ţăranii noştri să se aplice,. şi atunci se vor deştepta, doar nişte nădejdi ne: satisfăcute, şi atunci punem prin votul nostru ură şi dezbinare între păturile sociale, ori legea se va aplica aşa cum pătura pentru care o faceţi va cere să se aplice şi atunci în urma ei nu văd de cit un dezastru financiar, un dezastru economie şi un dezastru social şi naţional. Vă rog încă o dată nu faceţi experienţe ; am eşit din frămintările vremei. aşa cum suntem; nu ne arun: caţi în noaptea, necunoscutului. 

Dacă este o însuşire adevăraţ rominească care reese din studiul istoriei noastre, este cumințenia; nu este cuminţenie la temelia acestei legi. (Aplause).



LEGEA TEATRELOR 

D. deputat Al. Delimarcu adresînd o interpelare d-lui Ministru al 
Instrucţiunei, cu privire. la administraţia Teatrului Naţional din Bucureşti, 
înterpelare pe care o completase şi d. deputat 1. Mala, membru în Co- 
mitetul general a! Teatrelor, d. Take Ionescu, ca fost Ministru al Instruc- 
ţiunei, respunse în şedinţa Camerei din ziua de 6 Martie 1897, la unele 
«critice aduse de d. Malia: 

Daziniln Depiitaţ Z, 

Nu aveam cituși de puţin de gind să mă amestec 
în cestiunea, interpelărei asupra Teatrului. Dar cum d. 
Malla, care a conchis bine, s'a ocupat. şi de reparaţiele 
din trecut şi după părerea meaa făcut cite-va critice 
nedrepte, am fost silit să iau cuvintul. La aceste critice 

voii da un scurt răspuns. | 
D. Malla a conchis bine: teatrul nostru trebue repa- 

rat. Da, trebue reparat. şi eu cred, că nică chiar cu un 
milion nu putem face operaţiunea. Studiile sunt de față. 

Ceea, ce voiam însă să dovedesc, este că se înșală d. 
Mala cind afirmă că reparaţiunile, cari s'au făcut deja, 
împiedică săvirşirea reparaţiunilor ulterioare sai cel puţin 
nu le înlesnesc. 

D-lor, eii am găsit teatrul intr'o stare ast-fel .că 
toată lamea se plingea. 

Teatrul avea multe cusururi. Cel mai mare era mur- 
dăria. Era murdar, era soios şi a rămas murdar, foarte 
murdar. 

Un alt mare cusur este: că pentru o sală aşa de 
mare locurile sunt puţine. In teatrul nostru nu încap 
mai mult de 800 persoane, afară de galerie; foarte puţine 
sunt 800 locuri pentru cel dintiii teatru, din Capitală. 

Alt cusur este că teatrul are locuri foarte frumoase
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pentru lumea care plăteşte bine, dar are locuri mizerabile 
pentru lumea care plăteşte puţin. Nu veţi găsi în nicu 
teatru modern o galerie aşa de mizerabilă cum este cea 
de la noi: nu are aer, şezi prost, nu vezi de loc Şi ești 
aproape sigur de a fi prăjit în caz de incendiu. 

Un alt cusur este că teatrul nu are eşiri, o singură 
eşire pentru toată lumea, un singur loc pentru trăsuri. | 

Cine nu s'a jurat că nu mai merge la teatru după 
ce a aşteptat ceasuri la eşirea. din teatru! 

Un alt cusur este că nu are calorifer de cit pentru 
sala de spectacol, iar scena nu are, aşa în cit de cite 
ori se ridică cortina, se schimbă temperatura în teatru. 
De aceeu şi direcţia este silită să facă căldură prea mare | 
în sală. 

Despre pericolul de incendii, să-mi daţi voe să fit 
mai puţin tragic de cit aq. Malla, căci nu aşi vroi să 
înceteze lumea a merge la tearu pănă se vor isprăvi re 
paraţiunile. Eu ştiii cuvintele d-lui Felner, pe care 1 am 
chemat de două ori de la Viena, ca să-mi dea consul- 

„taţiuni asupra transformărei teatrului. D-sa “mi-a făcut 
un raport şi-mi zicea acestea: nici cu 200 fiorini pe 
seară nu aşi voi să merg la teatru, căci ar trebui să 
plătesc prea mult la, o societate de asigurare asupra vieţei. 
Totuşi însă trebue să uvem în vedere că d. Felner este | 
architect şi că, prin urmare, voia să vadă o transformare 
radicală a teatrului, De aceea iati părerea sa cu oare-care măsură: pericol există, dar nu într'atit ca să nu ma | mergem la teatru. 

| Acum, în urma reparațiilor ce am făcut, teatrul este 
mai puţin periculos şi iată de ce. Focul în genere se 
naşte pe scenă, şi toată cestiunea este de a izola scenă de sala de spectacol. Inainte nu era de loc izolată scena. Zidul de despărţire între scenă şi sala era de seinduri, 3 pe acea galerie treceaii amploiaţii cu cite o lampă de petrol în mină. Afară de aceasta, din scenă se intra direct în sală, scena. nu avea chiar de cît o singură scară și 
aceea, de lemn. In colo, eşirile toate prin sală. Azi s'a 
despărţit cu totul şi s'a făcut pentru scenă 2 mari 
scări laterale de piatră, prin cari, la pericol, să se poată face scursoarea, 

Cit pentru eşirea persoanelor din: sala de spectacol
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vă aduceţi aminte că după reparaţiunile de acum vre-o 

19 ani, erati două culuoare informe pe dedesubt pe sub 

loji. Nici unul, în caz de incendii, par fi putut servi, 

nimeni n'ar fi putut eşi pe acolo, fiind-că era la capătul 

lor o serie de trepie şi este ştiut de toți, că mai toată 

lumea se grămădeşte, şi pe scări cade unul peste altul... 

D. 1. Mala: Aşa este. 

D. Take Ionescu: Acum sa refăcut eşirea din mijloc 

care era închisă... . 

D. 1. Mala: Coridoarele tot aşa sunt. 

D. Take Ionescu: Coridoarele nici nu maj trebue în- 

trebuințate. S'at mai făcut încă, două eşiri: una, care dă 

pe sub loja regală şi răspunde pe piaţetă în faţă de Fi- 

alcowsky şi cea-laltă care ese în scara despre casa Ote- 

teleşeanu. Sunt astăzi trei eşiri, independent de cele două, 

în forma S, cari nu se pot întrebuința în caz de incendii. 

Acum să vă spun ce mi-a răspuns d. Felner, cind 

lam întrebat: d-ta ce ai face aci? Aşi dărima tot şi 

aşi opri numai ceie patru ziduri. Cit ar costa afacerea 

asta? Mi-a răspuns că aproximativ, cu magazia de deco: 

ru ar costa vro 2.000.000 fiorini, ceea ce va să zică 

vro 4.000.000 lei. 
Noi nu eram dispuşi la 0 cheltuială de felul acesta, 

pentru că cu deschiderea de noi bulevarde, cu timpul, 

Teatrul Naţional va răminea un teatru de al doilea rind, 

i va, trebui să facem pe noile bulevarde un teatru de 

intiiul rînd, care să aibă împrejur strade mari şi largi 

şi care să fie şi un monument. Pănă atunci trebuia să 

ne mulţumim cu o transformare a teatrului actual. Şi 

aci, fără să zic nimic rău despre architecţi. daţi-mi voie 

să vă amintesc ceea-ce d-voastre ştiţi cu toţii: dacă este 

un lucru greu de căpătat, este un deviz exact. (In- 

treruperi). 

Ştii bine, d-le Mincu, că ei pentru teatrul din laşi, 

te rmgasem pe d-ta să-mi facă planul şi dacă mi-ai făcut 

numai o schiţă, nu este nici vina mea, nică a tale. 

Atunci, d-lor deputaţi, m'am adresat, şi la d. Garnier 

la Paris, care a avut gentileţa să ne dea pe primul lui 

aghiotant, d. Cassien Bernard, care “mi-a şi făcut o schiţă 

pentru transformarea teatrului din Bucureşti. 

Prin această schiță se transforma, galeria, şi lojile



  

de rangul al treilea, păstrindu-se însă sala de Spectaeg] aşa cum este; se prelungea scena, făcindu-se la, -Spatele ei, în locul baracei galbene care servea, drept galerie de decoruri, o adevăratţă magazie de decoruri, un adevăraţ atelier de pictură şi timplărie; se făcea un pavilion Ia. teral pentru rechizite şi administraţie, care nu trebue să stea într'un teatru. Toate acestea, s'au făcut. Se proectase Şi trei eşiri, dintre carţ una care da în spre Fialkowsky, pe care era vorba s'0 -facem în formă de tunel, şi o altă, eşire, care da într'o “scară monumen- tală în strada din spre Oteteleşanu, care stradă, dup aliniarea, Primăriei, ne permitea” să eșim înainte cu con: Strucția cu ciţi-va metri, | Cit era să ne coste? Vr*o 2.000.000 ef. Colegul meu de la finance este aci, Pam cam păcă: lit de multe ori cu creditele, cerinqu-i întiii maj puțin, ca să încep lucrarea, Aşa şi atunci, m'am dus la dsa cu un credit de 800.000 lei, hotărit că după ce am luat 0 jumătate, să iau Şi jumătatea, cea-V'altă. Studiile însă sunt făcute pentru tot; ele sunt la minister ; d. ministru poate să le controleze. (Intreruper)). Intrebaţă pe d. Dumitrescu să Vă dea, toate planurile, ei le-am lăsat acolo; să, mergem împreună, eii nu numai Că le-am văzuţ Şi studiat, dar sunt şi fotografiate. 

completă: magaziele cari. costă peste 400.000 lei, mai mult de jumătate din ceea-ce s'a cheltuit. Ştiţi d-v,, q-le Malla, cum se duceaii decorurile. la teatru mai înainte? Le lua în spinare din magazia, de de- 
vale, le plimba, pănă în Calea Victoriei, le trecea, prin sala e spectacole, le suia peste orchestră şi le ducea pe 
i Operația, aceasta nu trebuia să rămînă... (Intre- 
ruperi). 

Atunci, d-lor, a trebuit să legăm magaziele cu scena, 

bue o passerelă. 
| “lor, Ziceţi că trebue acoperită passerela? N'ar fi acru mare, deşi nu e Hevoe, căci n'0 să alegi momentul
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de ploaie ca să treci. decorurile, nu o să le treci în mo- 

mentul reprezentaţiei. Pe ori-ce scenă pot să fie cinci 
sau şase decoruri complete. .. | 

D. L. Mala: Vă înşelaţi. La piesa „Copiii părăsiţi“ se 

aducea două rînduri de decoruri. 
D. Take Ionescu: Foarte răi; e loc destul să aibi pe 

scenă decoruri pentru una saii două reprezentații. Dar mi 

sa intimplat să constat şi ei că se face aceasta; este 

însă cestie de lene şi vei găsi în tot-d'a-una pe scenă de- 

coruri de piese cari s'aii jucat de trei patru zile şi cari 

nu s'ati întors în magazie şi atunci de sigur că numai e 

Joe pentru: decorurile necesarii. Ori cît ai avea passerela 

de acoperită, tot e o turburare ca să aduci decorurile 

în timpul reprezentaţiei, ele trebuesc aduse mai d'in- 

ainte. : 

Am mai făcut ceva: am mărit partea clădirei desti- 

nată scenei, cu cit se putea mări, căci nu poţi să eşi nică 

din Strada Teatrului, nică din strada de de-vale, şi în fund 

nu poţi să te duci mai departe că nu era loc. Prin această 

sporire s'a întreit numărul cabinelor. Ziceţi că e sus; 

aceasta-mi aminteşte, cind m'am dus la Birlad ca să 

aleg un loc pentru Şcoala normală; unde găseam un loc 

cu grădină de 5, 6 pogoane cum vream eii, se zicea că 

e departe. „Atunci o să vă pun şcoala în mijlocul biliar- 

dului, la „Cafeneaua Centrală“, ca să o aveţi în centru“, le-am 

răspuns eii. Nu se poate să ai tot pe acelaşi plan; so 

mai sui cine-va şi pe scară. 
Nn e nică un răi. 
Ziceţi că sunt încălzite cu sobe. 
Neapărat; nu s'a putut încă transforma caloriferul, 

pentru că nu s'a transformat încă scena; nefiind calorifer, 

nu puteai să laşi pe oameni să moară de frig; a trebuit 

să pun sobe de-ocamdată. 

Poate fi un pericol, dar sobele nu sunt de cit pro- 
vizorii şi după ce se va face caloriferul care va fi sub 

scenă şi sub sală, vor fi încălzite atit culuarele, cit şi ca- 
binele artiştilor. Este dar o stare absolut provizorie. 

Ce am mai făcut? 
Am schimbat lumina electrică de pe scenă; se rose- 

seră firele, în cit era pericol. Lucrul a costat 100.000 lei, 

astfel că magaziile şi lumina electrică şi pavilionul late-
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ral ai costat 80 şi ceva la sută din lucrările făcute, dar 
acestea sunt lucrări definitive. 

Sai făcut şi parte din transformările din sală, say făcut micile saloane ce cunoaşteţi cu toţii şi s'a ma fi cut scara speciala de la loja regală. 
De ce mai este nevoie? Ceea-ce a spus d. Malla este adevărat. Scena este şubredă. Indată ce un Stilp de jo putrezeşte, se adaogă un altul alături, aşa că sub scena noastră este o adevărată, pădure, care mai produce încă un rău; acela că nu se pot întrebuința, trapele Şi nu se pot face schimbări de decor d ue. 
Pentru aceasta avem acele nenorocite intre-acte, orj de cite ori este vorba de o schimbare de decor. 
Trebue schimbat caloriferul, ceea ce va costa veri-0 100.000 lei. Acoperişul trebue făcut de fer. Partea de d'asupra, scenei trebue făcută, de fer pentru a, înlătura pe: ricolele... 
O voce: Dar mobilierul ? 
D. Take Ioneseu: 'Trebue făcut un vestibul mai cu: viincios. Despre toate acestea vă pot afirma, după expe- rienţa ce am avut în timp de veri-o trei ani, că nu se pot face cu mai puţin de un milion două sute de mii de lei. 

Aceasta, era cifra pe care aveam de gind să o cer Și pe care de altmintrelea, fostul mei coleg de la finance “mi-o promisese peniru transformarea teatrului, Aşi ruga pe d. ministru să o ceră de pe acum. Co- menzile trebuesc făcute din timp, căci sunt lucrări spe- ciale, aşa că în primăvara viitoare s'ar putea începe lu: crările, s'ar utiliza campania din Martie pănă în Octombre, fără să se pieardă o stagiune. 
| j Este o cheltuială indispenzabilă. Incă un număr de ani, Bucureştii Vor putea să trăiască numai cu acest teatru ŞI veţi avea siguranţă, că, puteţi merge acolo fară teamă de accidente. 

lată puţinele lucruri ce aveam de spus pe lingă cele arătate de d. Mala.



NU SE POATE!!... 

IN PREAJMA ALEGERE! DE LA 3 APRILIE, 1897 

Campania, pe care o duceau conservatorii în contra regimului liberal, 

lua din ce în ce proporţii mai mari. Nici o ocazie nu se pierdea pentru a 

dobori guvernul dlui Dim. A. Sturdza, care revenise de vo cite-va zile la, 

putere, în locul cabinetului prezidat de d. P. S. Aurelian. 

Pentru ziua de 3 Aprilie, fiind fizată efectuarea unei alegeri parţiale 

pentru colegiul 1 de Senat al judeţului Ilfov d, general Manu în desemnat 

de paxtidul conservator a candida la acest colegii. Partidul conservator, 

tinînd o întrunire în favoarea acestei candidaturi, în ziua de 30 Martie 

1897, d. Take fonescu a susținut-o ast-fel: - 

D. Take Ionescu (vine la tribună în aplausele unanime 

ale asistenţilor): 

Suntem într”o întrunire electorală şi, cu toate aces- 

tea, cu toţii ne dăm socoteala că suntem în ceva mai 

mult de cit întro întrunire electorală. 

D-lor, o întrunire electorală, atunci cînd reuşeşte pe 

deplin, sporeşte cu unul pe reprezentanţii opoziţiunei în 

Parlament, toţi înţelegeţi că aci nu e vorba de a spori 

cu unul pe reprezentanţii opoziţiunei în Parlament; este 

vorba de alt-ceva; este vorba dea transforma opoziţiunea, 

în guvern şi guvernul în opoziţiune, (Aplause) dacă vor 

mai putea liberarii să fie opoziţiune, după ce vor pleca de 

rîndul acesta. (Apiause). 

Noi, d-lor, ca partid conservator, nu avem nici un 

intereş de partid în alegerea de la 3 Aprilie. De sigur, 

candidatul nostru, fruntaş între fruntaşi, ne stă, la inimă 

la toţi, dar pentru d. general Manu numai plăcere nu
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poate să fie ca să intre şi d-lui, cum am intrat şi noi 
astă iarnă, în ceata de figuri nesimandicoase, în care 
na găsim. Să vă spun imediat de ce. Deja pe cind fă- 
ceam campania electorală la Caracal, cam ghiceam ce se 
va întîmpla cînd vom intra în Cameră. D. ionel Gră- 
dişteanu poate să spună: plecăm de acasă hotăriţi să 
facem ceva, —d. Grădişteanu are în buzunar două interpe- 
Jără scrise—cînd intrăm în Cameră le rebăgam în buzu- 
nar, ne uităm unul la alţul, căci, fără să vorbim între 
noi, simţim că este degeaba. Se bate omul cu lucrurile 
Vii, numai caraghioşil se bat cu mortăciunile. 

De aceea, d. general Manu, cînd îl veţi alege — şi 
faceţi bine să-l alegeţi, —se va uita, Şi d-lui la mortăciune, 
cum ne uităm şi noi. 

Aduceţi-vă aminte, vă rog, de cea din urmă întru- 
nire ţinută aici, de cel mai frumos discurs, şi cel mai 
frumos nu este nimica, cel mai adine discurs, care s'a 
ţinut vre-odată la această tribună, glasul cel din urmă al lui Alexanâru Lahovari (Aplause), al omului pe care cu inimele cernite Paţi dus cu toţii la cea din urmă a lui locuinţă. 

Ce v'a spus atunci Al. Lahovari? In extraordinara lui cuzintare nu era farmecul, nu erati icoanele cele frumoase, nu era vorba, cea bogată, nu era simţirea, cea caldă, era temeinicia judecății lui, a acelei judecăţ;, în care vă spunea la toți: nu se poate să triumfe nedrep- tatea, nu se poate să rămiie în picioare fără.-de-legea. 
(Aplause). 

__ ŞI dacă el găsea un limbagii aşa de frumos şi dacă d-v, v'aţi simţit aşa de inălțaţi şi de ridicați, a fost “tocmai fiind că Simțeaţi cu toţii, că ceea ce spunea, el era adevărul, 
Nu se poate să triumfe nedreptatea, şi n'a triumfat, ERĂ, d-lor, mulţi se întreabă: nu se poate? dar cum nu se poate? dar Sturdza are majoritate, dar majoritatea lui Sturdza este o majoritate care nu-şi dă socoteala de ce face, dar Sturdza, este om fără, chibzuinţă, dar dv. Sunteţi oameni cuminţi Şi nu o să-l spînzurați de o lampă la un colţ de stradă, fără-de-legea are să se con- sume. Pe ce ne bazam însă noi cînd spuneam că nu se poate? Ne bazam pe acel glas interior al nostru, care. ne
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spune. că toate nemerniciile ai măsură, care ne strigă 
că nu se poate să învingă nedreptatea, ori cit sar îm- 
preuna toate puteriie pămîntului. a 

Tot aşa, d-lor, şi azi. Intrebaţi-vă în sufletul d-v. 
dacă se poate, şi veţi răspunde că nu se poate ca Sturd- 
za să guverneze ia în Rominia! (Aplause). 

Aud, d-lor, că sai: dus la Băile Eforiei ca să se 
spele pe dinăuntru, că de acolo se vor duce ciţi-va der- 
bedei ca să-i strige „ura“ acasă; manifestaţiunea asta e 
permisă, ne permisă era cea de anul trecut, cea cu... 
accidentul! 

Aud că are majoritate; are, ori nu are, nu-mi pasă, 
nu mă ocup, ei ştiii un lucru: nu se poate. 

Mai aud că ţara rominească e o casă cu chirie, cam 
odorogită de la o vreme încoace, şi că din ea nu ies 

chiriaşii de cit la Sf. Dumitru şi Sf. Gheorghe, cind li se 
face somaţiune, şi că a trecut 23 Martie şi n'a venit Sf. 
Gheorghe. O fi aşa, dar am văzut mulţi chiriaşi daţi afară 
fără termen. (Aplause). Am văzut şi chiriaşi daţi afară 

după ce ai plătit chiria, şi d. Sturdza ştiţi bine că na 
plătit chiria. (Aplause). 

Şi, d-lor, de ce nu se poate? 

Apoi cum să se poată, d-lor, cînd în loc de minte 
ai în cap hodorogeală, cind în loc de inimă ai un sac de 

venin ? (Aplause). 
Şi atunci mergi din groapă în groapă, din comedie 

m comedie. Te duci şi-ţi dai demisia şi zici că ești prea, 

bătrin Ja virsta de 64 de ani, pe cînd vedeţi pe venera- 

bilul nostru d. Lascar Catargiu ... 

Voci: Să trăiască! 
D. Take Ionescu: lar peste trei zile, fără să spui 

ce ai băut, întinereşti aşa în cit plecă în războii ca să 

te arăţi prea, tinăr. 
D-lor, cînd ajungi în halul acesta de-ţi dai demisia 

din chiar senin şi pe urmă tot tu o retragi, cind tot tu 

plingi şi tot tu rizi, cînd iar o iai da capul şi iar te 
întorci înapoi, cînd te învirteşti şi te răsuceşti... nuse 

poate, — eşti condamnat. 
Aceasta, este situaţiunea d-lui Sturdza. (Aplause). 

Vă aduceţi aminte fie-care, v'aduceţi aminte de ce
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v'am vorbit la ulţima noastră întrunire. Ei, ce s'a întim- plat de atunci? ȘI 
Aţi văzut vre-o opoziţiune ca opozițiunea, pe care o facem noi? 
De astă toamnă noi tăcem, asistăm la svircolirile lor, şi tăcem. Şi tot ei vin la not şi ne întreabă: ei, ce mai este? Şi noi le răspundem: ce să fie, balamuc! (laritate). 
De cite ori cad iar în groapă, ei vin la noi săi scoatem, D-v. ştiţi de istoria Mitropolitului, dar nu ştiţi tot. Şi credeţi-mă, cu bună-voinţă i-am rai fi ajutat, dar nu se prinde, căci sfaturile ce le dai, ei le pricep pe dos.  Tam lăsat liniștiți să vedem ce fac, căci poftă de putere pentru noi nu avem, 
Ce aii făcut? 
Pe cind Grecii se ocupa de Creta, pe cind toate Statele se prepară, pentru gravele evenimente din Orient, ei se ocupă de prinzurile lui Stoicescu, dacă le-a plătit drumurile de fier sau el; ai stat o lună de zile în mistui- rea prinzului luj Stoicescu! 
După aceasta sat ocupat două săptămini de o altă cestiune, de care nu se poate vorbi în întruniri... Voci: O ştim... (llaritate). 
D. Take Ionescu: Şi după acestea a început jocul d'a baba-oarbă în cestiunea crizei ministeriale. Intiii am aflat că Şi-aii dat demisiunea doi miniştri, serviciile însă mergea, chiar miniştrii demisionaţi se du- ceai la, ministerele lor: erau demisionaţi şi nedemisionaţi. Peste cite-va zile apar demisiile în Monitor Şi se nu- mesc doi miniştri interimar. 
Iar la Cameră, bietul Ciocazan întreabă în fie-care zi, săracul, ce este cu aceste demisii, şi în fiecare zi i-se Spune să. lase pe a doua zi. (Ilaritate). „_A mai mers aşă vre-o zece zile Şi a venit altă de- misiune, demisiunea ministerului întreg. Suntem în a G-a zi de la demisiunea ministerului, şi în acest timp sau făcut atitea liste ministeriale, în cit nu ai mai rămas pe din afară de cit aprozii de la Cameră. (Aplause). 

Şi acuma, vă întreb: unde stăm? D. Carp vă Spunea adineaori, că nu pricepe nimic.
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Dacă citeşti Voința G'aseară, afli că conferează Sturdza 

cu Aurelian, ca să facă un guvern, în care să fie repre- 

zintate toate elementele liberale; astăzi unul din aghio- 

tanţii d-lui Aurelian este bolnav de boala politică şi cine 

ştie cit va ţine boala. 

La Băile Eforiei sunt sigur că vorbesc acei cari cred 

că intră în minister, iar dacă mergi la Hotel Bristol, 

acolo găseşti o mulţime de deputaţi şi senatori, cari vor 

să iscalească că sunt în contra lui Sturdza, dar bătae 

mare 0 să fie cine o să bage în buzunariscăliturile, pen- 

tru-că numai acela poate să fie sigur că se vor scoate la 

lumină. 
ki bine, d-lor, acesta este caraghiozlicul ridicat în 

sistem de guvernămint. 

Caraghiozlicul este bun în vieaţă, la toţi ne place să 

mergem la teatru să ascultăm pe actorii noştri comici, 

căci sunt foarte buni, mult mai buni de cit cei-l'ali. 

După ce am mincat bine, a asista, la o comedie bine 

jucată este lucru bun, ce dispune întrun mod plăcut şi 

produce pe urmă un somn agreabil. 

Dar, d-lor, şi caraghiozlicul trebue să fie la vremea 

lui; ce aţi zice de un om, care Ja o înmormîntare ar iz- 

bucni de ris? 
Ei bine, efectul acesta ni-l face partidul liberal. 

Nu este azi vreme de caraghioslic, şi totuşi trăim 

întrun vecinic caraghiozlic. Nu este vreme de caraghioz- 

lic acum, cînd se pune din noi în discuţiune intreaga ces- 

tiune a Orientului. Cind încă odată în veacul acesta 

poate să ne treacă norocul pe Ginainte, n'ar trebui să 

fim şi de astă dată atit de nemernici ca să nu-l prindem. 

(Aplause). 

D-lor, de mai multe ori ne-a trecut norocul pe din: 

nainte in acest veac, nici-odată n'am ştiut să-l prindem, 

şi cel puţin pentru două ori răspunderea din'naintea Is- 

torieă şi a urmaşilor noştri, 0 va avea partidul liberal. 

Partidul liberal trăeşte pe legenda falşă că ne-a dat 

la 1878 lucru mare. 

Nu este adevărat. Nu aii avut cele-lalte ţări din 

resărit oameni geniali cum pretinde partidul liberal că a 

avut, şi cu toate acestea aii eşit şi ele cum am eşit şi 

n0i, cu neatirnare şi Regat, şi mai mult încă: ele ai
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eşit cu spor de pămînt, iar noi cu scădere de pămînt. 
(Aplause). 

i 
Care este cauza că nu s'a profitat de acele ceasuri, care 

nu se repetă cind vrei tu, ci vin cînd vor ele? „i 
Cauza este că aceşti oameni ai întiiti în gind intere- 

sele partidului şi pe urmă numai interesele ţărei. (Aplause). 
Nu puteţi d-v., fără o grea răspundere faţă de fiii 

d-v., faţă de urmaşii d-voastră, nu puteţi să lăsaţi ca. 
incă odată tot în miini așa de nedestoinice, ba încă în 
miinile unui Sturdza, să stea norocul Rominiet. 

Căcă, d-lor, nu este vorba ca d. Sturdza să-şi plătească 
inocenta plăcere de a fi prim-ministru al Rominiei, căci 
prim-ministru ca dinsul nici un om care se respectă n'ar 
vrea să fie, este vorba de altceva, este vorba că nu 
este posibil ca ambiţiunea senilă, zice d-lui, nemernică 
zicem noi, a acestui om să hotărască mersul Rominiei 
în vremuri aşa de grele. (Aplause). 

Ce a făcut omul acesta ca să prepare ţara pentru 
„Ceasul cel grei? 

Avem în Peninsula Balcanică o clientelă firească a 
noastră. Avem dreptul să vorbim de această, clientelă, 
fără a face indiscreţiuni; cînd vorbese Bulgarii, Sirbii şi Grecii, avem şi noi dreptul să vorbim de ai noştri din 
Peninsula Balcanică! (Aplause). 

Avem dreptul să vorbim, fiind-că noi suntem cei dintii între cei de o potrivă, suntem cei dintii nu numai prin număr, suntem cei dintii prin acea sumeţie firească de a fi singurii, cari n'am plecat capul, cari am rămas în picioare dinaintea Semi-lunei ! (Aplause). 
Avem dreptul să vorbim pentru că aci la noi, a fost; locul unde s'a refugiat conştiinţa naţională a celor-l'alte 

popoare din Orient; pentru că aci la noi, ai încolţit sen- timentele lor de renaştere naţională; pentru că de ati, de pe pămîntul nostru, s'a ridicat norul din care a ful- gerat independența Grecilor, aci s'a Zămislit, aci a fost Beria, şi cei dintii cari at plătit cu suferinţele şi sîngele lor renaşierea Elenismului n'a fost Grecii din Elada, ai fost Rominii din Romiînia. (Aplause). 
Conștiinţa, națională a Bulgarilor tot aci se începe. La noi s'au adăpostit cei dintii, cari ai visat o Bulgarie independentă. Nu mă ocup de recunoştinţa lor, — po:
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poarele ai dreptul să fie nerecunoscătoare, — dar ţii să 
amintesc că am fi avut şi noi dreptul să cerem preţul 
nostru pentru ceea-ce am dat. (Aplause). 

Patru veacuri d'a rindul vitejia şi munca noastră au 
păstrat în Orientul Europei un colţ de vieaţă creştinească; 
la vatra noastră sau încălzit şi Bulgarii şi Sirbii şi Grecii; 
apăraţi de paloşul nostru aii dus ei o vieaţă naţională, 
pitulată, dar au dus-o. 

Suntem cei dintii între cei d'opotrivă, pentru că n'a 
fost război în Orient, în care să nu cadă capete de Ro- 
mîni. Şi la 1821 şi la 1834 şi în urmă n'aiă lipsit vitejii 
Romini. Nu este cîmp de bătae din Peninsula Balcanică, 
care să nu fie albit de oasele strămoşilor noştri! Ne-am 
vărsat cu dărnicie şi avutul şi singele pentru ei toţi, şi 
ce am luat? N'am luat nici al nostru. 

Cei ce cred, că Dobrogea este luară de la alţii, nu 
ştid nici istoria, nică etnografia, nu cunosc nici geografia. 

Dobrogea, 'Turcii o luaseră de la noi; noi n'am reluat de 
cit moştenirea noastră, şi încă am luat-o înjumătăţită şi 
scurtată, din nepriceperea liberalilor, căci bunul nostru, 
Dobrogea lui Mircea, mergea mult mai depârte de cit 
hotarele de azi. (Aplause). 

Nu zic acestea ca să provoc pe cine-va, nici ca să 
afişez pofte nesănătoase de cuceriri. Amintesc însă ade- 
vărul istoric, fiind-că prea se tot spune că Dobrogea ar 

putea fi pusă în discuţie. Sunt dar în dreptul mei să 
zic: în această Peninsulă Balcanică, dacă ar fi să se răs- 
toarne lucrurile, avem şi noi cuvintul nostru de spus. 
Ei bine, acest cuvint în gura, liberalilor se reduce la un: 
„Trăiască Sultanul“, spus, cum îmi scria Lahovari, „cu 
un suflet de Jacheii, atunci chiar cînd nu căpătam nimic 
şi nu ni se făgăduise nimic. 

Nu voii ca vorbele mele să fie răi înţelese; sun- 
tem prieteni cu Sultanul, suntem prieteni ai păcei, 
avem nevoe de dinsa, dar în această vilvoare de patimi 
şi aspiraţiuni să nu aud decit pe d. Stoicescu gifiind: 

„Trăiască Sultanul“, este prea puţin pentru idealul mei 
naţional (aplause), este o ruşine pentru miîndria mea de 
Romin, (Aplause prelungite). 

D-lor, pentru a ne spune cuvintul nostru, avem dar 
dreptul istoric, avem dreptul etnic, avem dreptul puterei, 

68772. Discursuri. III. ” '
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care esie mai necesar de cit toate. Avem dreptul să 

vorbim în Peninsula, Balcanică, şi avem şi clientela, noas- 
tră, avem pe Rominii din 'Turcia. 

Ce au făcut liberalii pentru Rominii din Turcia? 

Cind am venit noi la guvern, erai 30 de şcoli primare, 

am lăsat 86; de atunci ai scăzut, n'aii crescut. Cind am 

venit la guvern eraii 125.000 lei în budget pentru propa- 

ganda Rominismului, am svit-o la 525.000; în doi ani, 

ei, în loc să urce, ai scăzut cifra cu 25.000 lei. N'ai fost 

în stare nu numai să sporească, dar nici să păstreze ceea 

ce alcătuise nepriceperea noastră ciocoiască şi patriotis- 

mul nostru păcătos! Cerusem, d-lor, şi obţinusem ca în 
acel Salonic, despre care aţi auzit atit vorbindu-se, să se 
ridice steagul Rominiei pe o şcoală de comerţ, am plătit 
cheltuelile, am plătit chiria, mobilele, cărţile, am făcut 
programa, mai rămăsese un lucru de făcut, era de des- 
chis; aceasta a refuzat să o facă liberalii şi stă şcoala 
închisă şi pănă acum! | 

D-lor, mă opresc. Am fost om de guvern şi poate 
voii: mai fi; nu am să deschid arcanele diplomaţiei. Dar 
nn este politică sănătoasă aceea care indispune pe toată 
lumea în contra ta, nu poate să fie politică bună politica 
d-lui Sturdza de a stilci pe Rominii de dincolo de Du: 
năre. Un an şi jumătate de guvern liberal a stins in: 
fluența noastră asupra clientelei fireşti a Romîniei în 
Peninsula Balcanică. | 

Dar numai atît a făcut acest om, ca să ne scază 
vaza şi puterea! Acea sabie, la care mic şi mare are 
recurs, ascuţito-a dinsul, păstrato-a măcar ruginită în 

teacă? Nu! i-a ştirbit tăişul pănă în virf; a ştirbit-o căci 

ați văzut mărturisirea, ministrului lor de războii, că ar: 
mata a rămas fără cartuşe, armata a rămas dezarmată. 
Ştiţi că de la războiu pănă acum sa cheltuit cel puţin 

un miliard şi 200.000 lei pentru armată! Ei bine, această 
muncă a neamului de 20 de ani, căzută pe mina lui 

Sturdza se reduce la puşti fără cartuşe, la armată fără 
incredere in arma ei! (Aplause). ” 

E d-lor, dacă pot să-l iert, cînă desfiinţează sub- 
prefecţi şi judecători de pace, cind violentează, indepen- 
denţa Curţii de Casaţie, cina este odios şi ridicul, nu 
pot să-l iert, cînd este criminal, nu pot să-l iert cind
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dezarmează ţara asta, căci ţara nu este a lui, nici a mea, 
nu este nici a d-v. Este a generaţiilor trecute şi a celor 
care aii să vină! (Aplause). Cînd un om este vinovat de 

astfel de lucruri este “un adevărat criminal, şi atunci 
eram în dreptul mei să zic: nu se poate. Şi pentru ce 

nu se poate? Fiind-că punindu-mi mina pe inimă, am 

simţit, cum simţiți şi d-v. că aceasta nu se poate. (A- 
plause). 

De aceea, d-lor, pot să spun cu siguranţă că alege- 

rea de la 3 Aprilie poate să ne fie un ajutor, însă cu 
dinsa sai fără dinsa se va duce d. Sturdza şi se vor 
duce liberalii. 

Şi vom veni la guvern ori-ce ar face d. Sturdza, şi 
ori-ce ar face d-nii liberali. (Aplause). 

Se va duce, d-lor, fiind-că nimeni nu poate guverna 
în contra tuturor, fiind-că nu este cu putință să guver- 
nezi cînd şi tineri şi bătrini, şi cei de sus şi cei de jos, 
și cei din ţară şi cei de peste fruntarii sunt în contra-ți; 
cind toată lumea nu te vrea, nu e cu putinţă să cirmu- 
eşti. Aceasta nu se poate. (Aplause). 

D-v., dacă vă veţi face datoria, cum ne-o facem noi, 
dacă plecind de aci nu vă veţi mulţumi să ziceţi: frumos 
ai vorbit, dar dacă vă veţi duce acolo, în mijlocul con- 
cetățenilor d-v., şi veţi spulbera reaua reputaţiune făcută 
Bucureştiului, că nu ştie să se ridice de la guverna- 
mentalism, la priceperea înaltelor interese ale Statului, d. 
Sturdza se va duce şi mai repede şi vom veni şi mai 
repede noi la guvern. 

Vom avea, de altminteri, o grea misiune, căci în 
loc să ne concentrăm puterea noastră de muncă pentru 
ea, să ducem mai departe Rominia, va trebui să muncim 
ca să dregem ruinele, pe care dinșii le-au făcut. 

Sunt ruini pe care le vom drege, sunt alte ruini 
însă pe cari nu le vom putea drege. Acestea sunt ruinele 
sufleteşti; descurajarea care a pătruns în sufletele tuturor, 
scepticismul care a cuprins pe toţi. Acestea nu le vom 
drege, căci ruinele sufleteşti sunt fără leac. 

De aceea, d-lor, acest om va avea o tristă celebri- 
tate. Vor trece ani mulţi, se va uita numele lui, dar se 
vor cunoaşte urmele lui. Ori unde veţi vedea scepticismul,
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ori unde veţi vedea, descurajarea, ori unde veţi vedea o 
inimă şovăitoare, veţi putea zice: este opera, lui Sturdza, 
(Aplause). 

Avem însă şi noi o mingiere: ca să poţi face atita 
răi trebue să fii atît de nenorocit, în cît ceea-ce mă în- 
grozeşte, ca o vedenie din Iad, este cînd mă gindesc, ce 
trebue să fie conştiinţa acestui om! (Aplause prelungite).



PUPLICITATEA POLITICEI LIBERALE 

Răspuns la Mesagiul Tronului 

(Şedinţa, Camerei de la 12 Decemtrie, 1897) 

  

Găsim în acest moment pariidui liberal Qivizat în două: o parte — 
grupată în jurul ziarului Drapelul, cea mai importantă, cu frentaşii cei mai 
de vază, între cari d-nii: P. S. Aurelian, P. Grădişteanu, Emil Costinescu, 
Delavrancea, Em. Porumbaru, etc. —în desidentă; o altă parte, restul par- 

tidului, dirijat de d. D. Sturdza, care se bizuia pe zestrea guvernamentală 

şi pe clientela cu interese și apetituri. Lupta era mare între cele două frac- 
tiuni, înverşunată şi la cuțite; multe lucruri şi acuzaţiuni grave le-a auzit 
d. Sturdza din partea Drapeliştilor. „Una e guvernul liberal (al d-lui D. A. 
Sturdza) şi una e partidul liberal“, a zis d.P. S. Aurelian şi lupta era dusă 
pentru eliminarea şefului. 

In această stare de diviziune şi de debandadă a partidului liberal, ia 
cuvîntul d. Take Ionescu, căutînd să facă procesul partidului liberal şia al- 

câtuirei lui. Cu o înălţime de vederi mare, cu o concepţiune de bărbat po- 
litic de elită, cu o perspicacitate implacabilă, cu o caustică de analist fin, 
d. Take Ionescu critică partidul acesta sectar, strîmt, meschin, botezat, cu 
drept cuvînt, de d. Eug. Stătescu, întrun moment de sinceră confesiune, cu 

epitetul, în veci neperitor, de colectivitate. 
Oratorul conservator insistă cu amănunte asupra deosebirei dintre 

liberali şi conservatori, ca partide politice în Rominia; modul de a face opo- 

ziţie, cum îl înţeleg unii şi alţii: analizează şi persiflează legendele calom: 

nioase ale liberalilor, ce le ati creat şi le creează pe seama conservatorilor, 

şi, inarmat cu o erudiţiune în ale istoriei naţionale, arată rolul ce boerii Pai 

avut în trecut. 
Şi pentru a zărobi cu desăvirşire politica nefastă a d-lui Dim. Sturdza, d. 

7. Ionescu aminteşte politica aşa zisă naţională în chestia Rominilor din Tran- 

silvania a regimului liberal. Cînd erai în opoziţie nu găseau cuvinte mai 

aprinse în contra guvernului conservator, nici o acţiune violentă nu eră dis- 

preţuită de ei; totul era permis şi bun; „nemernici sunt cel de pe banca 

ministerială, pentru că nu se fac „samsari cinstiți“ şi nu intervin pentru 

fraţii noştri de dincolo“, aşa tuna d. Sturdza în Parlament în potriva con: 

servatorilor, — şi în clipa cînd liberalii ati luat puterea în mîna, d. Sturdza 

Sa dus la laşi, la celebrul congres liberal, şi a prezentat Ungurilor cunos: 

eutele scuza îndestul de triste, nu ale sale, ci ale țărei. 

Lecţia dată partidului liberal în acest discurs de fruntaşul conserva- 

tor e mare, e uriaşă; guvernul prezidat de d. Sturdza şi political neno- 

rocită es zdrobite ; regimul lui se poate caracteriza cu trei vorbe: incapabil, 
meschin şi rău.
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2 4 . o 

2 -fat Deputati, 

Dacă ar fi fost să urmez sfatul care mi la dat d. 

Nacu, care zicea, că de la unul din fruntașii d-sale învă. 

țase această, lecţiune: „să nu facă nici odată ceea, ce vrea 
adversarul“, aşi fi renunţat la cuvint. 

De două ori în cursul desbaterilor acestea, atit d. mi- 

nistru: de interne, cât: şi d. Nacu ai făcut apel la noi în 

numele majorităţei. D. Nacu s'a adresat chiar la răbdarea 
noastră, pentru ca vorbind şi noi conservatorii în aceasta 
împrejurare, să servim, cura îmi zicea un coleg, drept un 

paratrăsnet, pe care se sparge furtuna, să dăm prilej ca 
să se schimbe natura desbaterilor, ca să se transporte 
pe un alt teren şi ast-fel săşi piardă adevărata lor im- 
portanță. 

D. Pherekyde zicea, că na auzit încă pe adversarii 
fireşti ai. guvernului, par'că ar fi fost o înţelegere; iar d. 
Nacu complinea adăogirid: n'a vorbit adversarii firești ai 
guvernului, pentru că n'aveaii nevoe -să vorbească, ceea 
ce aveaii de spus dinşii a fost, spus de adversarii nefireşti 
al guvernului. 
„Şi imediat şi bănuiala că a fost inţelegere intre ad- 
versarii fireşti ai guvernului şi adversarii nefireşti ai gu 
vernului; înțelegere ca unii să facă treburile celor-talți, 
bine. înţeles cu aprobarea şi în aplausele celor interesaţi. 

Ei bine, d-lor, domnia-lor se înşeală. D-lor văd un 
complot acolo unde nu era de cît o coincidenţă. Nici 
o înţelegere n'a fost şi nu putea să fie între-adversarii 

firești ai d-v.. şi adversarii cei-l'alţi. , 
De alt-fel, încercarea, -pe care a făcut-o d. Nacu; :că 

să deosibească, cum voii arăta imediat, chiar pe adver- 

sarii d-v. nefireşti în două categorii: unii ceva pe jumătate 

fireşti şi alţii cu desăvirşire nefireştă, dovedeşte că nu 

poate fi vorba de înţelegere acolo, unde, după părerea dv. 
nu este încă un plan hotărit, cu atit mai puţin putea să 
fie o_învoială şi o înţelegere cu alt cine-va. 

. D-lor, este netăgăduii că aşa, s'a schimbat natură 

desbaterilor noastre, în cît nu mai are interes lupta, oril- 
cit de încordată ar fi lupta între noi şi guvern. Toata 
lumea ştie, şi nimeni nu-şi face nici .0 îndoială, că din 
această luptă, la sfirşit, nu are să iasă nimic; că majori"



103 
  

tatea va; rămine neclintită, că opoziţiunea va vota negru, 

şi că, la. sfirşit, cînd se va închide discuţiunea, nu ne vom 

alege de cit cu cite-va discursuri pronunţate, cu cite-va 

acuzări, cu cîte-va păreri mai mult sai mai puţin inte- 

meiate; dar rezultat politic practic, pentru nici unul. 

Nu este mai puţin adevărat că o situațiune anor- 

mală sa dezvelit acum la discuţia Răspunsului la Mesagii, 

situaţie care poate va schimba rostul lucrurilor, pentru a 

întrebuința un cuvint plăcut d-lui prim-ministru; că s'a, 

produs o altă cestiune, care practic are o mai mare im- 

portanță de cit procesul, vechiii de zeci de ani şi care va 

continua alte zeci de ani între liberali şi conservatori. 

In adevăr, d-lor, procesul dintre liberali şi conservatori 

pici nu datează de ieri, nici nu se va sfirşi astăzi; nici nu 

putem ghici ceasul, in care se va sfirşi, căci sfirşitul lui 

ar insemna stingerea vieţei politice actuale a Rominiei. și 

îndrumarea societăţei noastre politice pe un alt teren, de 

cit acela pe care a stat pănă astăzi. Alt proces s'a des- 

bătut, d-lor, şi veţi vedea imediat întru ce acest proces 

are o importanţă practică. 

Din sînul majorităţei s'a ridicat glasuri, cari cu po- 

iteţe, însă cu talent şi cu energie, au spus lucruri pe 

care d-v. cu tăcerea d-v. le aţi adeverit. S'aii ridicat gla- 

suri din sînul majorităţei în contra conducerei guvernului, 

şi nu aţi răspuns la aceste critici. .. : ș 

Este o eroare voită, sati o iluziune de acustică poli: 

tică, să se creadă că acele critici au fost făcute numai 

de avant-gardă, adică de d-nii Delavrancea şi Xenopol, şi că 

discursul d-lui Aurelian ar fi fost oare-cum ca un stingă- 

tor de lumină? Cind am auzit pe şeful membrilor din 

majoritate grupaţi împrejurul Drapelului, spunind aceste 

lucruri caracteristice: „una e guvernul liberal şi -alta e 

partidul liberal“, şi conservatorii pot la Senat să atace gu- 

vernul liberal că a distrus şi- distruge tot, dar râu se 

atacă ast-fel şi partidul liberal; cînd am auzit pe acelaşi 

domn Aurelian zicind: „Titlul nostru de glorie al paatidului 

liberal, e războiul, pentru a. fi făcut războiul trebue să fi 

avut credinţă în vitalitatea poporului romin; războiul vine 

poate la o sută de ani odată şi pentru a-l pricepe cată 

să fii coprins de geniul rasei, fără de care nu poţi să 
stai in capul rasei, adăogind că acest lucru nu sa pri-
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ceput, nu s'a înţeles de cel care reprezintă astăzi condu- | 
cerea partidului liberal“; cînd am auzit pe d. Aurelian 
adăogind: „Eii anul trecut aveam majoritate foarte mare, 
şi aci la Senat, şi dacă am plecat, am plecat, pentru că 
unii dintre fruntaşii partidului liberal erai în contra mea 
Şi eii aşa cred că trebue să facă un prim-ministru liberal, 
nu poate să stea cînd fruntaşii sunt în contra lui“ — atunci 
daţi-mi voe să cred că d. Nacu—un om inteligent, price. 
put, un vechiii parlamentar— nu că nu a înțeles, dar a pre- 
ferat să se facă că nu înţelege. 

Dar, d-lor, îmi veţi zice: ce-ţi pasă d-tale de tre- 
burile acestea; aceasta se petrece în familia noastră 
liberală, d-ta nu ai ce căuta în certurile noastre de 
familie, chiar cînd se produc în public, în Cameră şi 
cind ești înscris să vorbeşti după aceste depănări în fa- 
milie? 

Aşa este. Dar, dilor, trebue să recunoaştem cu toţii 
că alta e situaţiunea opoziţiunei cînd are să lupte cu un 
guvern care în acelaşi timp e şi partid, şi alta e situa- 
țiunea opoziţiunei într'o stare de depresiune —cum zicea 
d. Delavrancea — daţi-mi voe ca ei să atenuez cuvintul şi 
să zic confuziune — cind încă nu se ştie cu exactitate dacă 
guvernul şi partidul e unul Şi acelaşi lucru. 

D-lor, sunt in dreptul meii să zic aceasta. Aţi văzut 
pe d. Nacu vorbind în numele majorităţei guvernamen: 
tale, cum a spus că-i place ce zice d. Aurelian, dar că 
face o faptă urită q. Delavrancea : vra să zică ei sunt în 
dreptul meii până acum sa zic, că d. Aurelian a exprimat 
părerea partidului întreg, cînd a spus că guvernul liberal 
nu poate să stea la cirma, Statului, cînd fruntaşi de al 
partidului se pronunţă în contra lui, şi atunci, uitindu-mă în Cameră şi facind numărătoarea frantaşilor, m'am în- trebat, dacă da sau ba, politiceşte vorbind, guvernul libe- 
ral de astăzi, reprezintă sat nu reprezintă partidul liberal, 
nu ca majoritate numerică — n'am nică un fel de iluziune 
in această privinţă — dar ca majoritate etică, majoritatea despre care vorbea d. Aurelian şi care însemna să con- 
glăsueşti cu duhul, cu spiritul partidului, ca să înțeleagă 
lumea că partidul vorbeşte cu glasul săi puternic şi ră sunător.,. | 

O voce: Dar q, Catargiu reprezintă partidul ?
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D. Take Ionescu: Aceasta n'are nici o importanţă, 
căci ştiţi că este şeful nostru al! tutulor. 

Este dar, d-lor, ceartă de familie. De sigur ar fi foarte 
de rău gust să ne amestecăm, să luăm parte pentru unii 

sau pentru alţii într'o ceartă de familie; cu atit; mai mult, 
nu mă amestec, cu cit “cunoaşteţi comedia lui Moliere, 
unde se arată o bătae dintre bărbat şi femee—nu pot să 
arăt cine e femeea și cine e bărbatul în cazul de faţă— 
şi sau amestecat, vecini și atunci au sărit şi bărbatul şi 
nevasta în spinarea vecinilor, ca să-i inveţe să nu se mai 
amestece unde nu este treaba lor. Să nu vă aşteptaţi, 
d-lor, de la mine să iaii apărarea cut-va, mai ales cind 
văd ce bănueli ar fi dacă am îndrăzni să ne arătăm pen- 
tru o parte sau alta din majoritatea d-v. 

Este însă, d-lor, foarte interesant pentru opoziţiunea 
constituţională, foarte interesant pentru noi, şi interesant 
nu din punct de vedere de curiozitate bolnăvicioasă, ci 
interesant, din punct de vedere de interes politie practic, 

ca să ştim dacă duhul partidului este acela care se ex- 
primă prin d-nii Delavrancea, Xenopol şi Aurelian, sait 
duhul partidului este acela exprimat de d. Nacu. Și cind 
voiu intra în fondul şi miezul lucrurilor, veţi vedea de 
sigur, că este o nuanţă între aceste două duhuri. 

Acum, d-lor, mă aştept, ştii că mi se va zice: vă 
bucurați grozav de faptul certurilor dintre noi. 

Mă bucur cu atit mai puţin, cu cit am auzit pe d. 
Nacu spunînd, că nu este disidenţă in partidul liberal, 

dar că există disidenţe între liberalii grupaţi la Drapelul. 

Vă aduceţi aminte, d-lor, că d. Nacu zicea: între noi 
nu este disidenţă, dar este disidenţă între cei de la Dra- 
pelul; unii, repet cuvintele textual, ar vrea să elimineze 
din partid pe şeful nostru. Dacă este vorbă de revoltați, 
ințelegeţi că aceasta este extrema revoltă. 

ŞI a mai zis: alţii sunt mai cu duhul blindeţei; ar 
voi cu totul alt-ceva. Nu s'a explicat însă ce ar voi. 
Combinaţiunile parlamentare viitoare vor răspunde la 
această întrebare. 

Cred însă că a. Nacu n'a văzut bine, şi cînd, drept 
răspuns la discursul d-sale, am văzut, publicîndu-se în capul 
Drapelului numai discursul d-lui Delavrancea, ca un ma- 

nifest al grupărei,—căci de sigur nu s'a publicat acest
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să facă literatură frumoasă, cînd în capul unui jurnal, re- 
prezintind o tendinţă politică, se publică un discurs, 
aceasta, însemnează că acel discurs coprinde miezul, rostul 
şi gindul grupărei. Atunci să-mi daţi voie să zic că pănă 
cind nu se va explica cine-va, eii sunt în drept să cred 
că este o diverginţă reală între majoritate şi o parte din 
majoritate. | 

Dar, d-lor, mă bucură pe mine această divergință? 
Intr'un interes meschin, îngust şi trecător ar trebui 

să zic da; întrun interes înalt, care trebue să ne stăpi- 
nească pe toţi, zic nu. Şi iată de ce. Aţi vorbit în această 
discuţiune despre deosebirile fundamentale dintre liberali 
şi conservatori. S'a încercat să se definească lucruri cari 
nai nevoe de definiţiuni, fiind-că nu este unul singur 
dintre noi, care să nu le simtă, care să zică că nu există 
liberali şi conservatori; nu este unul singur, care, uitindu- 

se la conservatori, să nu zică. cîte o dată: omul acesta 

ar fi trebuit să fie liberal, sau uitîndu-se la liberali, să nu 
zică: omul acesta, îşi avea locul la conservatori. 

„„ Aceasta însemnează că deosebirea între liberali şi 
conservatori este deosebirea. între două tendinţe, tendințe 
cari se colorează după vremuri, după ţară şi după îm- 
prejurări. Tendinţe indispensabile ori-cărei vieţi politice, 
căci fără ele nu se poate să existe o vieaţa politică. Și 
dacă, după ce am făcut aceste constatări, ne aducem 
aminte că vieața parlamentară este vieaţa prin partide 
politice, trebue să înţelegem că nu este vieaţa prin par- 
tide, dacă un singur partid rămîne vecinic la guvern. 
Este, prin urmare, indispensabil ca partidele să alterneze 
la guvern, şi dacă lucrul. este ast-fel, cum voiţi ca în 
mod serios şi sănătos un partid să se bucure de deca: 
denţa, celuj-l'alt, cînd ştie bine că şi el trebue. să sosească, 
ŞI nu se poate, să nu sosească la guvern! 

Ştiii că de multe ori, —şi aceasta este unul din cu: 
sururile cele mai mari ale partidului liberal, —în acest 
partid s'a crezut că guvernămintul acestei ţări îl are el 
prin drept divin; că guvernul i se cuvine numai lui şi 
că ori de cite ori conservatorii sunt la putere, este un 
fel de usurpaţiune. Cu o ast-fel de şcoală, dacă-ți închi- 
pueşti că este bine să fii tot-de-a-una la guvern, nu poate
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de cit să te bucure toate nenorocirile, toate sulerinţele 

cari vin asupra protivnicilor. Dacă, însă, ai altă concep- 

țiune politică, dacă îţi dai seamă că nu se poate ca să su- 

vernezi numai tu şi că amîndouă partidele vor trebui să 
guverneze ţara, atunci nu poate să nu doreşti ca par- 
tidul advers să fie puternic, ca să poată fi şi cu minte, 
să fie un ast-fel de partid, în cît vieaţa să-ţi fie posibilă 
nu numai cînd eşti la guvern, dar şi atunci cînd ai să 
suferi guvernămintul adversarilor. 

Bi bine, ca să se poată petrece această alternare, 

fără de care nu poate să existe guvernul de partide, ce 

se cere? 

S'a zis aci: sunt deosebiri intre liberali şi conserva. 
tori, trebue să fie o deosebire. Aşa este. Dar mai trebue 
ceva. Mai trebuese două lucruri, pentru ca vieaţa parla: 

mentară, vieaţa de partide să fie posibilă. 
Cel d'intiiă este ca deosebirea dintre acele două par: 

tide să nu fie prea mare. De cite ori între cele două par- 

tide. se află o cestiune asupra. căreia nu se poate transige, 
vieaţa, acelui Stat, este o vieața revoluţionară, iar nu o 
vieajță panlamentară.. Pană cind cele două partide au ast: 

fel de tendinţi, în cit fatal cînd vin la guvern sunt silite 

să desființeze” fie-care din ele ceea-ce a făcut partidul ad- 
vers, vieaţa naţiunei în loc să fie concursul tutulor fiilor 

să, pentru a clădi succesiv edificiul naţional, se reduce la 

o inundă de Sisif, tot aşa de desgustătoare, pe cit de ne: 

producătoare; este risipa forţei naţiunei, este stagnaţiune, 

este regres. De aceea nu există, adevărat guvern consti- 

tuţional şi parlamentar de. partide politice, de cit acolo, 

unde deosebirea dintre partide. este.aşa. in cit unul să poată 

continua munca, celui-l'alt. 
Aşa se petrec lucrurile în. rile, adevărat panamen 

tare, 

Un partid politic prinde o idee; Tupta | mai intiit ca, 

această idee să devină populară, să fie acceptată şi apoi 

ajuns la guvern, o aduce la îndeplinire; adversarii săi îi 

fac o opoziţiune crîncenă, partidul guvernant face şi el 
oare-care concesiuni, atat cit este nevoe ca ideea . să fie 

acceptată şi de adver sari, nu în timpul cînd sunt în 0po- 

ziţiune, ci atunci cînd opozițiunea va fi la guvern. po:
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Ziţiunea, care a criticat acea reformă, o consideră ca un 
fapt îndeplinit, şi ajunsă la guvern îşi îndrumează acti- 
vitatea sa pe un alt teren, ca rind pe rînd să se adaopge 
la ceea-ce se zideşte pentru binele obştesc, iar nu să ne 
distrugem reciproc unii pe alţii pănă la acea lasitudine, 
la acea oboseală, în care ori ne resemnăm la tiranie, ori 
lăsăm cimpul liber lepădăturilor politice. 

Dar mai este un lucru fără de care nu se poate gu: 
verna, mai trebue ca în lupta dintre partide să se pună oare-care moderaţiune, şi cînd zic în lupta dintre partide, înţeleg și atunci cînd eşti la guvern şi mai ales cind eşti 
în opoziţie. Cinq eşti la guvern, dacă nu vrei să faci, cal puțin să nu desfaci, să nu faci ca la mănastirea Curţei- 
de-Argeş, unde pănă la zidirea, Floricăi, se dărima noaptea „ Ceea-ce se făcea ziua. Este dar evident, că la guvern tre: bue să fii moderat, pentru că la guvern nu vii cu gindul ca să dărimi, ci ca să clădeşti, căci nu trebue să se „Plearză o muncă utilă ţărei. 

De aceea cina partizanii d-v. vă cer să faceţi ceea- 
ce ați făgăduit in opoziţie şi vă impută neindeplinirea fă- găduinţei, eii vă fac un merit că n'aţi îndeplinit ceea-ce ați făgăduit, că n'aţi desfiinţat de pildă legea maximului. Vi fac un merit, că nu aţi desfiinţat ceea ce nu puteţi să desfiinţaţi şi ceea-ce făgăduiserăţi să desființaţi. Partizani de ai d-v. vă fac acuzări că n'aţi desființat legea minelor; ei vă fac un merit că aţi aplicat legea minelor și nu vă acuz de cît de un singur lucru: de exemplul urit ce aţi dat, ca n'aţi aplicat mai degrabă o lege înscrisă în condica legilor Statului, de oare-ce misiunea guvernului este să se aplice legile, mai ales paruidul li- beral era dator s'0 facă, căci are în fruntea, programului săi scris: „Domnia legilor“. 

Noi, conservatorii, nu vă facem nici o critică că aţi aplicat legea căilor ferațe particulare, pe care faăgăduise- răţi să o desfiinţaţi. 
Partidul d-v. vă acuză că ați lăsat puşea Manlicher, un băț, în mîna soldatului; eti vă laud nu numai că ați lăsat-o, dar că aţi avut curagiul bărbătesc de a mai co- manda. încă 15.000, de oare-ce puşca aceasta a declarat ministrul Q-v. de rezboiu, că este arma cea mai bună din Europa.
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Şi tot aşa, d-lor, şi pentru cele-alte, căci sunt multe 

făgăduelile ce aţi dat şi n'aţi ţinut. 
Tot aşa partizani de ai d-v. vă acuză că nu aduceţi 

la, îndeplinire programul de la Iaşi, eii care n'am luat nici 

odată în serios programul de la Iaşi, vă felicit, căci dacă 

vaţi gindit să aplicaţi acea reforma, de a, suspenda vieaţa 

constituţională în timpul alegerilor şi s'o dați la trei ju: 

decători de la Casaţie, traşi la sorţi... Cred că comen- 

tariile sunt de prisos şi eu încă odată vă felicit că nați 

aplicat acest, program. 

D. 0. 0. Mărgăritescu: Ma iertaţi, programul îl apli- 

câm. Programul d-v. este chinorosul şi bitele. 
D. Take Ionescu: Aşa dar, d-lor, în această primă 

condiţiune esenţială pentru existenţa unor guverne con- 

stituţionale, adică a unui guvern în care guvernează par- 

tidele pe rind, şi anume să nu faci lucruri cari să, surpe 

munca naţională, adică să păstrezi ceea-ce s'a făcut, e 

evident că la putere v'aţi purtat mult mai bine de cit în 

opoziţie. 
Nu pot însă să zic acelaşi lucru despre unele măsuri 

revoluţionare, pe cari le-aţi făcut Şi fără a voi. să pre: 

lungesc aceste desbateri, pun în rindul măsurilor revolu- 

ţionare, ceea-ce aţi făcut; cu Curtea de casaţiune. 

Asemenea, cîte-va precedente constituţionale pe cari 

le-aţi introdus. De pildă, să se scoale primul-ministru după 

banca, ministerială şi să se plingă contra d-lui ministru 

de interne, şi să răspunză d. ministru de interne tot după 

banca ministerială ! 
E un precedent revoluţionar, după părerea mea, să 

aibă d. ministru de războiă un proiect de lege pus in 

Mesagiul Coroanei, şi să se spună de q. ministru de în- 

terne, că proiectul d-lui ministru de răzbuiu e fără ființă, 

şi să tacă d. ministru de războiit. 

După părerea mea e un precedent revoluţionar să se 

scoale d. ministru de război să spună că armata ţărei e 

armată cu băț, iar nu cu puşcă, şi să stea totuşi acel mi- 

nistru un an pe acea bancă, şi după acest timp să vină 

un alt ministru de războiii să spună, că arma noastră e 

cea mai bună armă, iar apoi să interpeleze fostul ministru 

de războiti şi să rămînă luerurile baltă, etc. Acestea sunt 

precedente revoluţionare.
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Şi cu aceasta închei partea, întiia. 
Rămine însă o altă cestiune: nu e exact că noi, par- tidele politice, guvernăm numai cînq suntem la guvern, — şi d. Ştefănescu-Delavrancea în discursul său magistral a spus un mare adevăr, cind a spus că guvernăm nu numai de la guvern, dar guvernăm şi. din opoziţie, — căci dacă suntem o ţară de opinie publică, că adică un guvern nu poate merge: contra opiniei publice, opinia publică nu se formează numai de Suvern, se formează mai ales de 0po- ziţie, şi prin urmare opoziţia prin această muncă de a dospi aluatul opiniunei pubice, ia o parte la afacerile Statului şi poate cea mai importantă, căci opoziţiunei îi e permis să vorbească lucruri, pe cari guvernul nu le poate vorbi. 

Şi atunci, ia să ne întrebăm: nu cum-va apasă ceva asupra d-v., nu cum-va acest aer lipsit de oxigen despre care se vorbea, care crează 9 stare de depresiune, — cu: vintele d-v.—nu cum-va, sunt urmările unui păcat comis în vremea, din opoziţie, şi ale unui păcat de aşa, fel, în cit toate regretele Şi retractările nu pot să şteargă ur. mele păcatului comis? 
D-lor, sunt larg; Ştiu că e treabă grea să dărimi un Suvern; corpul electoral răspunde grei şi Camerile răs- pund şi mai grei. 
Să fim indulgenți ! Evanghelia zice că femeei păcă- toase i se va ierta mult, fiind-că a iubit mult; ei zic că opoziţiunilor noastre trebue să li se ierte mult, pentru-că muncesc mult, 
Dacă prin urmare, încep cu circumstanțele uşură- toare, şi pricep şi primesc că în vieaţa noastră politică, in luptele noastre de la partid la partid, să nu ne fie cu putinţă a păstra în tot-de-a-una măsură, să alunecăm cite o-dată la lucruri cari nu se pot, să făgăduim lucruri cari nu se pot face... 
D. 0. 0. Mărgăritescu: Precum, luarea, apanagelor, porto-franco; promitem marea cu sarea şi Oltul cu totul, cind suntem în Opozițiune, iar cînd suntem la putere... monumente istorice. (Zgomot, întreruperi). D. Take Ionescu : Dacă, cum Ziceam, trebue să iertăm mult opoziţiunilor noastre, este însă o măsură. Care este, d-lor, acea măsură?
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Să lupte opoziţiunile noastre viii, sa se rănească adinc, 

cu o condiţiune: să nu alegem aşa teren de luptă, sănu 

întrebuinţăm aşa arme, în cât rănitul şi rănitul de moarte 

să nu fie numai protivnicul, dar să fie însuşi luptătorul 

şi mai ales ţara, pe spatele căreia se dă luptă. (Aplause). 

Şi fiind-că, d-lor, d-v. aţi voit ca de rîndul acesta, la 

acest Mesagiii, să nu ne ocupăm de loc de reforme îin- 

terne, — despre cari, de alt-fel, ar fi greu să ne ocupăm, 

că ştim noi cari sunt cu fiinţă, cari fără fiinţă, 

şi putem face noi pe ghicitorii?—şi aţi făcut un râs: 

puns al Camerei, în care joacă primul rol şi cel de că- 

petenie cestiunea, politice din afară, şi fiind-că, la rindul 

său, d. Nacu, reprezentantul majorităţei de pănă acum, a 

spus că deosebirea cea mare între conservatori şi liberali 

este tocmai aceasta: că liberalii sunt naţionali şi conser- 

vatorii ai pe străini la spatele lor; daţi-mi voe să iai 

drept pildă de o acţiune de opoziţie nesocotită, de o ac- 

ţiune de opoziţie care se plăteşte nu cu rănirea parti: 

dului, dar cu rănirea ţărei, tocmai această cestiune, pe care 

la 1893 aţi numit-o cestiunea naţională. Să iai această 

cestiune cu care ne aţi răsturnat pe noi, — lucru de alt- 

mintrelea foarte neimportant, căci ce importă ţărei, dacă 

sunt liberalii sati conservatorii la putere? — cestiunea cu 

care vreaii să vă dovedesc că aţi făcut un dezastru, un 

dezastru mai mare de cit puterile d-v. de a-l îndrepta veri 

O dată... 
D. 0. C. Mărgăritescu: D-v. aţi împuşcat ţăranii şi 

Waţi făcut dezastru! (Zgomot). 

D. G. 0. Dobrescu-Prahova: D. Mărgăritescu are con- 

tract, şi pentru aceasta, este ales ca să întrerupă; nici nu 

se pricepe la ait-ceva. (Ilaritate, zgomot). 

D. Take Ionescu: D-le preşedinte, eii nu fac de loc 

pe această majoritate răspunzătoare de întrerupţiunile d-lui 

Mărgăritescu, de loc, de loc, de loc. (Aplauze). 

D-lor deputaţi, ajung la o cestiune foarte delicată, la 

o cestiune, pe care repauzatul Lahovari o numea, în ciuda 

d-lui prim-ministru, o cestiune iritantă, pe care eu, insă, 

ca săi complac, o voii numi o cestiune dulce şi recon: 

fortantă, o cestiune începută în Rominia în 1893, nesfir- 

şită la 1897 şi, mă tem, grei de isprăvit mult timp. de 

aci înainte.
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D-lor, şiiţi vechiul cîntec: conservatorii sunt vînduţi 
străinilor. 

Credeţi că e lucru noii? Foarte vechii. 
Singurul lucru, care lam aflat în dezbaterile de acum, 

e că ceea-ce credeam mort, nu era de cit muribund. In 
tocmai ca în frumoasa, istorie povestită de Victor Hugo, 
in versuri admirabile, s'a întîmplat şi acum, ca spaniolul 
rănit, care mai cerea o picătură de apa, pe carei a dat:o 
tată! lui Victor Hugo, după ce a băut 0, i-a tras un glonte, 
din fericire fără efect, aşa mi-se pare că a fost şi acun; 
aceia, cari altă dată ne acuzaii de vînduţi străinilor, pe 
noi conservatorii, acum, cînd aă avut nevoie, nu deogpi- 
cătură, dar de multa apă din plosca noastră, după ce ai 
băut din apa noastră pe d'a întregul, din apa îngăduinței, 
aii crezut de cuviinţă de a ne maj trage un glonte, ce este dreptul un glonţ mort. 

D-lor, sunt mulţi ani de cind suntem vînduţi străi- 
nilor. 

Intiit aă fost vinduţi străinilor vechii boeri. .. şi aci, daţi-mi voe să deschiz o parenteză, Nu ştiii pentru ce sai zbirlit mulţi de discursul d-lui Carp de la Senat. Con- Stat că deja este ceva cîştigat. 
Intr'o vreme se zicea, că tot ce Sa făcut în ţara aceasta, s'a făcut de liberali, Acum sai schimbat lueru- rile, am intrat la tocmeală; s'a făcut şi de conservatori şi de liberali, tot e ceva cina dintr'o tocmeală cîştigi o parte. 
O voce: Cine a zis aceasta? 
D. Take Ionescu: Toţi ciţi au vorbit pănă acum; vă aştept pe d-v. ca să spuneţi contrariul. 
Dar, d-lor, cine aste de vină, dacă în loc să ne ocu- păm de cestiunile zilei, ne ocupăm de cestiunile boerilor? De pildă să luăm pe d. președinte al: consiliului. Cine nu a auzit pe d. preşedinte al consiliului vorbind fără a o lua de la. Tudor- Vladimirescu ? Ce are a face Tudor- Vladimirescu cu cestiunea zilei? Ce? Avem în țară domnia Grecilor şi a pandurilor ? Este d-sa în linie directă, moştenitor Jegitim al lui Tudor-Vladimireseu şi noi suntem moştenitorii că- pitanului, Care a tăiat capul lui Tudor-Vladimirescu. ___E evident, că pentru oamenii culți ast-fel de discu- țiune este glumeaţă. Dar dacă ne atrageţi pe terenul glu- 
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melor, este posibil ca într'o discuţiune unul să cinte în- 
tr'un fel şi altul într'alt-fel? 

Era firese că într'o cestiune de istorie să se răspundă 

şi să se ia lista, tutulor celor cari aii condus această ţară 
şi să se dovedească că pănă acum Rominia a fost con- 
dusă de fiii de boeri. De ce să se supere d. preşedinte 
al consiliului? Dar v'aţi gîndit că pănă acum n'a fost nici 
liberal, nici conservator, care să fie în capul guvernului, 

afară de d. Aurelian, care să nu fi fost fecior de boer? Şi 
acest lucru nu vă arată că atunci cînd voiţi să împărţiţi 
țara pe boeri şi pe neboeri, scoateţi şi pe liberali din 
vieaţă politică a ţărei? Acum avem în capul guvernului 
un boer, care nu s'a jucat în copilărie cu feciori de boeri, 
aceasta este alt-ceva. (Ilaritate). 

Aşa dar, d-lor, să lăsăm pe boeri în pace şi să venim 
la vremurile noastre. 

Se duceaii boerii la străini! Apoi unde erai să se 
ducă? La Parlament? Ţara aceasta, în suferințele ei, avea 
nevoie mai mult de diplomaţie în secolul trecut. Și toţi 
cari aţi citit istoria, ar trebui să fiţi recunoscători acelei 
clase, care a ştiut să ne păstreze această ţară, pe cînd 

cei-lalţi creştini din Orient nu aii fost în stare să păstreze 
o vatră naţională, să păstreze o vieaţă naţională. Atunci 
da, clasa conducătoare se ducea la Tarigrad, la Praga și 
pretutindeni, şi bine făcea. 

S'a dus la străini şi d. Sturdza în vremurile noastre. 
Cind era vorba de pierderea Basarabiei, a trimes Ion Bră- 
tianu oameni politici cari să atragă atenţiunea puterilor 

în favoarea noastră; a trimes emisari în fie-care parte şi 
a trimes pe fie-care acolo unde credea că are mai multe 
simpatii. Trebuia, să trimeată şi la Buda-Pesta pe cine-va 
şi acolo a trimes pe d. Dimitrie Sturdza. (Ilaritate). 

Neapărat, cind vrei să ceri cui-va ceva, nu-i trimeţi 
pe omul care nu-i pe plac; alegi din potrivă pe cel mai 
prietenos celor la cari te adresezi. 

Aşa s'a dus d. Dim. Sturăza la Pesta; şi am aci 
scrisorile d-sale către Kogălniceanu, pe atunci ministru de 
externe. Iată între altele ce scria d. Sturdza de la Pesta: 

„+... Se ştie la Pesta că Rusia nea dat pe dinaintea 
ochilor, ea fruct natural al alianţei ruso-romine, cîştigarea 
Bucovinei şi Transilvaniei. Sunt temeri ca nu cum-va 

63772. Discursuri. III. | 8
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aceste cinturi de Sirenă, să nu fi găsit în Bucureşti veri-o 
primire oare-care. Sunt deci temeri că în cazul unui răz. 
boii eventual, care este mai apropiat de cit se crede, Ro: 
minia, să nu se lase din noii să fie înşelată de făgăduelile 
înşelătoare ale Prinţilor şi oamenilor de Star ruseşti, şi 
să-şi întoarcă armele contra Austro-Ungariei. “ 

D. Dimitrie Sturdza a dat asigurările cele mai for- 
male, că aceste temeri erai neîntemeiate. 

Şi apoi, mai departe, d. Sturdza, ca om cu perspi- 
cacitate, ca om care prevede bine evenimentele, conchide 
zicind: că dacă noi vom fi dirji, nu vom pierde Basarabia, 
pentru că cei de la Buda-Pesta spun că, „dacă guvernul 
şi poporul romiîn ţin ferm, dacă se apără cu energie fără 
să se clatine, fără să, dea înapoi, fără să se descurajeze, 
Basarabia va rămîne a Rominiei. In asta cestiune avem 
şi vom avea sprijinul Ungariei.“ 

E), d-lor, răi a făcut d. Sturdza că a mers la Buda: 
“Pesta şi a vorbit cu Ungurii? Se credea că d-sa va duce 
acolo un glas, care va fi ascultat cînq spunea că luarea 
Transilvaniei şi a Bucovinei sunt cînturi de Sirenă a Rusiei. 

Apoi de ce să nu se ducă, cînd d-saa vorbit ca un 
om cu minte, ca un prevăzător care judecă, bine fondul 
lucrurilor, şi ne a asigurat că nu vom pierde Basarabia, 
dacă vom fi dirji. 

Dacă lucrurile n'aă eşit aşa, nu este vina d-sale (ila- 
ritate), şi ar fi nedrept să-i facem o acuzare din ceea ce 
a fost o simplă, greşală. 

Mai tirziă, d-lor, acelaşi cîntec: că conservatorii sunt 
vînduți, d. Nacu a spus Rusiei, ceea-ce era cel puţin 0 
dovadă de răi gust, după ce cu o lună de zile înainte 
ați aplaudat cu frenesie pasagiul din Mesagii, relativ la 
vizita reprezentantului Ţarului la, Iaşi. 
___Pe mine cel puţin personal, nu mă poate atinge, 

fiind-că, ca şi d. Sturdza şi ei am scris broşuri întregi în 
această privință. Credeţi-mă însă că nu este tocmai bine 
să aplauzi la, Mesagiti, arătind că te bucuri de asemenea 
lucruri, şi apoi să vii să Spui, în numele majorităţei, că Muscalii cumpără partidele noastre, ca să facă buclucuri în ţara romînească, 

Am fost vinau _ I | ți Ruşilor!! Mai din vechi am fost 
vînduţi Austriacilor.
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O voce: Istorie veche! 
D. Take Ionescu: Şi ei credeam că lucrul acesta a 

murit, dar văd că nu, din discursul d-lui Nacu. 

Pe atunci, pe la 1885, se zvonise că pentru ca să 

căpătăm independenţa ţărei şi regalitatea, conservatorii 

voiaii să plătească cu preţul Basarabiei. 
Se ştia, de mult timp că se va duce Basarabia, şi cu 

anticipație, deja din 1875, iată ce spuneai liberalii: 

„Ne aşteptăm la protestari violente contra bănuelei 

unei aşa, complicităţi trădătoare. Cu toate acestea, faptele 

şi cuvintele puternicilor zilei, exploatarea făcută cu inde- 

pendenţa, zgomotele cu armare, vorbele zise fără nici o 

jenă, mai ales de către generalul Florescu, asupra viitoarei 

eventualităţi, în care armata romină ar fi chemată să-şi 

arate valoarea sa într'un războiii, care, după cele ce se 

zic, n'ar îi defensiv, dezmint protestările ce s'ar tace con- 

tra noastră, şi ne autoriză să stabilim limpede posibilitatea 

complicităţii guvernului din Rominia, în retrocedarea Ba- 

sarabiei şi a gurilor Dunărei. 
„In Europa nu mai e un secret pentru nimeni, că 

Principele Carol de Hohenzollern are veleităţi de glorie 

militară, de mărire politică, şi că, în aceste veleități, Ba- 

sarabia ar fi sacrificată în schimbul unor pretinse avan- 

tagii.“ 
Ce ironie a, soartei, ca tocmai sub liberali să se rea- 

lizeze profeția tradărei ! ! 
Da, eram trădători şi vînduţi Nemţilor! 

Oamenii de Stat liberali scriaii lucruri ca acestea: 

„Din vremea Fanarioţilor pănă azi, fost-am noi veri- 

o dată mai robiţi tutulor obrăzniciilor nemţeşti ? 

„Opri-se-va Rominia pe malul prăpăstiei? Ori, aleşii 

principelui Carol de Hohenzollern 0 vor azvirli cu o zi mai 

curind în prada lăcomiei vulturului german? 

„Germania a ajuns să fie mai urită de cit era Rusia 

înainte de războiul Crimeei, fiind-că din paralelul pe care-l 

fac Rominii între cele două mari Puteri, balanța se pleacă 

după dinşii, în favoarea, celei din urmă.“ 

Aceasta era la 1875, atunci eram noi vinduți Nem- 

ților. | 

A trecut timp, a venit guvernul liberal la putere. 

Foarte bine; s'a croit acea politică, pentru care văd că
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este în odaia de alături o coroană de stejar, o coroană 
care are să mai stea acolo, fiind-că cel mai puternic ar- 
gument al guvernului este tot coroana de stejar de ală- 
tură. Atunci lucrul se schimbă şi d. Nacu ne a spus se- 
Tios, că la 1888 opoziţiunea-unită avea la, spatele ei pe 
Rusia. 

Vă întreb: este lucru de oameni sănătoşi aceasta, ca 
să se creadă şi să se spună că o mişcare politică, în 
fruntea căreia sta Dumitru Brătianu, Vernescu, Catargi, 
Fleva, Palade, Djuvara, Petre Grădişteanu şi alţii, că 
această mişcare politică era nu o mişcare politică naţională, dreaptă sai nedreaptă, —nu importă, este prea, veche această istorie ca să o discutăm, —dar că era o mişcare formată de Rusia, şi că aceşti oameni, în mişcarea lor politică contra unui guvern pe care-l credeai răi, erau nişte ma- rionete ale căror sfori se. trăgeaii de peste Prut? Este acesta lucru sănătos? Este aceasta de domeniul ştiinţei politice saă de al patologiei politice? Este admisibil ca un partid politic să facă ce aţi făcut la 1888, arunci cind aţi comis marea greşală, pe care sunt Sigur că cu toţii o re- gretaţi, de a fi lansat manifestul, acela în care denunțaţi pe unul din vecinii noştri, căruia de alt-fel, peste cite-va, luni îi veţi face vizită, nu numai că a făcut dezordine aici, dar îl acuzați prin vocea unui şef al d-v., că a voit să atenteze la vieaţa lui Ion Brătianu? La 1888 spuneați chiar că, birjarul care răsturnase pe Brătianu, la Cotro- ceni, era rus, d. Stoicescu O spunea!! La Bucureşti un birjar să fie rus!!! 

Aţi spus că d. Th. Rosetti a mărturisit că, în miş- carea, ţărănească fusese uneltiri străine, deci... noi suntem muscali!! Nu este adevărat ; d. Rosetti a spus doar că crede că a fost o mină străină, care a luat parte la aceste răscoale, iar în urmă, după cercetări, guvernul a declarat că nu. Dar fie că în revoltele ţărăneşti să fi fost Şi 0 mină străină, 
E și? Admiţind că d. 'Th. Rosetti ar fi spus ade- Vărul; ei şi? Aceasta dovedeşte oare că opoziția-unită lucra cu Rusia? Dacă nu, atunci pentru ce aţi vorbit ast- fel? Pentru a culege nişte aplauze uşoare a venit d. Nacu să împrospăteze acuzări, pe cari nu le puteţi spune fără să provocaţi proteste şi nemulțumiri de la unii chiar din
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majoritatea d-v.? căci sunt membri de ai majorităţei cari 
pot spune, că aii lucrat atunci fără a fi conduși de sfori 
din Rusia. Dar ia să venim mai încoa de 1888, — 1888 
datează de 9 ani şi e grei de strins dovezile, —avem pe 
1893 proaspăt. 

Dupa ce ne-aţi vîndut Austriei la 1875, după ce ne- 
aţi vindut Rusiei la 1888, in sfirşit de la 1893 pănă la 

1895 ne-aţi vindut Ungurilor, şi aceasta e cu atit maj 
caracteristic, cu cit vinzarea fiind mai proaspătă o putem 

cerceta mai lesne. Ca să nu exagerez voii cita pe d. prim- 

ministru : 
D. prim-ministru vorbind în 1894 a spus: „Am arătat 

că totul constitue un complot uricios şi o mare trădare de 

neam şi de ţară“. Să examinăm în ce consistă marea 
trădare de neam şi de ţară? 

Tot d. prim-ministru vorbeşte. 
După ce d-sa ne spune că: „puterea, pentru a trăda 

interesele naţionale, aceasta este treaba boerilor“, ne explică 

în ce constă marea trădare boerească. Ascultaţi : 

„... La această încercare de a întuneca şi de a su- 

prima, cestiunea naţională şi-au dat mîna oamenii puter- 

nici din Jăuntru şi din afară.“ (Aplause). 

„Cine citeşte cu' atenţiune discursurile miniştrilor şi 

ale bărbaţilor de stat maghiari, se va convinge că mare 

e speranţa în reuşita întreprinderei lor de maghiarizare a 

Rominilor, fiind-că în această întreprindere ai de com- 

plice pe guvernul boeresc din Bucureşti.“ (Aplause). 

„Am arătat că furtuna ce se ridică contra neamului 

rominesc a fost urzită de maghiari şi de boeri, şi atinge 

- independenţa, şi siguranţa regatului Romîniei, pentru că 

ceea, ce se plănueşte astăzi, e să devenim vasali al Un- 

gariei, pentru ca, în tăcere, să fie desfiinţaţi naţionaliceşte 

3 milioane de Romini în Ungaria şi 6 milioane în Regat.“ 

(Aplause). 
Va să zică, suntem lămuriţi, e vorba de conserva- 

tori, — de boeri, cum îi numeşte d. Sturdza, — conservatorii 

sunt vinduţi Ungurilor şi sunt vinduţi pentru oare-care 

interese, căci gratis nu vor fiavut naivitatea să facă, tră- 

darea. Sai vindut, pentru ca să ajute pe Ungurii să-şi 

întindă stăpînirea pănă la Marea Neagră. 

„Maghiarii şi azi se socot în veacul de mijloc. Mol-
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dova şi Valahia nici odată nu ai fost supuse regatului 
Ungariei. În diplomele lor însă, Maghiarii considerai Mol- 
dova şi Valahia ca ţări alipite de Ungaria. Cind vor fi 
maghiarizat pe cele 3 milioane de Romini, e cert că 
atunci vor prinde curagii, vor scoate pergamentele lor şi 
vor aplica aceea ce deja mulţi scriitori ai lor reclamă: 
realizarea diplomelor şi ţelului ce ele conţin —- întinderea 
regatului maghiar pănă la Marea Neagră. 

Nu cred să existe în istorie, şi nici chiar la Bizanţ, 
nu cred să se fi produs o acuzaţiune mai explicită contra 
unui partid politic de către şeful unui alt partid. Şi pen- 
tru ce toate acestea? Din ce scoate d. Sturdza acest com- 
plot maghiaro-boeresc ca să desființeze pe. Rominii din 
Ungaria şi să întindă stăpinirea ungurească pănă la Marea 
Neagră? 

Foarte simplu. Din pricină că, la propunerea actua- 
lului d. prim-ministru de a interveni în afacerile interne 
ale Ungariei, noi, conservatorii, răspundeam nu că nu 
vrem, dar că nu putem; din pricină că d-sa ne ceruse 
ceea-ce noi credeam şi spuneam că nu este cu putință. 

Observaţi lucrul: ni si făcut o anume propunere la 
care noi răspundeam, nu putem, şi cum d-sa zicea: pu- teți, dar nu vreţi; atunci rămîne: de ce nu vreți? Pentru că sunteţi vînduți Maghiarilor, ca să întindeţi un ceardaş maghiaro-boeresc de la Pesta, pănă la Marea Neagră în care să. se cutunde toţi descendenţii legitimi şi nelegitimi ai lui Tudor-Vladimirescu! 

„Suntem dar siliți să venim la, cestiunea principală, la cestiunea, care domină întreaga, politică a, ţărei, la, cestiunea, pe care a ridicat-o d. Sturdza la 1893, la cestiunea în. care partidul liberal Pa urmat, unii qe voe, alţii de dis- ciplină, şi în care d. Sturdza a avut un succes aşa de strălucit, în cit cred, că după doi ani de guvernare a d- sale, a venit vremea, să scoatem catastifele, să facem bi- lanţul, să vedem soldul dacă este creditor, ori debitor, şi ceea, ce este şi mai important, să învederăm cine a plă- tit soldul? 
„Dior, cestiunile naţionale există la toate neamurile din lume. Cînd Statul are unitatea, etnică, atunci cestiunea naţională se chiamă apărarea, integrităţei Statului; cînd nu are unitatea etnică, atunci se chiamă persistenţa unei



conştiinţe naţionale, care trece şi nu se opreşte la gra- 
niţele politice. 

Pentru noi, cestiunea naţională e mai importantă de 

cît pentru ori-care alt neam din lume, căci afară de Po- 

loni, nu există nici o naţiune în lume împărţită între 

atitea state ca Rominii. | 

Nu există naţiune în lume pentru care istoria să fi 

fost atit de vitregă ca pentru noi. Ori pe unde ai trece 

hotarul dai peste Romini, şi dacă ai o picătură naţională, 

în tine, nu poţi să nu fii cu inima întristată ori de 

cîte ori ai trecut graniţa. (Aplause). 

Ne comparăm cu Polonii, avem însă un avantagiii 

asupra Polonilor. Polonii sunt împărţiţi între Împărați, 

Rominii sunt şi ei împărţiţi, dar ai un avantagiii ne- 

prețuit. Este că noi avem un colţ de pămint, în care 

există 0 vieaţă, a noastră proprie, unde se poate gindi 

liber şi unde se poate desvolta fără piedică cultura ro- 

minească. 

Şi atunci, în cestiunea naţională, pe care v'a inven- 

tat-o nimeni şi mai puţin acei cari ai: strins-o de git, 

cari sunt cele două idei cari domină politica statului ro- 

min? Cea dintiiii: existenţa Rominilor de pretutindeni e 

necesară Regatului Romiîn, căcă, ca să insemnăm ceva în 

istoria lumei, cele şase milioane de Romini de aici, este 

prea puţin, cind Dumnezeii a voit să fim [1 milioane, 

cum să vrem să fim şase milioane? (Aplause). Al doilea: 

pentru ca să trăiască Rominii de pretutindeni, e indispen- 

sabil ca să rămînă în picioare un Regatal Rominiei, 

căcă dacă ar dispare el, ar dispare de sigur şi Rominii 

de pretutindeni. 

Un Romin de dincolo îmi spunea: M'am dus la 

Praga, la expoziţia cehă, acum veri-o zece ani, d. Gregr, 

şetul junilor-cehi, cu care m'am dus să-mi arate Univer- 

sitatea cehă, teatrul ceh, etc., ete., cindii ziceam: ce fe- 

riciţi sunteţi, de am avea şi noi asemenea lucruri! îmi 

răspundea: aşi da şi aceste Universităţi şi toate cele- 

Valte ca să am ce aveţi voi, să am la unul din hotare 

un Stat naţional ceh. Dacă nu aveţi universităţi, aveţi 

ceva mai mult, aveţi Regatul Romimei la spatele vostru, 

şi aceasta este mai mult de cit toate instituţiunile noas- 

tre cehe.
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Care este dar datoria ork-cărui om politic? Este 
aceasta: în orl-ce ocaziune, întiia datorie este, să vezi de 
menţinerea şi întărirea regatului, iar pe urmă, şi numai 
pe urmă, să vezi de interesele Rominilor de pretutin- 
denea. O spun aceasta cu curagiii, nu caut o vană, o 
falşă popularitate, care să se întoarcă în urmă în contra 
mea, ca în contra d-voastre într'un şiroi de plinsete. 

Ei, d-lor, această politică rominească at dus-o stră- 
moşii noştri, şi liberali şi conservatori, în tot timpul de 
cind Rominia are o politică. 

In tot-d'a-una s'a simpatizat aci pentru Rominii de 
peste hotar, în tot-d'a-una a fost un schimb de avinturi 
sufleteşti pe d'asupra, Carpaţilor; şi din punct de vedere 
sufletesc, nici o dată Carpaţii n'a fost o fruntarie. Nui 
poți urmări vieaţa culturală a poporului acestuia fără a 
trece peste Carpaţi, fără să ai convingerea că numai de 
un singur neam aj să te ocupi. 

Printr'o înţelepciune constantă însă, toată lumea, 
pănă şi actualul prim-ministru, înainte de 1893, a înţeles 
că Regatul Rominiei nu are ol, astăzi, in această ces- tiune. De aceea, d-lor, âți văzut pe Ioan Brătianu ducând politica lui, de aceea ați văzut pe conservatori ducînd aceeaşi politică. 

D-lor, Statul nostru a dat cea mai puternică des- minţire acelora, cari se opuneaii unirei principatelor, cari se opuneaii realizărei idealului Rominiei moderne. Vă adu- ceți aminte că la 1856, cind sa tratat cestiunea unirei principatelor, adversarul cel mai hotărit la unire era am- basadorul Austriei la Constantinopol, d. de Prokesch- Osten. „Nu vroim să întărim prin unire pe Moldo-Va- „lahi, căci odată întăriţi ei vor găsi că țara lor este „prea mică, vor aspira la Bucovina, la partea rominească „ă Transilvaniei, la Banat şi vor cere Balcanii drept „fruntarie. “ 
___ Oamenii noştri de Stat Şi-au zis să dăm o desmin- ţire acestor temeri, să nu compromitem cea-ce am avut DOroc să ciştigăm, căci d-voastră Ştiţi, cîtă parte a jucat norocul în această mare izbinqă, a Unirei! __ Am avut norocul să îndeplinim într”o generajţiune visurile de veacuri. Să păstrăm cu înțelepciune ceea-ce sa ciştigat; să stăm la pîndă în mersul vremurilor şi
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dacă veri-o dată va, veni norocul pe lingă noi, să ştim 

să nu-l lăsăm să treacă. 
Aceasta era politica Regatului Romin pănă la 1893. 

Această politică o ducem cu toţii, fie-care după tem- 

peramentul şi după priceperea sa, cite odată poate cam 

silit să-ţi calci pe suflet, alte-ori ispitit să nu te prea 

ţii de regulele ştiute ale dreptului internaţional. O pildă, 

d-lor, atuncă cînd d. prim-ministru mă denunța, în întru- 

nire publică, că am dat 300.000 lei pentru şcoalele ro- 

mineşti de dincolo, dind şi numerile mandatelor, faptul 

dacă ar fi fost adevărat era discutabil faţă cu dreptul in- 

ternaţional. Dacă însă, faptul va fi fost adevărat, din el 

rezultă, de sigur un lucru şi mai adevărat: că un Romin 

a dat bani, şi un falş Romin l-a denunțat. 

Unii mal ziceaii: la unele împrejurări te faci mai 

mic şi cînd îţi vine apa la moară, te faci mai mare; 

dacă poţi să prinzi o combinaţiune politică, o prinză, veci- 

nic însă avind în gînd acest mare adevăr: întiii Regatul 

Romin, acesta, trebue să trăiască, acesta e cinstea nea- 

mului, acesta e garanţia viitorului, aci se zideşte vieaţa, 

rominească. 
La 1893 sai schimbat lucrurile, ia 1893 a venit d. 

prim-ministru ... — dacă ar fi venit d. Delavrancea, pen- 

tru care am 0 deosebită stimă... 
D. B. lepurescu: Astăzi. 
D. Take Ionescu: Nu e om în această Cameră, pe 

care d. Delavrancea să-l fi atacat mai energic, şi ei cred 

mai nedrept, de cât pe mine, şi nu am nici un resen- 

timent. 
D. B. lepurescu: Sunteţi generos ! 

D. Take Ionescu: Sunt generos, zice d. Iepurescu, 

nu generos d-le Tepurescu, dar îmi explic că atunci cînd 

trăeşti într'o anume atmosferă, te prefaci după acea, at- 

mosferă, cînd trăeşti în mijlocul răutăţei şi al perfidiei şi 

a talent, ataci cum a atacat d. Delavrancea. 

Intreruperile m'ait adus pe cestiune personală, ei nu 

am pus cestiunea, pe teren personal. 

La 1893 sati schimbat lucrurile, nu un tînăr deputat, 

nu un om care nu a trecut prin sfaturile ţărei, nu un om 

necunoscător în ale diplomaţiei, nu un om pe care-l apucă 

entuziasmul tinereţei, —vă aduceţi aminte de scena din



122 

Hamiet, cearta dintre Hamlet Şi muma sa, cînd Hamleţ îi spune: de aj fi tinără, de ţi-ar fi clocotiţ sîngele în vine aşi fi ințeles ceea ce ai făcut, dar la virsta ta nu se chiamă pasiune, ci se chiamă, alt-ceva. 
Un om încărunţit, un om cu 40 de ani de trecut po- litic, un om care mai tare se pretinde, după socoteli în ale diplomaţiei, un om pe care la 1877 aţi văzut cum vorbea la Pesta, un om care știa combinaţiunile europene, vine de odată şi zice: că s'ati învoit boerii cu Maghiarii ca să maghiarizeze pe Romini, că a ajuns Sfatul Român, ca Stat, în poziţiune să iasă din rolul său de pănă acum şi să treacă la un re] activ, să întrebuințeze puterea iui de Stat pentru a îndrepta situaţiunea Rominilor din Un: garia 2? 

D-lor, nu mă mir că a entuziasmat tinerimea, m'ași fi plîns dacă n'ar fi entuziasmat-o; nu mă mir că l-a ur. mat lumea, ar fi fost trist dacă nu-l urma. Qing spune lucrul acesta un pierde-vară, este dovadă de uşurinţă să te iai după el; dar cind î] spune un om politic, un fost Şi viitor om de Stat, cind spune că poale Statul romin, dază o vrea, să facă ceva, pentru fraţii noştri de dincolo, ce ar fi fost neamul acesta, dacă iar fi întors spatele, şi ar fi spus că sunt minciuni şi prin urmare, nu-l ur- mează? Ar fi fost o națiune lipsită de cel mai elementar patriotizm, de credinţă în oamenii, cari ati slujit-o, de spe- ranţă, întrun ideal măreț şi mai ales de încredere în forţele sale proprii. 
Ce spunea d. preşedinte al consiliului ?.. N emernicie?.. Dar ce este nemernicie, pe lingă altele ca trădare, prin emisari masculini şi femenini, că trădarea noastră care mergeam pănă acolo cu mişelia, în ciţ băgam pe Raţiu în inchisoare!! Aşa spunea d, Sturdza, 
Daţi-mi voe, d-lor, să vă fac o confidenţă. Cind răs- pundeam d-lui preşedinte al consiliului, îi spuneam că Ştiu bine că va ajunge fatal la Scuze, nu la, scuzele d-sale, dar ale ţărei. Eu insă, d-lor, tot aveam o îndoială, şi ziceam : poate ştie ceva, acest Om, căci nu puteam să-mi explic cum să meargă pănă acolo cu pofta de a răsturna pe conservatori, în cit să punem foc ţărei de la un cap la, alfiul? Azi fac un omagiii memoriei repauzatului Laho- Vari, care n'a stat nici un minut la îndoială şi din cele
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dintiiti ceasuri mi-a spus: această este o manoperă de 

opoziţiune, periculoasă şi nescrupuloasă, nu este calcul de 

om politic care ştie ceva. 
Acum că ati trecut doi ani, ia să vedem ştia ceva 

ori nu ştia, d. Dim. Sturdza, care este autorul acestei po- 

litică? 
Zicea d-sa la 1893: Este pericol ca Rominii din Un- 

garia să se prăpădească, şi acest pericol ameninţă nu nu- 

mai pe Rominii din Ungaria, dar ameninţă Regatul Romi- 

nici, Rominii -nu pot să stea indiferenți la acest lucru. 

Ba încă adăoga: vorbiţi de dreptul internaţional? Ce este 

acest drept, cînd este vorba de vieaţa unui neam? 

Aveţi putinţa, adăoga d-sa, dar sunteţi nişte nemer- 

nici că nu voiţi să îndreptaţi această situaţie. Mai zicea: 

faceţi-vă samsari cinstiţi, între guvernul unguresc şi Ro- 

minii din Ungaria, nu credeţi că nu aveţi nici un mijloc, 

aveţi mijlocul de a fi sarnsari, dar samsari cinstiţi. Şi să 

nu cereţi autonomia Transilvaniei, aceasta este prea mult, 

să faceţi pe Rominii de dincolo să renunţe la aceasta, iar 

voi să cereţă: schimbarea legei electorale, desfiinţarea legei 

azilurilor de copii, schimbarea legei de presă, mai ales 

aplicarea Jegei nationalităţilor, ca, să nu mai fie în Un- 

garia starea, asiatică şi de barbarie, care nu există în nici 

o ţară din Europa. 
Nu atac Ungaria, citez numai pe &. prim-ministru, 

care este în bune raporturi cu Ungurii, şi prin urmare, 

mi se poate erta, şi mie sa repet vorbele sale. 

Iată programul! Doi ani ne-a cîntat d-sa pe această 

strună. 

Care putea să fie calculul d-sale? 

Foarte simplu. Una din două: d. preşedinte al con- 

“siliului, nu putea să compteze pe 0 declaraţiune de răz- 

boiii Ungariei; d-sa ne spunea cu 0 preciziune matematică, 

că nu vrea să iasă Rominia în vecii vecilor din graniţele 

actuale, fiindcă voia ca Austria să rămină cu configura- 

ţiunea ei actuală, lucru la care mi-am permis să zic după 

banca ministerială, că viitorul nu este al nimănuia şi că 

dacă aşi putea, aşi zice şi eu: „Romanie est imperare 

orbi universo“. Dar atunci care putea să fie calculul d-sale? 

Ori credea d. prim-ministru, că aşa se vor desvolta, lucru- 

rile în imperiul austriac, în cit să scadă influenţa maghiară
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in monarhie, ori că aşa se vor dezvolta daraverile din 
Europa, în cit să se incordeze relaţiunile dintre Austria și alte puteri, aşa, că concursul nostru să fie de atita preţ 
Austro-Ungariei, în cit să-l putem pune în balanţă cu ce- 
rerea, noastră, de a se schimba soarta Rominilor de din- 
COlO, şi a se adopta la Buqa-Pesta programul din Sibiă al 
lui Raţiu. 

Alt-fel vă mărturisesc că nu pot înțelege calculul. 
Apoi ce ati dovedit evenimentele? Evenimentele ai dovedit că, departe de a scădea influenţa ' Maghiarilor în Austria, ea nici odată nu a fost mai puternică şi maj hotăritoare în destinele Austro-Ungariei, şi această pre- ponderenţă maghiară s'a arătat prin fapte pozitive Şi sim- bolice, din cari unele sai intipărit pe însăşi spinarea noastră; căci evident întoarcerea vizitei Impăratului, nu în Capitala Impăratului, acela, pe care Rominii de dincolo il slăvesc, ci în Capitala Regelui şi decorarea cu „Coroana Rominiei“ a omului, care cu rechizitorul săi trimisese în puşcărie pe reprezentanţii Romiînizmului de dincolo, sunt simboluri cari apasă adînc, sunt simboluri cari dovedesc cit de sus şi foarte Sus, stă egemonia maghiară în mo- narhia vecină. 

Cea-laltă, socoteală : relațiunile dintre Austria şi cele- lalte puteri n'au fost nică odată mai strînse şi mai col- diale. Departe de a vedea venind acel fel de relaţii, în cari acei cu politica miinilor libere ar căuta un fel de în- virtitură, am suferit toi noi, tot noi am incasat şi 0 do- vadă viă a bunelor raporturi dintre cele două împărăţii. Căci ce alt a fost nota austro-rusă, pe care a prirait-o Rominia astă-vară? Se întilnesc cei doi împărați la Peters- burg, ei sunt de acord asupra unui modus-vivendi în orientul Europei, și fiind-că Grecii făcuseră comedia, Împărații au hotărit să dea un fel de certificat de bună purtare şi un fel de ameninţare cu biciuşca, acelora, cari ar pofti să mal facă ŞI el comedii. Nota aceasta se trimite Bulgariei, Ser- biei şi Muntenegrului. Era firesc să li se trimită lor, fiind- că ei sunt limitrofi cu teritoriul conflagraţiunei, fiind-că el se aratase dispuși ca să turbure pacea orientală, ei de nerăbdare nu stati locului. Dar la, Bucureşti? Ce caută aici nota austro-rusă ? Nu vă Miroase d-v. a un fel qe epocă dinaintea rezbelului Crimeei, acest fe] de tutelă a doi
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asupra Regatului Romin, cu deosebire că în loc să fie o 

putere suzerană şi una protectoare, sunt două puteri co- 

rigătoare, cari ne laudă pentru ceea-ce am făcut şi cari 

își arogă dreptul să ne muştruluiască, cînd vom face alt- 

fel? Şi este veri-unul dintre d-v., care să nu fi simţit o 

tresărire de inimă atuncă cind Regatul Romîniei a primit 

o notă .de bună purtare, pe care nu 0 ceruse, şi cînd s'a 

stabilit principiul, că putea, să primească şi o notă de dez- 

aprobare? Pentru ce am primit această notă? Limitrofi 

cu Macedonia nu suntem, blinzi ca mieluşeii în cestiunea 

balcanică suntem; singuri respingem pe Armenii, cari fu- 

geaii de măcelurile din Constantinopole şi pe cari i-al primit 

Bulgarii, Ruşii şi toţi creştinii, numai la noi graniţa a fost 

închisă, în contra tradiţiunilor acestei ţări din cursul vea- 

curilor ; noi strigăm la Senat şi încă gratis: trăiască M. S. 

Sultanul! Pentru ce să primim noi această notă? Pentru 

cuvintul foarte simplu, că dacă Bulgarii şi Sirbii ai părut 

celor doi împărați, că ar avea inclinări de dezordine în 

Peninsula Balcanică, noi părusem prin politica de la 

1893 —1895 a d-lui prim-ministru că avem aceleaşi îneli- 

nări în o altă direcţie. De aceea a fost ocaziunea bine- 

venită cu această scurtare de pretenţiuni, să se dea şi 

acelora, cari provocase altă-dată aiurea de cit spre Bal: 

cani, şi fiind-că provocătorii şe aflau în fruntea Romîniei, 

trebuia, să primească biata Rominie lecţiunea umilitoare 

pentru faptele unor persoane, cari în opoziţiune nu-şi dă- 

duse seama de ceea ce făcea. 

Va să zică, singurul teren practic pe care sar fi 

pus d. prim-ministru, cînd ne spunea că avem puterea ca 

să schimbăm starea de lucruri din Ungaria, şi mijlocul 

să obţinem realizarea programului lui Raţiu, nu era po- 

Sibil. 

Dar, îmi veţi zice: toate acestea sunt ipoteze. Să ajun- 

gem la dovezi. Ce cerea d. prim-ministru? Să plece de 

la guvern nemernici, ca să vie cuminţii. Ab plecat ne- 

meinicii şi au venit cuminții. 

Să plece de la guvern boerii, aliaţi cu Maghiarii, să 

vină Rominii adevăraţi de ai lui Tudor Vladimirescu; ail 

plecat boerii, at plecat reacționarii şi ai venit descendenții 

lui Tudor Vladimirescu. Foarte bine! Ce se întîmplă peste 

munţi? Să, facem bilanţul:
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l.egea electorală s'a schimbat? 
Şcoalele de copii s'aii desființat? 
Legea naționalităților se aplică? 
Procesele de presă ati încetat? 
Inchisorile sunt văduve de romini? 
Juriul de la Cluj s'a desfiinţat, fina-că era compus 

numai din Unguri? 

Nu d-lor, toate au Tămas, dar s'a mai adăogat ceva; de unde pănă la 1895 Rominii aveai un comitet naţio- nal, azi nu-l mai au, s'a desfiinţat. | 
Pănă la 1895 aveau dreptul să se întrunească, azi nu-l mai at. 
Pănă la 1895 rămăsese virfurile munţilor, izvoarele Şi riurile cu numele rominesc; de aci inainte s'a votat şi Sa aplicat că nu mai e permis nici munţii, nici _riurile să poarte un nume rominesc, ci toate vor fi maghia- rizate. (Aplause), - 
Atunci, cum d. ministru, care nu este nemernic, care nu este vindut Ungurilor, care nu trăeşte din graţia străi- nilor, cum a lăsat să se petreacă asemenea lucruri; să nu mai fie nume rominesc, port rominesc, întrunire ro- minească peste munţi? Cum s'a ales numai cu atit, că atunci cînd se va mai duce veri-odată Jeszensky ca pro- curor la Cluj, să pună pe toga roşie şi „Coroana Romîniei“, pe care este scris: 7877, gloria războiului, gloria partidu: lui d-v., şi la care, d. prim-ministru nu a luat parte, cum spunea d. Aurelian. 
Veţi zice insă: et şi? la urma urmei care e răul? De ce te plingi dacă sau făcut scuze la lași, scuze al căror text a fost convenit între reprezentantul Austriei şi d. prim-ministru, de ce te plingi de o calătorie la Pesta, mergi unde te chiamă, gazda, pentru ce ţe plîngi că este decorat un Jeszensky mai mult sai mai puţin cu Coroana Rominiei? Nu vezi că relaţiunile noastre sunt bune? Dis- cursurile înflăcărate ati trecut, Romiînii de dincolo îşi văd de capul lor. Totul a reintraţ, în ordine; un singur lueru sa schimbat : în locul d-voastre suntem noi pe banca mi- nisterială, lucru care v'am declarat, de ']a, început că e de o minimă importanţă, 

De, d-lor, aşa e şi nu-i aşa; s'a restabilit ceea-ce nu
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se poate restabili. A rămas însă distrus ceea-ce nu se 
poate restabili, două din bunurile cele mai preţioase 
ale neamului acestuia: aţi distrus forţa de rezistenţă 
a Romiînilor din Ungaria, aţi distrus încrederea romînilor 
de aci. 

Aţi distrus forța de rezistenţă a Rominilor din Un- 
garia, căci i-aţi făcut să creadă într'un ajutor, pe cari 
şiiaţi că nu aveţi să-l daţi; căci în loc să-i lăsaţi să se 
oţelească în lupta lor veche, foarte veche, în cari noi nu 
le apărem de cit ca o nădejde, pe care nu pot conta azi; 
d-v. le aţi oferit sprijinul d-v. azi, şi-i aţi obicinuit, prin 
urmare, cu ideia că aii la îndemină o armă, pe carl le-aţi 
retras-o în schimbul ajungerei la putere. Iată ce aţi slăbit! 
lată ce aţi dărimat! Şi de aceea vedeţi că azi acţiunea 
Rominilor de dincolo este mai slabă de cît în trecut, pen- 
tru că nu este cu putinţă ca omul în sufletul căruia ai 

creat o nădejde şi i-o distrugi, ca omul acesta să fie ace- 
lași a doua zi, ca.în ajun... 

0 voce: Ca, advocat; vorbeşti foarte bine. 
D. Take Jonescu: Dar în ţară, d-lor, ce aţi făcut? E 

netăgăduit, că toate generaţiunile din această ţară au trăit 
cu căldura, unui mare ideal naţiona]. Netăgăduit, că această 
căldură a menţinut flacăra patriotismului, care cum ştiţi, 
se hrăneşte din mîndria trecutului şi din nădejdea viito- 
rului, Aceste generaţii, ştiaii neputinţa zilei de azi, dar 
aveai inima, deschisă pentru posibilităţile zilei de miine. 
D-v. aţi facut să le strălucească d'inaintea ochilor o pu- 
tere, care nu o aveai, şi azi cînd văd că acea putere e 
factice, aţi veştejit ori-ce speranță și aţi sădit cu o mină 
largă şi veţi avea o recoltă puternică de decepţiuni şi dez- 
iluzii în noile generaţii. 

Aceasta e, d-lor, opera d-v., şi atunci mă întore de 
unde plecasem şi mă întreb: pentru ce această operă de 
distrugere? Pentru ce acest joc cu tot ce are un popor 
mai sfint şi mai înălţător? Pentru meschinul, strimbul, 

ordinarul interes de a face răii unui protivnic politic! 
Merită oare un scop aşa de mic o desvoltare de puteri, 
de răutate aşa de groaznică? 

E o lecţie mare, o lecţie, care sper că va lăsa urme 
adinci, lecţia care v'o dăm azi, cînd cu faptele d-v. am 
putea să vă, întoarcem acuzările de trădare naţională, cu
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cari ne îndopaţi şi ne aţi îndopat atita vreme, şi cînd nuj, 
mai generoşi, mai largi şi mai Romiîni nu credem în nici 
un fel de trădare; —credem însă într'o absolută incapaci: 
tate, într'o lăcomie de opoziţie şi într'o răutate de w- 
meni mici.



De ce a toeeut d. Take loneseu la Consevvatori 

O chestie personală cu d. G. Palade 

  

(Şedinţa Camerei din 15 Decembrie, 1897) 
  

Cu ocazia discuţiei răspunsului la mesagiul tronului, în aprinderea 
vorbei, d. G. Paiade, reeditase vechea acuzare-clişeu, în potriva d-lui Take 
Ionescu, că ar fiun transfug politie. D. Take Ionescu, cu verva-i obicinuită, 
şi *narmat cu o tolbă de săgeți mai ascuţite de cît adversarul săi, se răfui 
cu d. Palade în mod definitiv. 

Tată, acest, discurs, model de elocinţă şi argumentaţie: 

D.4: Depritați, 

Nimeni cred că nu se va mira, dacă voii abuza de 

10 minute în cestiune personală cu d. Palade. 
Este evident, că d. Palade în şedinţa de Vineri mi-a 

făcut o lungă cestiune personală, sau, cum sa zis, m'a 

executat şi este firesc ca executatul să vorbească şi să 

se explice. 
D-lor, cu nici o supărare nu am ascultat discursul 

d-lui Palade, discurs pe care-l aud mereii de 11 ani, de 
la 1886, discurs pe care lam auzit şi în legislatura tre- 

cută, făcut de un membru al opoziţiunei liberale de atunci 

— ce este dreptul cu mai multă fineţe de cît d. Palade, 

şi prin aceasta chiar cu maj mult efect — şi este probabil 
că-l voii mai auzi încă veri o 1l ani de aci înainte, şi că 
în fie-care nouă legislatură, de cite ori voii avea neşansa 

numai să spun lucruri neplăcute, se va găsi printre ad- 

versarii mei un 4. Palade, poate chiar mai fin de cit d. 

Palade. 

D-lor, mi-ar fi lesne să răspund cu cele spuse de d. 

preşedinte al consiliului, cu exemple ca d-sa, fiind-că nu 

68772. Discursuri, III. | 9
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numai ei, dar sunt o mulţime de alte persoane, cari ai 
trecut dintr'un partid în altul. D-sa ne spunea: că nue 
admisibil să treci din partidul liberal în partidul conser- 
vator, dar este admisibil a trece din partidul conservator 
în partidul liberal. 

Ori-cine înțelege că o ast-fel de deosebire este inad- 
misibilă. 

D-lor, înţelegeţi bine că dacă ar fi pe exemple ași 
putea să vă fac un lung pomelnic. Anul trecut nu sai 
făcut funerarii naţionale principelui Dimitrie Ghica, care 
a prezidat şi Camera conservatoare a lui Lascar Catargi 
şi Senatul liberal al lui Ion Brătianu şi al d-lui D. 
Sturdza? Acum ciți-va ani nu s'aii făcut funerarii naţio- 
nale lui Vasile Boerescu, ministru conservator al lui Ca: 
targi, şi apoi ministru liberal al lui Ion Brătianu? Acum 
cite-va luni, d. prim-ministru n'a plins la mormîntul regre- 
tatului Păucescu, care 20 de ani a fost membru al par 
tidului conservator, apoi ministru conservator Şi în urmă 
membru al acestei majorităţi liberaie şi vice-preşedinte al 
acestei Camere? Aşi putea cita chiar pe d. prim-ministru, 
care a lucrat mai întiiu cu Hurmuzake, apol cu Pany, 
apoi cu Mavrogheni, ministrul conservator al lui Lascar 
Catargi, care a lăsat acele finance ticăloase de la 1875, 
despre care se plingea d. D. Sturdza, zilele trecute, apoi 
cu Ion Ghica, scriind despre Ion Brătianu... ştiţi cu toţii 
în ce fel, — Dumnezeii să-l erte!— şi cu toate acestea a 
fost un devotat membru al partidului liberal, ministru al 
lui Ion Brătianu şi acum este şef al partidului liberal. 
D-sa singur a explicat, această tranziţie, zicina aci în Ca- 
meră: errare humanum est, perseverare diabolicum. 

Aşi putea ca să ilustrez această serie de exemple, 
să trec în alte ţări, de exemplu, în Englitera, unde doi 
din cel mai mari oameni de Stat, doi oameni cari ai îm- 
podobit lupta parlamentară cu discursurile lor, Fox şi 
Pitt, eraii doi transfugi. In timpurile noastre iar aşa. Cei 
doi mari rivali erai doi transfug: Disraeli, şeful conser- 
vatorilor, fusese deputat liberal şi Gladstone, şeful libera- 
lilor, incepuse prin a fi deputat conservator. Iar acum, 
Chamberlain, omul cel mai popular din Anglia, ministru 
conservator, viitor şef al conservatorilor, a fost nu numai 
deputat, dar ministru liberal, şi amicii săi de odinioară
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atit sunt de amăriţi că Pau pierdut, în cît lau poreclit în 
loc de Iosef Chamberlain, Iuda Chamberlain. 

In Francia azi vedem pe marele socialist, Jaurăs, care 
a fost mai întiiii oportunist. 

Aşi putea continua; dar îmi aduc aminte de cuvin- 
tele marelui om de Stat, Ion Brătianu: comparaison n'est 

pas Yaison. 
Să-mi permiteţi dar, d-lor, ca încă odată să fac is- 

toria acestei renegări a mea, căci nu este cu desăvirşire 

singulară, şi Dumnezeii ştie, care din partidele noastre po- 
litice este destinat să mai dea materie la asemenea re- 

negări. | 

D-lor, la 1886, am început, în această Cameră, să fac 

opozițiune guvernului Ion Brătianu, opoziţiune prea, vehe- 

mentă, o recunosc astăzi, cînd a trecut atita timp. Şi 

cred că nu mă înjosese de a vă spune că, dacă astăziar 

fi să le pronunţ din noi, cu liniştea sufletească dată de 

vreme, cu cunoştinţa greutăților de guvernămint, n'ași 

pronunţa multe din cuvintele aspre, pe cari le-am pronunțat 

de la 1886 pănă la 1888. Ca să judecaţi însă starea 

aceasta, sufletească de atunci, nu e destul să citiți numai 

discursurile mele, ia să citim şi din discursurile d-lui Pa- 

lade, din discursurile unui nerenegat pocăit. 

Ce spunea d. Palade, care vorbeşte azi în numele d-v. 

şi în numele liberalilor? 
„Mai este trebuinţă să vă reamintesc cînd a luat 

naştere tabăra d-v.? Ştiţi singuri în ce împrejurări com- 

promițătoare v'aţi născut. 
„Ştiţi că după proclamarea regalităţei, atunci cind 

trebuia să înceapă opera de reforme în ţară, sai născut 

două curente în partidul liberal. A venit bătrinul şi ve: 

neratul Dimitrie Brătianu şi a zis: hoţii la puşcărie şi 

oameni cinstiți la treabă! (Aplause). Alături cu el s'a ară- 

tat un altul, şeful d-v., care a zis: e tolerez asasinate, 

tolerez procese scandaloase, tolerez abuzuri, alegeţi! Şi aţi 

ales. (Aplause). Aţi fugit cum fuge Satana de semnul ceru: 

cei, aşa aţi fugit de bărbatul de Stat care-și luase ca de- 

viză: hoţii la puşcărie (aplause), şi v'aţi constituit în co- 

lectivitate. 
„Dar nu vedeţi d-v. ce deosebire mare este între 

bătrinii luptători ai partidului liberal şi între d-v.? Ce?
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Ca d-v. lucra bătrinii conducători ai partidului liberal? 

Erau ei adoratorii viţelului de aur cum sunteţi d-v.? Nu 
sămănaţi cu ei. Aceia, în adevăr, se gindeau ca să întindă 
mina. claselor de jos spre a le urca la nivelul demnităţei 
umane; aceia, în adevăr, se uitati şi se sacrificaii ca să 
poată face marile strate ale populaţiunei ţărei să respire 
în libertate. D-v. voiţi ca națiunea întreagă s'o puneţi sub 
picioare şi d'asupra să guvernaţi ca călăi.“ 

Dar să trecem la ceva mai colorat, căci în ce v'am 
citit, d. Palade par'că ar fi de un englezism de contra: 
bandă; să trecem la ceva mult mai potrivit cu un mod 
de a gîndi mai... excentric: 

„E doamna colectivitate! (Aplause). Să-mi daţi voe 
să fac o mică autopsie şi vă previn că veţi avea nevoe 
să vă puneţi batistele la nas, ca să nu vă sufocheze pu: 

toarea cadavrelor. 
„Mai întîi ce este colectivitatea? Colectivitatea e o 

clică de hoți, o clică eompusă de tot ce are ţara mai 
căzut, mai imoral, mai arbitrar şi mai degradat în na 
țiunea romiînească ; colectivitatea are statute, pune condi- 
ţiuni acelui care intră la dinsa; prozelitul nu trebue să 
aibe nici inteligenţă, nici conştiinţă. (Aplause). 

„Credeţi că colectivistul e om ca toţi oamenii? Nu; 
vă înşelați. Să facem puţină analiză fizică. 

„Colectivistul are ochi? Da; dar aceşti ochi nu văd 
hoţiile cari se fac, nu observă calcările de conştiinţă cari 
se comit zilnic. (Aplause). 

„Colectivistul are urechi? Dar la ce servesc ele? 
Toată ţara strigă că s'a furat şi se fură de actualul gu- 
vern; toată lumea, spune cum Radu Mihaiă a furat ceasoar- 
nice. Credeţi că colectiviştii aud aceste strigăte? Nu. Şi 
de aceea ei continuă a intitula pe Radu Mihaiu: Brawl 
general ! 

„Ai şi creeri, — dacă puteţi numi ast-fel ingrămădirea 
mocirlei bolnăvicioase din capul lor;— de acest fel de creeri 
ei sunt plini. (Aplause). Dar stomah? De sus pănă Jos 
ei nu formează de cît un stomah! Dar braţe? Colecti- 
viştii v'au de cit ca să bată pe cetăţeni cari-şi exercită 
drepturile lor, Dar inteligenţă? Nu trebue să al. Poţi să fii 
cit de prost şi să nu cunoşti nici o carte juridică colec- 
tivist fiind. La colectivitate capacitățile nu se cer. (Aplause).
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„Ast-fel sunt colectiviştii în fizicul lor. O ceată de 

oameni proşti și incapabili. Ca să ajungi la, ei cel mai 

mare, nu trebue să ai multe calităţi. Căci cine şi-ar fi în- 

chipuit că 4. C. F. Robescu sar fi putut face mare? De 

ce? Pentru ce?“ 
Şi acum, d-lor, să vă mal citez două rinduri dintr”'un 

alt discurs: 
„D. GQ. Palade: Aveţi în faţa d-v. pe un corumpă- 

tor de la Birlad. Ei am cumpărat voturi la Birlad şi ştiţi 

de ce? 
„Pentru ca să am dreptul să leg hoţii la Bucureşti. 

„Da, am zis că voii lega hoţii la Bucureşti, căci hoţi 

sunt toţi cei de la guvern; hoţi se numesc: Maican, An- 

ghelescu, Andronic, Gherei (aplause), şi cea mai înaltă a 

lor expresiune este imaculatul Carada J“ 

Acum, d-lor, nu vă pare d-v. că execuţiunea ar fi fost 

mai bine ca d. Palade să o lase alt cui-va, că dacă ar fi 

fost, firească şi de bună tactică în gura d-lui Nacu, care 

va spus: „Ei sunt colectivist; ei sunt ocultist; ei sunt 

Sturdzist; eu de la matea partidului nu mă mişc; acolo am 

stat şi în zile bune şi în zile rele“; era mai grei de răs- 

puns? 'Tot aşa dacă o spunea d. Pherekyde, tot aşa dacă 

o spunea d. Xenopol, care nu a voit să o facă. 

D-lor, vam citit aceste discursuri ca să vă arăt în 

ce stare sufletească eram noi de la 1886 pănă la 1888. 

A venit 1888; a căzut guvernul Ion Brătianu şi de 

la 1888 pănă la, 1890 tot liberal mam intitulaț, e ade- 

vărat,. 
De cînd am intrat în vieaţa politică şi pină la 1890 

m'am intitulat liberal. 

Eu, a doua zi de la căderea lui Ion Brătianu, în şe- 

dinţa Camerei de la 28 Martie, 1888, vă aduceţi aminte 

bine, cînd nu era de nici un folos practic să te arăţi blind 

faţă de guvernul căzut, am pronunţat aceste cuvinte aci, 

în Cameră : 
„Mai mult, d-lor, după ce un guvern a căzut, nune 

mai este permis să nu ne gindim şi la bunurile lui, şi 

chiar şi la circumstanţele atenuante ale relelor lui.“ 

Iată ce spuneam ei, omul blidului de linte! Şi a 

venit, d-lor, o ocaziune mare în care puteam să arătăm 

fie-care din noi, dacă atunci cind combăteam guvernul li-
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beral o făceam din patimă, din supărare personală, sai o 
făceam că aşa, era, convingerea, noastră, a venit, d-lor, darea 
în judecată a lui Ion Brătianu. Era de sigur cea mai grea, lovitură care se încerca să se dea, în vieaţa, noastră poli- 
tică, gloriei şi faimei partidului liberal, Era indiscutabil că dacă s'ar fi dat in judecată Ion Brătianu Şi veri-o zece miniştri din statul major, era să fie o lovitură pentru 
partidul liberal şi chiar pentru ideile liberale. Atunci, d-lor ei m'am despărțit de d. Palade. D. Palade a votat darea în judecată, — vorbesc de prima propunere din 1889; —ei am combătut-o, şi am combătut-o, nu cu gindul ca să-mi deschid întoarcerea în partid, unde, dacă s'a primit un d. Palade, de sigur că s'ar găsit o fărimitură şi pentru mine, măcar după d-sa, ceva din resturile d-sale. 

N'am avut acest gind, urma a dovedit-o. 
Ast-fel am ajuns, d-lor, pe la 1890 în ceasul cel cri- tic, în ceasul, în care am avut să fac Și eii alegerea vieţei mele politice. 

N 
Căcă, d-lor, ia să examinăm serios şi cu dreptate ce poate să facă un disident politie. 
Cel mai plăcut, lucru pentru el, pe care-l poate face, este să creeze, dacă nu 9 religie nouă, măcar o sectă nouă. Aşa a făcut Luther, aşa a făcut Calvin. 
Dar ca să faci asta trebue să fii Luther sai Calvin, ŞI... deh! nu toată lumea poate să fie Luther şi Calvin. Cînd nu poţi, Îți rămine să faci una din două: Ori să te * înapoiezi în biserica, de unde aj eşit, ori să intri în altă biserică, întemeiată de alţii, unde să te poţi închina, şi tu lui Dumnezeii după. pofta inimei tale. 
O biserică nouă n'am crezut că pot să zidesc. Am avut iluziuni, dar după 6 ani de încercări, 6 ani de vieaţă sălbatică, cum se zice în parlamentul german, m'am con- vins că asta nu pot. De sigur, puteam continua a trăi în afară de partide, ca pănă atunci. A trăi în afară de par- tide, ce rol atrăgător pentru un egoist! Căci ce este mai frumos de cit să critici pe toată lumea fără să ţi se respundă nimic; ce rol mai plăcut de cit să poți arăta, rînd pe rînd, tutulor partidelor greşelile lor, iar tu, ne făcînd parte din nici un partid, să nu ți se poată răspunde nici odată cu greşelile partidului tău, greşeli inevitabile, căci nu e par- tid, care să nu aibă partea sa, rea, precum are şi partea
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sa frumoasă. Şi acesta ar fi fost un roi, şi au fost oameni 
în vieaţa noastră politică care laii jucat. Pentru aceasta, 
însă, trebue să ai un temperament anume, şi dacă nu-l 
ai, nu se poate. 

Atunci, biserică nouă imposibil de făcut, şi imposibil, 
d-lor, şi dintr'un alt punct de vedere. 

Băgaţi, d-lor, de seamă un lucru: în religia protes- 
tantă se nase mai în fie-care an secte nouă, pentru că 
religia protestantă e fondată pe ideea libertăţei individuale 
de cugetare. In biserica catolică nu se nasc secte nouă; 
dacă ese un Giordano Bruno, e ars; dacă ese un părinte 
Hyacinthe, se bălăbăneşte toată vieața şi nu ajunge la nici 
un rezultat. De ce? Pentru că biserica catolică își are 
moaştele ei, dogmele ei, procesiunile ei, riturile ei, hie- 
rarhia &i, nu încape bisericuţă alături. Cam aşa îmi ex- 
plic ei faptul că în vieaţa noastră politică, în partidul con- 
servator sai putut creea bisericuțe nouă, iar în partidul 
liberal, cu toate încercările unor oameni de mare talent, 
nu s'aii putut creea bisericuțe nouă, căci există acolo 
toate cele ce le arătai în biserica catolică, şi chiar magna 
excommunicatio, care, la protestanți, nu prea se întrebuin- 
ţează. 

Aşa dar, d-lor, biserică nouă nu era. Trebuia să aleg, 
şi să aleg repede. A fi într'o Cameră, a ataca pe toată 
lumea şi în realitate a nu susţine pe nimeni, a nu îm- 
părţi cu nimeni nică zilele de bucurie, nici zilele de în- 
frîngere, e o vieaţă prea egoistă, ca să convie la toată 
lumea. 

Să mă întorc înapoi? Puteţi să întrebaţi pe unul din 
fruntaşii d-v., care îmi dăcea sfatul în 1890, într'o con- 
versaţie particulară, în care a fost cu mine cit se poate 
de amabil, şi pentru care îi păstrez un recunoscător su- 
venir, şi îmi zicea: „e păcat să stai cum stai, ori în- 
toarce-te la noi, ori du-te la conservatori“. l-am spus: 
„Mm'aşi întoarce, dacă nu aşi simţi în mine însu-mi o per- 
fectă incompatibilitate de umoare, în care poate eu sunt 
vinovat, dar o simţ aşa de tare, in cît sunt sigur că aşi 
merge fatal la un al doilea divorţ“. Ori, d-lor, un om 
poartă crucea în spinare, cînd s'a divorţat o dată, al doi- 
lea divorţ e foarte neplăcut; dar al doilea divorţ de la 
aceeaşi nevastă, e lucru monstruos.
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Atuncă m'am dus în partidul conservator. Iar d. Pa: 
lade s'a dus acolo, unde, nu cred că-şi închipueşte, că nu- 
mai fiind-că a trecut d-lui, ai intrat şi creeri şi inimă 
care după spusele d-sale, înainte, lipseai. 

Şi acum să vă fac o confidenţă. De cînd sunt în 
partidul conservator, vă asigur că mă aflu într'o perfectă 
linişte sufletească, că nu am avut un singur minut, în 
aceşti 6 ani, în care să regret ceea ce am făcut, şi urez 
din parte-mi celor din foştii disidenţi, cari s'aă întors de 
unde au plecat, să aibe aceleaşi mulțumiri sufleteşti şi să 
se simţă tot atit de mult la locul lor ca mine. 

Cit despre d. Palade, care a vorbit aşa de tare alta- 
dată că toți sunt hoţi, etc., eii cred că salto-mortal, dacă 
este, ar îi fost mai mic dacă trecea în partidul conser- 
vator, de cît dacă făcea ceea ce a făcut. Şi casă nucre- 
deţi că vorbesc cu pică, că regret că nu avem pe d.Pa- 
lade în mijlocul nostru, să-mi daţi voe să, încheiii această 
cestiune personală cu o anecdotă: La Ion Brătianu, pe 
cînd era preşedinte de consilii, vine într'o zi ministrul 
de Monaco, marchisul d'Aubspine-Sully, şi-i zice: „Sunt în 
mare nedomirire. Am cerut Suveranului mei două mari 
cordoane: unul pentru d-ta, şi altul pentru principele Ghica, 
şi mi-a trimis numai unul şi nu ştii cui să-l dati. Ce mă 
sfătueşti ?“ 

Brătianu îi răspunde: „Dar nu sta la ginduri; dl 
principelui Ghica şi vei face doi fericiţi: pe el că va avea 
cordonul şi pe mine că n'o să-l am.“ (Ilaritate) . 
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Invăţămîntul secundar şi superior 

(Şediniele Camerei din 30, 31 Ianuarie, 9, 14 şi 20 Februarie, 18998) 

Venind ia ordinea zilei dezbaterea proiectului de lege pentru învăiă- 
mintul secundar şi superior, prezentat de d. Spiru Haret, ministrul Instruc- 
ţiunei publice şi Cultelor, d. Take Ionescu ia cel d'intiiii cuvîntul la discu- 
iunea generală. 

Postul Ministru al Instrucţiunei, d. Take Ionescu, pronunţă urmă- 
torul discurs, care poate fi privit ca unul din cele mai importante Gin 
cite le-a pronunţat în lunga-i carieră politică. Inşişi membrii majo- 
rităței liberale nu aveai îndestule cuvinte de landă pentru d. Take 
Ionescu, care cu această ocazie a dovedit, pe lingă multe alte însuşiri in- 
telectuale şi sufleteşti, şi calitatea puternică de asimilare, cu care e 
înzestrat. Fâră a fi fost vrodată profesor, sai să se fi ocupat cu cestiunile 
de învățămînt, d-sa a avut darul, cît a stat, ca titular ai departamentului 
Iastrucţiunei, să-şi însuşească, să-şi asimileze atitea cunoştinţe, atita expe- 
rienţă în ale învăţămîntului, că a ajuns o competinţă, o autoritate în această 
materie, atît de vastă, grea şi diversă, care necesitează pentru alţii decenii 
pănă să parvie a vorbi în completă cunoştinţă de cauză. 

2) A Depritaţi, 

Discuţiunea acestui proiect de lege e cu neputinţă 
să se facă bine, dacă se face dintr'un spirit îngust şi de 
partid, e chiar cu neputinţă să se discute proiectul de 
lege dintr'un spirit de partid. Iată de ce: toate partidele 
noastre politice şi toate guvernele cari au reprezintat acele 
partide, ai înscris de 30 de ani şi mai bine în programul 
lor cuvintul foarte sonor: „reforma invăţământului“. Aşa, 
că, ca cestiune asupra căreia trebue să se exercite opera 
legislativă, nu e posibil să fie deosebire între dreapta şi 
stinga. 

Mai e un cuvint pentru care, chiar ca cestiune de 
proiect coordonat, nu poate să se facă între noi deose- 
bire pe dreapta, şi de stinga. Evident că pentru noi, pe
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cari intimplările vieţei ne ai făcut să ne ocupăm de păr. ţile tecnice ale lucrului, a face operă de partid, ar fi cu totul greii. La fie-care lucrare care s'a făcut, s'a folosit de lucrările predecesorilor; de cite ori un ministru de instruc- ţiune, reprezintind un partid politic, a voit să alcătuiască, — unii ai alcătuit, alţii numai at voit să alcătuiască, meritul e același, — un proiect, a trebuit să citească în- treaga, literatură naţională, asupra acestei cestiuni Şi pe urmă s'a gindit ce trebue să facă. 
Numai după acest studii şi cu ajutorul propriei ex- periențe, a alcătuit el] şi el singur, —căci numai ăşă se al- cătuesc proiectele de legi bine concepute, — proiectele sale pe cari le supune, de Sigur, în comisiuni din ce în ce mai largi şi la urmă numai se poate zice: asupra acestui lucru mi-am convingerea mea, mi-am convingerea mea în trăsuri generale. 
In special mie mi-ar fi cu desăvirşire imposibil să fii nedrept; cu acest proiect de lege, fiind dat acel sentiment al nostru, care se chiamă, dragostea părintească şi care Ştiţi că de multe ori nu corespunde de loc cu meritele reale ale copiilor; mi-ar fi imposibil să văd proiectul de lege în unele din trăsurile lui generale cu alţi ochi, de cit cu ochii prejudecaţi aj dragostei părinteşti ; căci, d-lor, dacă aşi şterge din proiectul mei de la 1895 tot ce sea- mână cu proiectele anterioare Şi aşi face un tabloi de lucrurile cari atunci apărea pentru întiia oară, aşi găsi, cum ei am găsit, că proiectul de faţă seamănă mai mult cu proiectul din 1895, şi seamănă tocmai în punctele cari făceau obiectul discuţiunilor celor mai mari, Seamană, nu Zic că este identic cu proiectul mei, mai mult de cît cu proiectul predecesorilor, Şi mai mult chiar de cît cu pro- iectul de la 1896. 

D-lor deputaţi, două exemple, ca să pun în lumină acest lucru, Şi ca să vedeţi că atunci cînd voiu intra în 
Vingere; poate să mă înşel în criticele mele, nu mai în- cape vorba, dar le fae lipsit absolut de ori-ce considera- țiuni de partid şi poate chiar cu un fel de regret. Toate proiectele de legi, cari s'au alcătuit la noi în țară asupra învăţămîntului secundar, pănă la 1895, co- prindeaii sati ideea unui singur fel de învăţămînt secundar, 
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sati ideea a două feluri de învăţămînt secundar, două fe- 
luri absolut deosebite. 

Pentru prima oară în Rominia d. Dimitrie Laurian, 
acum 13 sai 14 ani, dacă nu mă înşel, a emis ideea unui 
îinvăţămint secundar unic în cursul de jos, bifurcat în 
cursul de sus. 

Această idee, pentru prima oară la noi, s'a coordonat 
în proiectul mei de la 1895; şi ca să nu credeţi că ideea, 
era numai fructul vremei, a venit proiectul de la 1896, 
care, în loc să primească aceasta idee, se intorcea 

la proiectul vechii de la 1886 al d-lui Sturdza, la ideea 

de licee reale şi licee clasice, absolut deosebite opt ani d'a 
rindul. 

Iar trifurcarea, numită răă trifureare, — cind voi ajunge 
să desvolt lucrul, veţi vedea că nu este trifurcare, — ideea 
a trei împărțiri este absolut originală în această ţară; nu 
se găseşte în nici un proiect de lege anterior lui 1895; 
n'a fost emisă de nimeni pănă la proiectul meii de la 
1895, proiect al cărui manuscris Pam păstrat între cartoa- 
unele mele împreună cu toate manuscrisele proiectelor mele 
de legi, un fel de suvenir al celor 4 ani de minister. 

Aşa înţeleg ei lucrul, cel d'intiiii gind al omuiui care 
îndrăzneşte să legifereze, trebue să fie gindul lui proprii, 
gind pe care să-l ducă cu convingere, dar fără încăpăți- 

nare în discuţiunea altora, şi cu decizia de a primi modi- 
ficări asupra punctelor în care el se îndoieşte, şi poate 
chiar asupra unor puncte în cari el nu are îndoeli, dar 
în cari are pe toată lumea contra lui. 

Căci cea mai bună lege, d-lor, este aceea care este 

mai bine primită şi mai cu drag urmată. 
Tot aşa, d-lor, pănă la 1895 ideea de a se bifurea, 

facultatea de drept în facultate de drept propriii zisă şi 
facultate de ştiinţe de Stat, nu sa manifestat. Ideea, 

acestei bifurcări s'a emis pentru prima oară în programul 

partidului conservator de la 1892, pusă de mine acolo, 

şi pe urmă s'a coordonat pentru prima oară în proiectul 

de lege de la 1895; şi o găsim acum în proiectul de la 

1897, nu lămurit, cum cred că trebuia să fie, dar în po- 

tenţialitate. 
D-lor deputaţi, ar fi o pierdere de vreme ca să con- 

tinui această lucrare a paralelismului, căci de multe ori
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nu întrun articol, dar întrun aliniat mititel se ascund atitea urmări practice, în cît acele mici lucruri cari tre 
nevăzute în economia legei, în realitate ai o mai mare importanță de cît trăsurile generale ale unei legi. Dacă vre-odată aţi făcut parte dintr'o comisiune de oameni fecnici, v'ați mirat, de sigur, cum se discută acolo. Fie: care avindu-şi ideea sa asupra cestiilor generale, acestea abia se discută, şi o dată admis un sistem, stai mult şi mult de tot la discuţiunea detalielor. Aşa că cine vede lucrarea, finală cu greu şi-ar putea închipui cită muncă, cită caznă s'a pus la mijloc. In această ordine de lucruri asemănările sunt multe şi din parte-mi n'am să mă pling. D-lor deputaţi, daţi-mi voe să examinez acum rind pe rînd atit părţile relative la şcoalele secundare, cit și cele relative la învăţămintul Superior; şi daţi-mi voie să Vă cer indulgenţa d-v., căci vă voii ţine multă vreme. Intr'adevăr un proiect de lege ca acesta frămintă atitea cestiuni, în cât, dacă nu ar fi osteneala pe care o simţim cu toţii de reforma instrucţiunei, ar trebui să venim cu trei sai patru proiecte de legi deosebite. 

D-lor deputaţi, încep cu învățămîntul secundar. Şcoalele noastre secundare nu dai roadele pe cari le dorim. 
Acest lucru nu mai are nevoie să fie discutat. Un tinăr, —a. Săveanu — şi-mi exprim bucuria mea cînd văd debutind un tînăr cu talent, talent pentru care-i fac com: plimentele mele, — v'a adus eri drept dovadă un documeni, 0 compoziţie a unui absolvent de liceă ; la, spatele mei, d. profesor Chenciu, — vorbea încet fără să întrerupă pe orator, — observa că asemenea băeţi slabi se găsesc în toate şcoalele, de pretutindeni. 

, Aşa este, şi dacă aşi fiavut vreme să răsfoese „Bu letinul instrucţiunei publice“, v'aşi fi adus un alt exemplu: O compoziţie a unei absolvente de şcoală normală primară, 
Buietinul oficia], o compoziţie admirabilă despre Neagoe: Basarab. 

„Dar aceste exemple, d-lor, nu dovedesc nimic, Ceea- ce Importă este media, şi acea medie este rea. Toţi ştim in ce limbă imposibilă sunt; scrise chiar petiţiile prin cari absolvenţii de licee cer Slujbe.
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Examenul de bacalaureat ne-a fost de un mare folos; 
ne-a dat ocaziunea să ştim cu siguranţă ce ese din această, 
întinsă, şi costisitoare organizare de Stat, care se numeşte 
învățămîntul nostru secundar, şi dacă produsul este, nu 
cum am voi noi să fie, căci nici o dată produsul unei in- 
stituţiuni omeneşti nu este aşa cum este idealul omenesc, 
dar dacă este cel puţin tolerabil. Ei bine, examenul de 
bacalaureat, cu toţii ştim, că dă rezultate toarte, foarte 
slabe, şi fiind-că este vorba de bacalaureat, îmi aduc aminte 
că într'o sesiune vre-o 400 de tineri veniseră să mă ase- 
dieze noaptea, cerîndu-mi anularea operaţiunilor, fiind-că 
nu li se mai permisese să copieze. Dar tot p'atunci am 
văzut şi alte lucruri ciudate: am văzut, de exemplu, că 
la bacalaureat une-ori se dăduse, ca compoziţiune de 
limba romînă, teze pe cari vile daii d-v. ca rebus: „Pen- 
tru ce Carpaţii ne sunt mai dragi de cît Dunărea?“ Ori: 
„Ce deosebire este într'un bard şi un eroii naţional?“ Un 
băiat mai inteligent ar fi putut răspunde foarte scurt: 
mie îmi este mai dragă Dunărea de cit Carpaţii. 

Dar, d-lor, făcind partea largă a imperfecţiunei şi 
slăbiciunei omeneşti, de sigur că rezultatul şcoalelor noastre 
secundare e slab. 

Intro vreme era modă să spunem că profesorii şi 
numai profesorii sunt de vină: a fost o contagiune. Vă 

întreb: dacă ar fi aşa, ştiţi ce ar trebui să facem? Să fim 
de zece ori mai mihniţi de cît suntem, căci toate le pu- 
tem schimba, putem să facem legi, să facem multe, să 
luăm şedinţe de noapte ca să le votăm și să le modificăm 
la, fie-care şase luni; putem cu cheltuială să facem o li- 
terarură didactică, să ne vindem şi zeghea ca să zidim 
palate, dar alţi dascăli de unde să-i luăm? Să-i comandăm 

la fabrică? Să-i turnăm din nou? Rezultatul ar fi dar ca, 
să închidem învăţămintul nostru secundar; dacă ar fi ade- 
vărat că cusurul este numai dascălul, altă soluţiune n'ar fi. 

A venit dar, d-lor, vremea să părăsim acest sistem 
d'a discuta cestia învățămîntului nostru. De alt-fel, d-lor, 
cine face ast-fel, se pedepseşte singur. Aşa el poate din 
răutate să țină în Parlament un discurs foarte aspru la 
adresa, profesorilor, dar de publicat în „Monitor“ nu-l va 
publica. Dezbaterile Parlamentului vor rămîne vecinic vă- 
duve de discursurile lor, şi ast-fel răutăciosul singur va
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dovedi ca n'a nemerit-o Şi singur işi va despreţui propria sa elocinţă. Lucrul se poate întimpia. 
Fapt însă este că corpul didactic nu este ideal ŞI că ei nică nu este în organizmul nostru de Stat corpul cel mai bun. Şi este firesc să fie aşa. 
V'aţi întrebat d-v. cu ce repeziciune am înmulțit noi şcoalele noastre secundare, cum, prin urmare, am avut atita trebuință de profesori, în cit nu numai că n'am pu- tut să-i alegem, dar de multe ori nu am avut la îndemină nici cât să-l culegem şi am fost siliți să improvizăm? Și dacă comparăm corpul didactic în genere cu cele-alte cor: puri ale ţărei, cari iarăşi ai crescut cam ca ciupercile, să nu credeţi că deosebirea, este aşa de mare! 
Dascălul are, ca toate meseriile, unele cusurură in- erente ocupaţiunei sale; fie-care profesiune omenească Îşi diformează mintea într'un anumit fel, şi dacă găsim la profesori pedantizmul, să nu credeţi că ast-fel de cusur de meserie ar fi lucrul] special al profesorilor. Ce credeți d-v. că şi profesiunile cele.lalte nu ne dai alte cursuri, şi că profesorilor noştri aceste cursuri nu li se par tot atit de neplacute şi criticabile, cum ni se par nouă spiritele cam inguste ale acelora cari toată vieața fac la teme şi rezolvă probleme? 
Dar este necontestat, că sunt în corpul didactic şi Slăbiciuni mari. Le cunosc, Inţelegeţi că nu degeaba am petrecut la minister 4 ani de-a rindul, 4 ani cari trebue să se numere ca anii de campanie îndoit. Trebue să nu: mere 8, pentru că am fost continuii în contact cu profe- sorii, cu prilejul a toţ felul de lucrări din minister. Dacă Dar fi de cit reforma şcoalelor normale Şi seminarielor, programul şcoalelor primare, programul şcoalelor normale ŞI seminarielor, dacă, n'ar fi de cit atit şi încă, aşi fi avut Ocaziunea să văd şi în bine şi în răii pe membrii corpu- Ju didactic. 

„FĂ bine, credeţi-mă, că am văzut şi unii cu desăvir- şire slabi şi alţii cu totul talentaţi, şi că cu toată dorința de a avea un corp didactic din ce în ce mai bun, la urma urmelor nu e nevoe să plingem ca Hremia. N'aşi vrea să trageţi concluzia, că ei scad importanța, profesorilor; de loc. Vreţi să vă dați seama, de importanța profesorilor ? Duceţi-vă la acelaşi curs în diferite şcoale
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secundare, cu acelaşi ore de studiu, cu aceleaşi cărţi, cu 
aceleaşi localuri şi veţi găsi deosebiri aşa de mari, in cit 
vă veţi întreba: de unde atita deosebire? Şi răspunsul va 
fi: de la dascăl. Să vă daii un exemplu: făceam o inspec- 
ţiune în Nordul Moldovei cu repauzatul Virgolici, îmi pare 
că era şi d. Meissner, şi am intrat în clasa a şasea, în- 
tun liceii de limba franceză; profesorul era foarte in- 
struit, ştia foarte bine franţuzeşte; a scos, neapărat dintre 
elevi pe cei mai buni, cum se face la sărbători. Ei bine, 
elevii ai fost de o slăbiciune de plins. Peste trei zile eram 
la Botoşani, — unde aii fost slabi, nu spun nici orașul nici 
numele profesorului, unde aii fost bine, spun. Am intrat 

în clasa treia, tot la limba franceză, la d. Hâtrat. Erau 
acolo băeţi veniţi de la ţară, cari acasă nu auzise nici o 
dată franţuzeşte, şi cari nu făcuse de cit trei ani de şcoală. 
Ei bine, elevii puteaii să citească bine şi să traducă cu 
cartea deschisă. 

Am rămas încintat. Cu toate acestea, programul era 

acelaşi. 
Se mai zice, cum că directorii de licee nu pot să-şi 

îndeplinească bine îndatoririle lor, după cum sunt de im- 

povăraţi. Aşa este. Dar cu toate acestea, vedeţi la liceul 
din 'Turnu-Severin lucru minunat. Este acolo un director 
de liceii, care numai de 5 ani este în învăţămint şi care 
nu numai că dirige liceul admirabil, dar se ocupă şi de 
purtarea băeţilor afară din şcoală. Acest om a reuşit 
a îmbrăca în uniformă pe toţi băeţii, ca să îmbrace pe 
cei 70 elevi săraci, a dat reprezentații teatrale în liceu, 
iar. pe copiii prefectului, fiind-că n'a voit să-i îmbrace în 
uniformă, i-a dat afară din liceu, fără să se preocupe că 

poate să fie pedepsit, şi fireşte că nu-i sa întimplat 
nimic. 

Acel om se ocupă de toate şi eo frumuseţe să vezi 
dimineaţa pe toţi copiii cu peria de dinţi; toţi sunt curaţi, 
toți sunt tunşi. Şi acest om are 12 ore de curs ale sale, 
şi a mai şi înlocuit gratis pe un coleg al său, care se. 

dusese în străinătate vreme de doi ani d'a rindul şi a 
făcut ast-fel 22 de ore de curs, dintre care 10 gratis. 
lată un frumos exemplu... 

Voci: Cum se numeşte? 
D. Take Ionescu: D-nul Costescu. 

68772. Discursuri. 111.
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D-lor deputaţi, vă dădui pilde, pentru că pilda este, 
de sigur, cel mai bun argument. i 

Alţii, de un temperament mai larg Şi maj generos şi 
cu o minte mai puţin îngustă şi inimă mai puţin oacheşă, 
n'a căutat singurul cusur al învăţămîntului în profesori. 
Gindindu-se mai adine, au căzut atunci iar cu nedreptate 
numai pe legea de la 1864. 

Departe de mine ideea de a apăra o lege, pe care am 
ciopărtit-o de vre-o trei ori în timpul ministerului mei, 
şi pe care eram s'o dărim cu totul a patra oară; dar nu 
este adevărat că legea dela 1864 ne-a fost aşa, mare pie- 
dică; căci în adevăr, cum sar putea zice că ne-a fost 
piedică, atunci cînd n'am respectat-o nimeni? 

Cine a respectat această lege? Luaţi-o toată de la 
inceput pănă la sfirşit, şi abia, veți găsi cîte o dispozi: 
ţiune, — iertaţi-mi expresiunea, — boacănă, în care ministrul 
na putut să se mişte şi pe care a fost nevoit s'0 res: 
pecte; dar în colo nu este progres, care să se fi propus 
şi adoptat şi care să nu fi fost în afară de dispoziţiunile 
acelei legi. 

Legea, de la 1864 nu sa respectat. Exemple? Invă- țămintul nostru real nu există în legea de la 1864 şi totuşi s'ai înfiinţat întîi gimnazii reale, apoi licee. Bacalaureaţu! real nu era, în legea de la 1864, şi el sa introdus printr'o lege d'un articol, la sfirşitul unei şedinţe printre legile de credite Şi construcţiuni. 'Tot aşa cu şcoalele de fete, cu şcoalele normale şi cu recrutarea corpului didactic. Chiar legea d-luj Chițu, din 1879, nus'a Tespectat. Această lege cerea concurs pentru fie-care ca- tedră în parte, şi totuşi n'am pus noi la concurs cite 5 şi 6 catedre de odată? Şi bine am făcut. 
Dar la universităţi ne-am ținut noi oare de lista ma- teriilor prevăzute în legea, de ja, 1864? 

___N'am creat noi la institute, la laboratorii Şi chiar se- minariile pedagogice, ce se înființează astăzi, credeţi că nu le puteam înfiinţa prin budget ? 
„Credeţi, în sfirşit, că este veri-una din reforme, afară de jujecarea profesorilor, care veţi vedea că n'are aşa mare importanţă, pe care n'ar fi îndrăznit ministrul să o facă cu toată, legea din 1864? 
Nu, şi vă dădui destule pilde.
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D lor, ideea cea bună din acest proiect ca profesorii 

să aibe multe ore de muncă şi leafa mare, am realizat-o 

de mult eii, la liceele din Severin şi Mihaiii- Viteazul din 

Bucureşti, unde le-am dat profesorilor 20 de ore şi leafa în- 

doită. Mai mult. La liceul dintr'un alt oraş, la laşi, cel 

puţin pănă la venirea d-lui Poni, ei am dat un altorar, 

o altă organizare, o altă concepţie şi nimeni nu sa az- 

virlit asupra mea, nică nu s'a vorbit de violarea, legei din 

1864. 
Aşa dar, nu este cusurul numai în lege, de şi în 

această părere se coprinde un simbure de adevăr. Este 

evident, că nu este o stare sănătoasă să lucrâm vecinic în 

afară de lege; dar să nu ne închipuim că atunci cînd 

aducem modificări legei din 1864, aducem transformări 

cu desăvirşire nouă. 
Să mergem ceva mai departe, d-lor, şi să ne între- 

băm: pentru ce învățămîntul secundar a dat roade rele, 

în ce măsură îl putem îmbunătăţi şi cam cari ar fi mijy- 

loacele, prin cari Pam putea îmbunătăţi? 

D-lor, sunt unele greutăţi pe cari nu le putem schimba. 

Este o iluziune, să credeţi d-v., că cultura mijlocie a unei 

ţări, a căreia limbă nu este vorbită de cît de 10 milioane 

de oameni, din care 6 milioane se găsesc într'un stat de 

sine stătător, o ţară cu o literatură restrinsă, cu bele- 

arte puţine şi cu o literatură didactică anemică, fiind-că 

nu are dever şi nu este supusă concurenţei, să nu soco- 

tiți că este cu putinţă ca o ast-fel de cultură medie să 

fie egală cu cultura medie din societăţile cari aii veacuri 

de civilizaţiune la spatele lor şi cari coprind şi numeroase 

populaţiuni. Din atmosfera, care-l înconjoară, omul învaţă 

mult mai mult de cît din şcoală. 

Al doilea lucru. Nu este cu putinţă ca numai în 

şcoală să se facă omul, ci şi acasă, şi dacă, casa nu este 

încă cultivată, nepotrivirea chiar a lumei în care trăeşte 

omul în şcoala cu lumea de acasă, izbitura, aceasta, de idei 

este piedică la o adevărată cultură. Să auzi lecţiunile de 

istorie, şi să nu mai auzi nimic de felul acesta, afară din 

şcoală, ba cînd ai pronunţa un cuvint auzit la, lecţie să 

pari că vorbeşti pe dos, nu e mijloc d'a te face cărturar. 

Aceasta, este o piedică, o greutate, şi cu ea are să 

lupte mult profesorul de curs secundar de la noi, şi de
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aceea nu trebue să vă faceţi de reformele noastre prea 
mari iluziuni. | 

Mai departe, d-lor: desvoltarea istorică a învăţămin- 
tului nostru secundar explică roadele slabe ale acestui în- 
văţămint. Cum s'a desvoltat învățămîntul nostru? A venit 
un moment, în care Romiînia a. crezut de cuviinţă să-şi 
schimbe cu desăvirşire organizațiunea ei politică ŞI socială; 
să se înzestreze cu un sistem întreg de organizare de stat, 
0 organizare cu slujbaşi mulţi şi să recruteze pe membrii 
acestei nouă organizări printre oamenii cu diplome, printre 
aceia ce se numesc carierele liberale. Şi atunci nu era 
vorba atit ca să ai oameni foarte tari, ceea-ce iţi trebuia, 
erau oameni cu ori-ce preţ. De aci primul cuvint: şcoala. 
secundară gratuită, dar gratuită nu din vr'un principiit 
oare-care, dar fiind-că nu se putea alt-fel, de oare-ce se 
temeaii că nu o să ai destui, cari o să vină la şcoală 
gratuită, necum să le pui alte condițiuni. Această concep- 
ție a atras fatal o altă, consecință, că cu cît s'aii văzut 
avantagiele materiale ale acestei culturi, care de. multe 
ori nu este de cit o spoială, cu cît s'au văzut că 
cea mai bună moşie este în realitate peticul de hirtie, 
pe care Statul îşi pune iscălitura, cu atit sa repezit toată 
lumea la ciştigarea acestei moşii, pentru care se cere mai 
puţină muncă şi chiar mai puţină inteligență. Şi atunci 
şcoala, fiind şi profitabilă şi gratis, stati năpădit toţi, sai fondat mereu şcoli fără localuri, fără biblioteci, cu profe- 
sori prinşi cu arcanul, şi cu elevi absolut incapabili. 

S'a mai întimplat ce-va. 
Mult mai mare era, elasticitatea cererei pentru fructul numit diplomă, de cit elasticitatea budgetului Statului. Şi atunci ai ajuns că într'o clasă de 50 elevi, a trebuit să primeşti 150 şi d-v. vă daţi seama ce este o clasă de 150 de elevi in îinvățămintul secundar?. Se schimbă absolut natura şcoalei; cu clase de 150 de copii, şcoala devine 0 universitate de copii, nu mai este, nu mai poate fi învă: țămint secundar. Lecţia, devine curs de universitate, ca- tedra tribună, aşa că in realitate noi nu avem de loc şcoale secundare, ci universităţi în miniatură, 
Adevărate lecţii, legătură între elevi şi profesori, muncă în comun, interogare continuă, tot ceea-ce în Oc- cident este şcoală, la noi nu există şi nu poate exista.
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Am făcut şi noi o inovaţie în lume, am descoperit uni- 
versităţile de copii mici. 

Şi de aci tendinţa profesorilor de a fi cît se poate 

de profunzi şi de a spune cit se poate mai mult. Aceia 
dintre d-v., cari veţi merge la cursuri făcute de profesori 
intelegenţi, veţi eşi cu această impresiune: că profesorii 
prea vor să dovedească că ştii carte; că ei nu fac decit 
o expunere de ştiinţe, fără ca să se gindească că trebue 
să inveţe pe copiii. | 

Cind, dar, aţi transformat şcoala secundară într'o 
universitate în miniatură, ați ajuns la toate relele. 

Idealul în universitate este ca să fii cît mai specia» 
list, să ai cît mai multe catedre pentru o materie, trei, 

patru profesori de chimie, de exemplu. Ei bine, la licei, 
universitatea asta de copii mici, aceeaşi tendinţă. Fie-care 
profesor a voit să se specializeze şi aceasta strică pentru că 

e un tot complex, şi cînd fie-care se specializează, nu mai 

e legătură; nu o dată am auzit pe un profesor de limba, 

romînă care explică un text spunind: despre aceasta nu 

explic; aceasta priveşte pe profesorul de istorie, şi aşa 

mai înainte. lar pe de altă parte, la întocmirea progra- 

melor, fie-care a voit să pună mai mult din partea lui, 

şi aşa s'a împăcat cu toţii, nu punind în programe cît 

irebue, ci punind cu toţii cît mai mult; ali voit să bage 

sub ţeasta copiilor tot ceea-ce aveai ei sub ţeasta lor, 

fără să se gindească, dacă vor intra sati nu toate lucrurile 

în capul copiilor. | 
Tot imitînd universităţile s'a ajuns la ideea, care este 

foarte mult răspîndită la noi, că profesorul nu trebue să 

se ocupe de purtarea copiilor în afară de liceă. Tot de 

aceea, copilul, dacă n'are mijloace să-şi plătească un repe- 

titor, mare unde să lucreze, şi cum să lucreze, căci la 

orele de curs se ascultă, dar nu se lucrează. 
lar pe de altă parte, cu numărul exagerat de elevi, 

profesorul nu poate se facă lucrări scrise. Dacă da o temă 
la 150 de copil, cînd o să arate el fie-cărui elev greşelile 

ce le-a făcut? O să, se mulţumească numai să le restitue 

temele cu greşelile îndreptate, ceeace nu este de nici 

un folos. Intre dascăl şi elev, aşa cum e conceput 

învățămîntul secundar, nu este, d-lor, absolut nică un 

contact,
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A mai fost, d-lor, o greşală în concepţia învăţămin- 
tului nostru secundar, şi nu numai a învăţămîntului se- 
cundar, dar a învăţămîntului nostru în genere. 

Noi ne am obicinuit; cu ideea absurdă, că învaţă: 
mintul de la a, b, c, până la gradul de doctor într'o 
ştiinţă oare-care, trebue să fie un fel de lanţ compus de 
mai multe verige, cari se urmează una pe alta şi ca unii 
să aibă o bucăţică de lanţ, alţii o bucată mare, alţii lan- 
țul tot. Nu se poate o mai greşită concepţie de cit aceasta. 
şi în nică una din ţările adevărat culte, nu există. 

Unde aţi văzut în țarile culte, că pentru ca să intri 
io liceu îți trebue toată şcoala primară, şi în ce ţară 
cultă mai există numai şcoala, primară şi liceul cum avem 
noi ? | 

Nici în Francia, nici in Germania, nică în Anglia, 
nicăeri nu există concepţia noastră de învăţămint-lanţ, 

Nu e adevărat, că omul se opreşte la anume treaptă 
de învăţămînt, fiind-că nu vrea, ci fiind-că nu poate, şi 
aceasta, neputinţă nu este legată numai pe inteligenţa lui, 
ci de alt-ceva, de mijloacele lui de traiti. 

Atunci, d-lor deputaţi, cu aceste adevăruri, ia să ne 
întrebăm noi: cari ar fi intro țară organizarea ideală a 
învăţămîntului secundar şi pe urmă cum s'ar putea, adapta 
la noi acel învățămînt ideal, fiind dat un trecut de 40 ani, 
pe cari nu-l putem şterge şi fiind date anume nevoi ale 
ţărei acesteia şi anume porniri ale oamenilor din ţara 
aceasta? Şi de pornirile bune ca şi de pornirile rele, le- 
giuitorul trebuia să ţină seamă; el este ținut să aibă în 
vedere ceea, ce face parte din caracterul național, şi să 
nu-l nesocotească; el nu poate să formeze caracterul na- 
țional, căci lar diforma. 

D-lor deputaţi, în societatea noastră modernă este 
un lucru sigur: toată lumea trebue să ştie să scrie şi să 
citească; iată singurul lucru general, singurul, absolut sin- 
gurul, care poate să fie patrimoniul şi trebue să fie patri- 
moniul tutulor. 

Cu guvernarea prin număr, pe care o avem noi Eu- 
ropenii, sub diferite forme; cu guvernarea, în care fie-care 
om poate să ia parte; cu sistemul de serviciti militar obli- 
gatoriu, în care fie-care om işi aduce partea lui în apă- 
rarea ţărei, cu aceste sisteme este un lucru tot aşa de
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necesar omului, cum este necesar omului să ştie să umble; 

să ştie să scrie şi să citească. Cu această singură armă, 

dacă are în el focul sacru, poate să ajungă ori unde şi 

poate să înveţe ori-ce, ori-care ar fi organizaţia şcoalei. 
Deosebit de aceasta, imediat după această unică ne- 

voe generală, găsim diferite pături sociale, diferite nevoi 

sociale. Daca este vorba de populaţiunea de la ţară, cari 

sunt nevoile culturale la ţară? Nu vorbesc de excepţii. 

Ei bine, la ţară copilul poate şi trebue dat la şcoală pănă 

la virsta şi numui pănă la virsta în care poate să fie util 

în ocupaţiunile agricole. La noi la ţară, ca în toate țările 

agricole, copilul deja de la 13—14ani este gata pentru a 

lua parte la vieaţă şi pentru ce? Pentru că munca se face 

în aerul liber, prin urmare, nu este contrarie sănătăţei, 

pentru că munca se face numai în anume timpuri şi, prin 

urmare, nu diformează corpul, şi pe liugă aceasta, pentru 

că în munca lui este oare-care poezie, care-l pătrunde, fără 

a-şi da el seamă şi care-l susține. | 

lată deja o pătură socială mare, căreia îi trebuesc 

date şcoli, unde copilul să se ţină pănă la 13—14 ani. 

Mai mult nu se poate, fără a strica, condiţiile lui de traii, 

fără a trece peste putinţele lui. Bine înţeles mereu, ex- 

cepţie pentru cei rari, pentru cei puţin cu însuşiri supe- 

rioare. 

In oraşe, mari, clasa cea mai numeroasă a oamenilor 

sunt cei cari ati să se facă negustori şi meseriaşi, cari au 

să cîştige vieaţa cu aceste îndeletniciri, şi să-și o cîştige 

de timpurii, căci dacă toță ar trăi improductivi pănă tir- 

zii, cum trăesc profesiunele libere, atunci n'ar avea cine 

să muncească, ca să-i hrănească pe toţi. 

In oraşe, copiii sunt mai iuți; dacă încep şcoala pri- 

mară la 7 ani, la 11 ani o isprăvesc; şi cînd au isprăvit-o 

sunt prea plăpinzi pentru a intra direct la o meserie, la, 

o ucenicie; de alt-fel munca de uvrier este o muncă grea, 

este o muncă, care durează aproape tot anul şi care se face 

în odăi închise; pentru ea trebue mai multă putere. De 

aceea în toate ţările industriale, veți vedea că şcoala pri- 

mară de oraş durează 7 sai 8 ani, iar nu 4; cu alte 

cuvinte, copilul va petrece la şcoală tot timpul pănă va 

intra în vieaţa utilă, în loc de a-l petrece acasă în zbul- 

dălnicii.
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Iată o a doua pătură numeroasă şi puternică, şi pe 
care se întemeiază adevărata tărie şi prosperitate a unei 
societăţi. Şi iată și şcoala care-i poate fi de folos. 

Este o a treia pătură şi aceea infim de mică. 
în ori-ce societate omenească există Şi acea pătură, 

care prin acea muncă acumulată, care se chiamă capital, 
poate să-şi plătească luxul de a sta neproductiv pănă la 
virsta înaintată. In aceste clase sociale, — nu este vorba, 
înţelegeți bine, de clase privilegiate, și nu cred că ecine- 
va, care să-mi facă din aceasta un proces de intenţie, — 
dar din aceste clase se recrutează şi nu se poate să nu 
se recruteze acele elemente sociale, cari compun carierele 
liberale. Nu este vorba, bine înţeles, că numai aceste 
clase să dea pe guvernanţii naţiunii; din potrivă, veţi vedea 
că eu voesce ca, prin toate mijloacele, să se uşureze ac- 
cesul tutulor celor cu steaua în frunte, dar de sigur, că, 
clasele cari posedă le este mai cu înlesnire să jertfească 
culturei o treime din vieaţă. 

Aceste elemente sunt în societate ceea.-ce e creerul la 
om, centrul nervos, centrul mişcărei, tot aşa, de indispen- 
sabii unui corp sănătos, ca şi braţele şi picioarele. 

Ei bine, d-lor, dacă este aşa, să facem aplicaţiunea 
lucrului la noi. Cind vedeți d-v., că din absolvenţii şeoa- lelor rurale nu vin la învăţămintul secundar de cit foarte 
puţini, ce vă dovedeşte aceasta? Qi şcoala rurală nu are menirea să ducă pe toţi elevii la şcoalele secundare şi Mici nu ar putea săi ducă. Căci aşi voi să întocmească 
d. ministru de finance budgetul, din care să se ţină toate şcoalele secundare pentru cei 600.000 de elevi de la şcoa- iele rurale. 

Cînd vedeţi d-v., că din marele număr de tineri cari se înscrii în gimnaziile noastre, marea, enorma majoritate 
se opreşte la clasa 4, este oare aci dovadă de neputinţă intelectuală? Nu, d-lor, este alt-ceva: este că numai acest 
număr de ani, patru, poate să-l rupă ei din vieaţa, în care să nu producă Nimic, ci numai să consume, mai mult nu 
poate să rupă. 

Dacă lucrul este aşa şi dacă problema este limpede ŞI exemplele le avem sub ochii noştri, pentru ce nu am putea să avem ceea-ce alte țări, cu adevărată cultură, po- sedă? Dar veţi zice: Ce! Noi nu avem gimnazii de 4 ani
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şi pe cari d. ministru propune să le menţină! Nu, d-lor, 

organizaţia gimnaziilor noastre este un lucru ibrid. Nu e 

nici ceea ce-i trebue celui ce vrea să înveţe numai patru 

ani, şi e prea puţin pentru cel care vrea să facă mai mult. 

Omului, care ar vrea să intre la şcoala de agricultură, la 

şcoala, de telegrafie, la, numeroasele şcoale pe cari le avem, 

îl trebue 4 clase secundare. Omului, care se .duce în co- 

merţ şi în uzine, cam tot aşa, şi să sperăm că şi comerţul 

şi uzinele o să fie odată în miinele noastre. Ei bine, omu- 

lui acestuia în 4 ani de studii ce-i ai dat? I-ai dat limba 

latină. Departe de mine să critic limba latină; dar omului 

acestuia nu-i este de nici un folos. A învăţat rosa-rosae, 

dar nu ştie latineşte şi nu va şti nici 0 dată şi nici nu- 

trebue. 
l-ai at 2 limbi moderne: germana şi franceza; dar 

el nu e în stare să serie 2 rînduri din ele. Pentru ce? 

Pentru că-i ai cerut prea mult: o limbă moartă şi 2 vi. 

I-ai dat noţiuni de istorie universală: ca şi cum ar fi să 

facă studii “de înaltă cultură; i-ai dat să înveţe matema- 

tica raţională, dar cînd îi arăţi un catastif, îl apucă pe dos. 

Nu-i ai dat nimie necesar în lupta pentru traii şi faţă, de 

străini se găseşte într'o inferioritate de nedescris, atunci 

cînd tot comerciul nostru se face într'o limbă străină. 

Aceasta este în mare parte cauza, pentru cari tinerii noştri 

sunt izbiţi de neputinţă în lupta pentru traii. 

In loc ea în vieaţa lui practică să se slujească cu 

şcoala ce a făcut, în loc să-l înveţe o limbă străină, dar 

bine, îl învaţă trei gramatică, îi face capul tobă de gra- 

matică. 

Gimnaziul nostru ne dă în realitate, în loc de ua om, 

o imitație de om, un uluit cu lucruri, pe cari nu le pri- 

cepe, dar care stringe în buzunar 0 diplomă, cum că este 

pricopsit în ale învăţăturei. 

Dar liceul? Ia să răsturnăm problema. Dacă organi- 

zaţi gimnaziul ca, adevărat gimnaziu, atunci distrugețţi li- 

ceul, căci din cei 8ani de studiu, i-ai pierdut 4 ani pentru 

o învăţătură practică, așa că reduci liceul la patru ani 

fără nică un folos pentru şcolar. 

Această, combinaţie este o combinaţie greşită, căci 

nică gimnaziul nu este gimnazii, şi nici liceul, liceti. Ai 

aerul că ai două lucruri şi n'ai nimic.
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Cind va veni în discuţie art. 8 şi 4 voiii răspunde, 
dacă mi se va face obiecţiunea că nu este aşa. 

Să vedem cum sunt organizate şcolile în străinătate? 
In străinătate găsim şcoli primare superioare cu 4 şi chiar 
5 ani, peste anii cei d'intiii, cum am zice gimnaziile 
noastre. Ki, în proiectul meu de lege, aveam 0 astfel de şcoală şi o numeam gimnaziit—rasa latină vroia vorbe 
sonore! — dar în e] veţi vedea, că se da putinţă elevilor, ca să capete toate cunoştinţele trebuincioase vieţei prac: 
tice. 

Ei voiam, şi aceasta este propunerea mea, ca gim- naziul să nu aibă nici o legătură, cu liceul, pentru că un alt scop are gimnaziul şi un alt scop liceul, la o nevoe răspunde gimnaziul, la alta,. liceul. 
Se vedeţi ce puneam ei în gimnaziul mei, dacă se aseamănă cu ceea-ce se pune în jumătatea din licei din proiectul d-lui ministru. Eu puneam în gimnazii: „religia, limba romină, o limbă modernă în scopul practic de a în- văța pe elevi cu converzaţia zilnică ; aritmetica elementară cu aplicaţii practice; elemente de geometrie, precum şi noţiuni de comptabilitate şi de ţinerea registrelor; noţiuni de fizică, chimie şi ştiinţe naturale, cu aplicaţie la agri- cultură şi industrie, geografia, istoria, naţională, cu noţiuni sumare de istorie generală; caligrafia, desemnul, muzica vocală, lucrul manual, gimnastica Şi jocurile gimnastice, exerciţii militare“. Aceasta. este o şcoală practică. Intiii trebue să înveţe limba romină, ca să ştie să compună. Apoi să înveţe 0 limbă străină, dar bine, căci invățătura unei limbi străine la noi este o necesitate ab- solută, nu este o învățătură de lux, căci altfel nu ne putem apropia de cultul Occident. Comptabilitatea este ab- solut indispensabilă în lupta pentru vieață. Desemnul foarte vrebuincios va trebui să ajungă, ca, scrierea, o aptitudine a tutulor, Şi mai cu seamă, pentru cei cari ai să intre în vieaţa practică. 

Lucrul manual, nu numai ca să fim îndeminatici, dar pentru ca să se învețe toţi cu ideea că lucrul cu mina este tot aşa de nobil şi de frumos ca Şi munca cu creerul. 
Istoria ţărei cu noţiuni de istorie generală, nu istoria generală; iar din matematica, nu partea raţionată, ci par-
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tea elementară. Comptabilitatea, care este o nevoie de 

toate zilele. Uitaţi-vă la negustorii noştri; şi mă adre- 

sez la acel dintre d-v. cari sunteţi advocaţi: pe ciţi din- 

tre ei nu i-aţi văzut cu registrele alandala? Văzut-aţi 

vre-o dată vre-un negustor străin cu registrele neregulate, 

afară numai cînd a voit? Nu, căci belferul lui l-a învăţat 

cum să ţină registru, pe cind copiii noştri nu învaţă de 

cit rosa rosae, sai gramatică în limba franceză sau ger- 

mană, fără măcar ca copilul să le ştie atunci cînd ese 

din şcoală. 
Ei bine, proiectul d-lui ministru, credeţi d-v. că răs- 

punce la această nevoie? D-voastră organizați liceele tot 

ca mai înainte; cele dintii patru clase formează gimna- 

ziul, iar cele din urmă liceul. 

Veţi vedea, d-lor, că cu ceea ce se propune a se preda 

în aceste patru clase de gimnaziu alt-fel nu se poate în- 

văţa, de cit păsăreşte. Limbile romînă, latină, franceză şi 

germană, istoria universală şi istoria ţărei, geografia ge- 

nerală şi a ţărei, matematicele raţionate cu arpentagiii, 

nivelare, drenage, irigații, noţiuni de drept uzual, instruc- 

ţie civică, etc. 
Ştii că în lege se adaugă: „că acele obiecte vor fl 

predate, aşa ca să formeze un ciclu complect de cuno- 

ştinţe“. 
Dar nu este vorba de o frază, se vor preda aşa sal 

altminteri, este vorba, dacă lucrul este sau nu posibil. 

Şi ei fără teamă d'a fi dezminţit de experiență, răs- 

pună nu. 

Căci vă întreb, d-lor, dacă cu experienţa de 40 de 

ani, această repetiţiune, fiind-că nu este de cit o repeti- 

țiune a, celor ce se face azi în cele 4 clase de gimnaziu, 

această repetiţiune este posibilă şi dacă această jumătate 

de liceii, nu va da aceleaşi roade seci, acelaşi învăţămînt 

alandala, care nu seamănă a nimic? | 

Mintea mea nu vede cum cu programul acesta se 

poate invăţa ceva din toate acestea în ore de curs, cari, 

nu vor putea, fi mai mult de cit 4 pe zi, după cum vă 

voii dovedi imediat. . 

Va putea copilul în 4 ani să înveţe şi latineşie, şi 

romîneşte, şi franţuzeşte, şi nemţeşte, şi matematica ra- 

țională, şi istoria, generală? Eu unul cred că nu se poate,
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Şi fiind-că nu “pricep cum S'ar putea, de aceea nu măîn- 
călzeşte de loc făgăduiala, că se va organiza aşa sai alt-fel, 

Sunt silit acum să răspund la „obiecţiunile cari mi 
sau făcut. Acestea sunt obiecţiunile cari nu sunt de cit 
vorbe late şi voiu începe cu dinsele. Ceea-ce vreai să faci, 
mi se zice, e un lucru nedemocratic; creaţi deosebiri de 
clase; nu faceţi posibil accesul tutulor păturilor sociale 
la toate treptele sociale; se închide cu cheia accesul tu: 
tulor păturilor ţărei către înalta cultură. 

Adevărata, democraţie, d-lor, nu este să se facă in- 
stituții pe hirtie, să se creeze instituţii, de care marile 
mase nu pot să profite, căci ce foloseşte săracului gratui- 
tatea şcoalelor d-v., cind el este nevoit, ca să poată pro- 
fita de ele, să trăiască pănă la 25 ani făra să producă, 
ceea ce-i este cu neputinţă ? Ce foloseşte săracului gra- 
tuitatea, cind îi daţi numai o făgăduială, care el nu poate 
să 0 realizeze, prin urmare numai o deziluziune Şi 0 su: ferinţă mai mult? 

Dar mai mult: cum aveţi să ajungeţi la ideea d-v.? 
Vreţi ca toţi să facă, liceul? Ei, cum? Spuneţi că sistemul 
separărei gimnaziului de liceii, e un sistem care închide 
drumul tutulor păturilor sociale, pe cind sistemul cel-alt e un sistem care deschide accesul tutulor păturilor? Pentru ce? Şi cum? Accesul tuturor către înalta cultura, d-lor, 
nu depinde de modul organizărei şcoalelor, dar de numărul 
înlesnirilor cari se fac copiilor din păturile sociale sărace pentru a pătrunde alături cu reprezentanţii păturilor bo- gale, şi uceste înlesniri încă odată nu sunt nimic, dacă se limitează, la gratuitatea, și mulţimea şcoalelor fără a asigura şi mijloace de traiti, a Dar obiecţiunile practice? Unii Zic că neavînd licee în toate oraşele, ce o să faceți pentru copiii din oraşele unde vor fi numai gimnazii? Avem licee azi în 12 Orașe şi probabil că o să ajungem la 15 ori 16, şi poate şi mai mult. Problema se reduce, dar rămîne. Ce 0 să se facă, dar, cu copiii din oraşele unde nu sunt licee? i Răspund. Dar cu sistemul legei problema nu se pune în clasa V-a? Ce se fac băeţii cari ai urmat aceste gim- azil in oraşe unde nu sunt licee? Se que în alte oraşe ca să continue? Nu este dar aceeaşi problemă, doar dată inapoi cu patru ani?
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Dar, cei de la ţară, adaog eii, ce se fac? Se vor iace 

licee la ţară? Şi dacă nu, pentru ce ei ar avea să se de- 

plaseze ca să meargă la liceii şi orăşenii, nu? Şi ei sunt 

cei mai săraci! 

Nu, d-lor, nu este posibil ca pentru avantagiul unor 

puţini, foarte puţini băeţi din cite-va oraşe, să dăm ărei 

un învăţămînt fără rost. Să căutăm aiurea, în burse 

şi în licee internate, ajutorul de dat copiilor săraci din 

locurile unde nu vor fi licee, dar să nu stricăm cultura na- 

ţională. 
Este, dar, aci o idee greşită şi să-mi daţi voie să o 

combat; din toate puterile mele, şi cu puţina experienţă 

ce o am în ale şcoalelor, să vă fac proorocirea că va veni, 

şi va veni foarte curind ziva, cînd se va recunoaşte acest 

adevăr, şi vom avea în această ţară adevărate gimnazii 

şi adevărate licee. A 

Trecem acum la acele elemente sociale, în care munca 

pentru traii poate să înceapă la o virstă mai înaintată. 

Pentru aceştia este liceul. 

Cum trebue să fie organizat liceul? Ca, ideal, d-lor, 

liceul ar trebui să fie independent de şcoala primară, în 

liceii ar trebui să se intre numai cu ştiinţa de scris și 

citit, după care să se înceapă imediat cultura liceală. 

Dar nu idealul trebue propus într'o organizaţiune a 

învăţamintului, ci trebue propus ceea ce se poate realiza 

acum, şi cînd 40 de ani am trăit cu ideea că pentru a 

intra în liceti trebue să fi absolvit 4 clase primare, nu poţi 

indrăzni, după cum nu am indrăznit nici ei cind am ve- 

nit cu primul proiect de lege, să faci liceul independent 

de școala primară, căci chiar dacă ideea ar fi bună nu se 

răstoarnă, de odată o stare de lucruri ce a intrat în de- 

prinderile unui popor. a 

Dar atunci cum trebue să organizezi liceul? Aci sunt 

partizan al bifurcărei şi trifurcărei, dacă însă este vorba 

de un adevărat liceit. Nu fac procesul realizmului şi cla- 

sicizmului, nu; daţi-mi voe să pun cestiunea maj terre- 

ă-terre. Noi, e-lor, de un lucru ne-am convins, că aşa cum 

este organizată societatea noastră, cu elementele cari ne. 

vin la învățămîntul secundar, rezultatele astăzi sunt foarte 

slabe şi ne-am mai convins, că trebue să încărcăm munca 

liceului cu cunoştinţa aprofundată măcar a unei limbi
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moderne, ca să fim îndreptăţiți a zice că putem să ne 
adapăm şi noi, să ne împărtăşim din cultura generală eu- 
ropeană. 

Dacă pleci de la aceste două greutăţi, nu mai poți 
ajunge la posibilitatea, de a face, chiar în 8 clase, ceea ce 
dorim, şi aceste 8 clase este un maximum. Căci, faceți 
socoteala: 4 ani de curs primar şi un an o repetenţă se 
fac 5, 8 ani liceul şi un an de repetenţă fac 9 ani, deci, 
în cazul cel mai răi, 14 ani, în cazul cel mai bun 12ani, 
dă-i şi copilului 7 ani, face 19 saii 21 ani; şi cu 5 ani 
de universitate, 24 sai 26 ani, deci, aproape jumătate din 
termenul vieţei utile. Un rezultat social deplorabil. Căci 
această tirzie stfirşire de studii implică o foarte tirzie în: 
cepere a vieţei productive şi de familie şi mai ales o 
enormă greutate d'a schimba, cariera, dacă cea d'întiiii n'a 
reuşit. 

Va să zică, maximul este 8 ani. Experienţa ne-a 
dovedit şi în contra experienţei nu se vorbeşte că 
nu e cu putinţă în 8 ani să înveţi de toate: şi clasicizm 
adevărat şi ştiinţă adevărată, că e însă posibil, bine 
înţeles, să faci amestecătură, care să nu fie nici una, 
nici alta, 

Ei bine, daţi-mi voe,—fiină-că suntem aci mulți cari 
am avut satisfacţiunea să fim cei întiii în clasa noastră, 
— d. ministru actual al instrucţiunei a fost cel d'intiii în 
clasele liceale; avea, tot-de-a-una 10; a fost una din glo- 
riile liceului Sf. Sava; daţi-mi voe, zic, să întreb: cine din 
noi a putut să citească un autor elin? Că profesorii 
eraii foarte slabi, ştii, ai murit, D-zeii să-i erte; că băe- 
ţilor nu le prea, plăcea studiul, iar ştii; dar cine, mă rog, a eşit cu o cunoştinţă reală, căci nui destul să traduci 
pe Omer, după ce ţi-ai însemnat cuvintele grele pe banta 
cămășei, ci să-l traduci cu plăcere şi pricepere? 

| Dar limba, latină, care, la noi cei cu Columna lui 
Trajan, trebue să fie mai iubită? Ciţi din bunii absolvenţi 
ai liceului pot să facă ceea ce pot face acei din cole 
gii noştri, cari au făcut studiile în Franţa, să citească pe 
autorii latini? 

Sunt convins, că actualul d. ministru de interne, care 
a studiat în Franţa, şi care este pare-mi-se şi licenţiat în 
litere, citeşte pe Horaţiii cu plăcere şi înlesnire nu numai
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acum, dar sunt convins că-l citea, cind a isprăvit liceul 
şi-l citea cu plăcere. 

Dar limbile moderne? Vedeţi, vă rog, nu elita, dar 
numărul cel mare al liceanilor cum vorbesc limbile mo- 
derne. Aşa, le vorbesc, că le-a eşit şi comedioasa teorie că 
limbile nu le înveţi ca să le vorbeşti, ci ca să le cunoşti, 
un aforism care trece peste puterile inteligenţei mele. 

D-lor, în ţara noastră ar fi bine să învăţăm de toate, 
să ştie toți de toate; aceasta ar fi idealul, dar nu se 
poate, şi atunci care ar fi mijlocul să facem ceva bun? 
Mijlocul ar fi asesta: să organizăm aşa învățămîntul se- 
cundar, în cit să putem scoate oameni întregi cu cultura 
variată dar serioasă, şi prin aceasta am satisface încă 
o nevoe. Dacă uniformitatea este întru cit-va nevoie de 
Stat, originalitatea este un bine social. De aceva eii voesce 
libertatea elevului în alegerea obiectelor de studii. 

Nu este nici un folos, cum a spus un ministru al 
instrucţiunei publice din Franţa, ca cei 20.000 de copii 
din liceele din Franţa să traducă aceeaşi pagină din ace- 
laşi autor în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră. In contra acestui 
ideal eii invoc libertatea în alegerea învăţăturei. Aşa se 
formează caracterele. . 

Rog pe Cameră să-mi acorde 5 minute suspensie. 
(Şedinţa se suspendă). | 
D. Take lonescu: D-lor deputaţi, ajunsesem la ces- 

tiunea organizării liceului şi spusesem că practica ne-a 
dovedit că nu este cu putinţă să avem noi, în liceele 
noastre, chiar cu 8 ani, o adevărată programă de învăţă- 

mint şi clasic şi real, şi atunci, d-lor, sunt două mijloace 

de a îndrepta relele dovedite în practică: sai se face Ii- 
ceul real independent de liceul clasic, sait se adoptă sistema 
bifurcărei, organizată alt-fel, cred eii, de cum este în pro- 

iectul de lege. 
D-lor, sistemul liceului deosebit, clasic şi real, are şi 

cusururi practice şi după mine un cusur teoretic. Dacă 
liceele aii menirea —independent de gimnazii — dacă liceele, 
adică cea mai complectă şcoală secundară, cel mai înalt 
invăţămint, afară de universităţi, au menirea să ne dea 
cultură nu prea uniformă, nu este mai puţin adevărat 
însă, că a cere copilului să-şi găsească drumul aptitudine- 
lor lui la virsta de 11 ani, este un non-sens.
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Dacă d-ta ai liceul clasic. deosebit de liceul real, pui 
părinţilor şi copiilor o problemă, la care nu pot răspunde 
cu judecata şi dreptate, căci cum ceri să hotărească el 
la virsta de 11 ani incotro îl duc aptitudinile lui? Mai 
este şi o greutate practică, căci nu avern destule mijloace, 
ca să avem pretutindeni şi licee clasice şi licee reale, şi 
atunci eşti silii să faci un fel de zone şi să hotăreşti 
că cutare zonă trebue să aibă preferință pentru realizm, 
şi cutare zonă pentru clasicizm. Atunci intreb: după ce 
se alege, că în cutare localitate va înflori. mai bine realiz- 
mul și în cutare mai bine clasicizmul !. | 

Mai este şi o altă consideraţiune. Un clasicizm şi un 
realizm despărţit 8 ani d'arindul, ar da nu numai oare care 
Variaţiune în tipul culturei naţionale, dar ar da o aşa va- 
riațiune, în cît atunci am cădea în excesul contrar, de la 
monotonia de fier a liceului unic, am trece din contra la 
o varietate aşa de excesivă, în cit, într'o societate mică 
ca. a noastră, ar fi pentru un moment primejduită unitatea 
vieţei sufleteşti. 

Cred dar, că lucrul cel mai cu minte ar fi acesta: 
un număr de ani—şi veţi vedea că acel număr nu poate 
să fie mai puţin de cit 5, cit pusesem în proiectul mei 
— cultura în licee trebue să fie uniformă, în acel număr 
de ani să ne bucurăm de acele studii cari ar fi de nevoe 
tutulor şi cari în tot cazul nu sunt nimănui de prisos. 
Unele din ele sar prelungi în tot liceul. De exemplu, 
limba romină în tot, liceul, obiect comun, istoria va fi în 
tot liceul obiect comun, geografia, obiect comun şi comun 
un timp determinat, fiind-că găsim că se face exces de 
geografie, cînd se cere 8 ani aa rîndul. 

Limbile moderne, două, fără se le fixez, zic, fără să 
le fixez, călăuzit tot de acea idee, că pe cît posibil să laşi 
elevului un joc liber. Et am nevoe ca Rominii să ştie 
două limbi moderne, din cele culte, dar nu anume cutare 
şi cutare. Dacă mijloacele mi-ar permite să am în licee 
profesori de 3 sai 4, şi să dati voe elevului ca el să-şi 
aleagă acele limbi pe cari le preferă ca un instrument, 
pentru a ajunge la o mai înaltă cultură, atît mai bine. 
O ast-fel de diversitate ar fi spre folos general. 

In primii cinci ani, obiect comun, matematica ele- 
mentară, ştiinţele naturale, limba latină, asemenea obiect
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comun, fiind-că cunoştinţa ei e pentru un romin, care se 
destină, carierelor liberale, chiar unui matematician este 
ca un fel de cunoştinţă, pe care o face cu strămoşii. Dacă 
pe cei cari fac gimnaziul nu voesce să-i îndop cu cite-va 
declinări, pentru acela care vrea să meargă la universitate, 
şi prin urmare să participe la înaltă cultură, cred că oare- 
cari cunoştinţe de limba latină intră în zestrea lui inte- 
lectuală şi oare-cum în zestrea lui naţională. 

Venim la anii, în cari liceul trebue să se bifurce. O 
bifurcare nu este destul, şi iată pentru ce: dacă facem o 
bifurcare numai în două, veţi creea două tipuri de oim- 
portanță neegală; tipul literaturei clasice, în care limba 
latină şi greacă vor juca rolul preponderent, şi tipul ma- 
tematicilor. Bi bine, acest tip va prepara acea parte de 
tineri, cari are să meargă în şcoalele speciale şi la facul- 
tăţile de ştiinţe, unde matematicile ai rol important; pe 
cînd tipul clasic ar fi acela, care ar duce la toate cele- 
Valte facultăţi, la medicină, litere, drept, ştiinţe de stat, 
etc. Ar fi, prin urmare, o disproporţie între ceea-ce se 
pune de o parte şi ceea-ce se pune de cealaltă. Este un 
al treilea tip, pe care tot experienţa noastră îl dovedeşte 
indispenzabil. | 

Ce a dovedit experiența noastră? Că elevii cei sili- 
tori și cel buni ajung la oare-cari cunoştinţe de limba la- 
tinească, şi cînd vor fi scăpaţi de greutăţile matematicilor 

superioare, cari se fac la, liceii, vor ajunge, de sigur, la 
cunoştinţe serioase de limbă latinească; practica însă ne- 
a dovedit, că ceea-ce le e mai grei lor, studiul care le e 

repulziv—poate pe nedrept, dar aşa e starea actuală a 
spiritelor, — e limba grecească, care e studiul cel mai grei - 
din toate studiile literare. In schimb, la noi se învaţă cu 
multă riîvnă şi bine ştiinţele fizice şi naturale. Fie aple- 
carea, noastră, curiozitatea firească pentru misterele na- 
turei, fie că profesorii de ştiinţe fizice şi naturale, ajutaţi 
de laboratorii, de colecţii şi de instrumente, ai reuşit, în 
unele locuri, să facă cursul acesta plăcut şi atrăgator, e 

Sigur că la această ramură de învăţămint, practica noastră, 

pentru cine cunoaşte mersul şcoalei romineşti, e că băeţii 

merg mult mai bine de cît în alte ramuri, şi atunci se 
formează o a, treia, împreunare de studii, tot studiul cla- 
Sic, căci limba latinească rămine în toată puterea ei, dar 

68172. Discursuri. 117, n
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limba greacă, se dă de o parte şi în locul ei vin, cum 
zic, ştiinţele fizice şi naturale. i 

Ei, d-lor, dacă se va aplica ideea aceasta, fac o pro- 
feţie, că cel mai mare număr de studenţi din liceele 
noastre, la această secţie se vor duce. Aceasta e secţia, 
care corespunde mai mult aptitudinelor şi pornirilor lor, 
şi învățămîntul nostru, cu această direcţie va fi, afară de 
specialişti, învăţămintul naţional, un învăţămînt jumătate 
clasic, dacă vreţi, căci nu va cunoaşte literatura lumei 
grece. O literatură mult superioare celei latine — de- 
parte de mine de a compara literatura latină cu cea 
elenă —- va fi neglesă, dar ce să facem? Literatura latină 
este singura care putem să sperăm, cu mijloacele noastre, 

„să facem să o cunoască băeţii, iar nu să fie numai un 
obiect de program şi o notă din certificatul de eşire din 
liceii. 

D-lor, sunt şcoli secundare în Europa, în cari sia 
mers şi mai departe cu ideea libertăţei; sunt în unele lo: 
curi chiar şcoale primare, unde, ca universităţile din Ge 
mania, s'a zis: ei ceea ce vreai e să am un om cult, 
dar nu un om cult după tipic, căruia săi spun ei numai 
ceea-ce e absolut indispensabil să ştie; deci am să întoc- 
mesc o mulţime de studii, căci toate fac disciplina min: 
tală şi toate adaugă nu atit la acumularea cunoştiinţelor, 
cit la formarea judecăței şi am să-i dati elevului voe să 
se mişte înăuntrul acestui cadru. Aşa sunt organizate |i- 
ceele din Englitera. A merge pănă acolo, în starea noastră 
actuală, ar fi fost prea departe, şi ei cred că cu minte 
ŞI cu şansa de a aplica lucrul fără a turbura mersul ge- 
neraţiilor noastre, azi, crearea a trei despărţăminte în în- 
vățămintul nostru liceal, e singurul lucru, la care ne pu: 
tem opri. 

In ceea-ce priveşte alegerea limbilor moderne, noi 
navem nici un interes anume care limbă să se aleagă. 
Unde insă am avea un mare interes naţional, e ca toate 
instituţiunile statelor mari să fie cunoscute măcar de unil 
dintre N0i şi în loc de a fi toţi după un calapod în c0- 
munitatea noastră cu lumea civilizată europeană şi a cu 
noaşte numai o formă a civilizaţiunei, să fie printre noi 
unii, cari să cunoască alte forme ale civilizațiunei şi aci, 
între noi, din acest amestec şi din instinctul naţional să
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se nască civilizaţiunea pur rominească, care .de sigur, se 
va alcătui. Toţi cei cari am trăit, trăim şi respirăm în 
civilizaţiuni, pe cari credem că ni le-am asimilat, vom 
recunoaşte, că ar fi un folos să facem ca în tineretul 
nostru cult să fie oameni cari să aibă la îndemiînă şi altă, 
literatură modernă, în afară de cele două, pe cari.le pu- 
nem în proiect. | 

Dar mi se va zice: de ce această ceartă contra pro- 
iectului de lege, cînd el în realitate iace precum voeşti? 

Nu face aşa, d-lor, pentru că aceste studii bifurcate 
încep deja din anul al V-lea, prea de timpuriu, pentru 
că şcoalele ce se organizează nu sunt nici licee, nici gim- 
nazii. , | | 

De ce nu sunt licee? Limba latină este pusă în gim- 
nazii, dar în proiectul de orar,—şi aci eu sunt foarte 
mulțumit că d. ministru a făcut operă de adevărată cinste 
de legiuitor, cînd a alăturat un proiect tip de orar, —în 
proiectul de orar, veţi vedea că în anii I, II, III şi IV, 
limba latină n'are aproape nimic, cinci ore în patru ani, 
şi că în realitate adevăratul studiu al singurului obiect 
ce rămîne clasic începe numai în clasa V în mod. serios, 
atunci cind nu mai sunt de cit.patru ani. | 

Acesta nu mai e liceii. In zadar sar spune că în cei 
patru ani din urmă se grămădesc orele de clasicizm. Nu 
este tot una 50 ore într'un an, cu 50 de ore împărţite 
în mai mulţi ani. 

In schimb bifurcarea începe prea de vreme, în clasa, 

V-a, durează patru ani de zile şi în mod fatal creează o 

mare deosebire între ramurile bifurcate, rupind aproape 

cu desavirşire legătura, de cunoştinţi între oamenii, cari 
trebue să aibă aceeaşi cultură, dar cu oare-care tendinţă 

de specializare. . 
„Ei mă gîndeum la bifureare în clasa VI-a, sau poate 

chiar a VIl-a, în a şasea de o cam dată, rămănind ca 
după o experienţă oare-care să se vadă dacă este bine. ca 
data bifurcărei să se ridice cu un an, 

lată, d-lor, prima, critică, pe care aveam s'o fac liceului 

aşa cum e organizat. - | 
A doua criţică este că după mine sunt prea mult 

cele trei limbi străine obligatorie în secţiunea reală. 

„Trei limbi străine obligatorii şi cu limba romină patru 

ŞI cu matematicile superioare şi cu ştiinţele fizico-naturale
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şi cu istoria, filozofia, higiena, geografia şi religiunea, cari 
ţine 8 ani. Prea mult! | Sa 

In ceea-ce priveşte studiul religiunei, eu aşi crede, 
d-lor, că acest studii sa se oprească. în clasa V-a, şi vă 
rog să nu-mi cereţi motivele pentru cari sunt de această 
părere. Aa 

Pentru cine a văzut cum se predă religiunea la li- 
ceii, chiar de către cei mai buni profesori, cred că e un 
lucru bun, chiar în interesul studiului religiunei ceea-ce 
cer eu. 

Aşa dar, d-lor, cu creearea unui liceii adevărat, 5ani 
cel puţin de studiii comun, şi al cărui program încă din 
clasa 1 să aibă în vedere studiul de 8 ani, şi cu 3 ani 
de ditferenţiare în cele trei direcţiuni, eii cred că voit 
avea liceii aşa cum trebue şi voiii ajunge la rezultate 
bune. Cu sistemul ce se propune, cred că liceele nu vor 
da rezultate bune; ori liceele vor influenţa programa gim- 
naziilor, şi deci le vor strica ca gimnazii, ori ele se vor 
supune gimnaziilor, şi atunci nu vom putea avea o ade- 
vărată cultură clasică. | 

D-lor deputaţi, rezum acum ceea ce am avut de zis 
asupra orgănizărei învațămintului secundar de băeţi. Nu 
tăgăduesc că actualul proiect al d-lui ministru este supe- 
rior multor altor proiecte cari au venit; înaintea Parlamen- 
tului, superior legei Sturdza şi Poni, şi superior cu mult, 
dar adaug că s'a mers cu prea puţin curaj în reorganizarea 
şcolilor secundare de băeţi. Şi cred că în dorinţa prea 
mare de a avea două lucruri de odată, nu vom avea 
nici unul, nică altul. Experienţa o va dovedi. La dinsă 
mă refer, ca să vă zic că vatrehui ca liceele să rămină 
licee şi gimnaziile să devină gimnazii. 

ȘI, d-lor, ca la, ori-ce trecere dintr'o stare întralta 
trebue să facem oare-cari concesiuni. Este evident că atunci 
cind vom avea gimnaziile gimnazii şi liceele licee, nimic 
nu va împiedica pe cel care doreşte a merge mai departe 
să poată urma liceul, şi pentru aceasta am putea pune 
chiar în acele gimnazii limba, latină, însă ca curs facul- 
tativ. Iar printr'un examen de diferenţă să, se poate trece 
dintr'o şcoală în alta? | 

Dar astăzi, d-lor, prin examene de diferenţe nu se 
poate trece dintr'o şcoală într'alta ?
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Cine nu ştie că a trebuit să tăiem în carne viă, ca 
să oprim pe semminarişti de a trece în licee? Dar norma 
liştii de asemeni nu puteaii trece într'altă şcoală? Dar 
chiar legea de faţă prevede această posibilitate de tre- 
cere în condițiuni ce se vor regula prin regulamente spe- 
ciale. E 

Adevărul dar este acesta. O adevărată organizaţiune 
a învățămîntului secundar nu va împiedica pe nimeni, 
dar va ajuta pe toţi să-şi poată capăta cultura ce le 
prieşte. 

Dar aceasta, nu este destul. Să nu uitaţi că în liceele 
noastre sunt mai ales băeţi săraci şi că în realitate pen- 
tru ei trebue să fie liceele statului. Căci dacă liceul e. 
gratuit, de sigur, d-lor, că numai democratic nu e ca sta- 
tul să înveţe gratuit pe aceia cari pot să plătească, căci 
in realitate plăteşte marea masa a acelora cari nu vor 
căpăta instrucţiunea, secundară, pentru cei puţini cari o 
vor avea. În realitate, adevărată democraţie ar fi ca în- 
vățămintul din liceu, care mai în tot-de-a-una e pentru 
foarte puţini, să nu fie pe spinarea celor mulţi, cari nu 
se bucură de dinsul. 

Cu cit însă condiţiunile de intrare în liceu vor fi mai 
grele, cu atit va intra mai multă populaţiune săracă, cu 
toate restricţiunile cari se pun în acest proiect de lege şi 

cari se puneaii şi în proiectul meii de lege. Cu cit veţi 
fi mai severi, cu atit veţi atinge pe cei-l'alţi cari se bu- 
cură de un privilegiii, de care vu se bucură în nici o ţară 
din lume şi care este absolut nedrept, căci nedrept este 
ca, cei cari pot să plătească educaţiunea copiilor lor, să o 
capete gratuit de la stat. 

D-lor, va mai trehui un lucru: trebue ca în liceele 
noastre să avem repetitori, căci chiar in clasele de 50--60 
elevi nu se pot face lucrările toate şi cei săraci nu le 

pot face acasă, căci nici nu ai unde, nică nu au cucine. 
De aceea propusesem în proiectul mei de lege înființarea 
de repetitori ; ast-fel, la liceii ar putea să vină copii şi în 
alte ore de cît cele de cursuri să prepare lecţiunile în bi- 
blioteca liceului sub direcţiunea, repetitorului. Căci dacă 
este învăţămintul gratuit, scopul nostru nu este de a scoate 

multe diplome, ci de a scoate oameni şi dacă întindem, 
mina desmoşteniţilor, trebue să le-o întindem în aşa fel,
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în cit să poată ajungă pe o treaptă egală cu fericiţii pă- | 
mintului. Ast-fel, d-lor, va trebui, pe cît posibil, să intro- 
ducem şi ajutoare băneşti, şi în schimb să punem gazdele 
copiilor sub supraveghiarea. directorului, căci nu este po: 
sibil să ai copii buni numai, dacă invaţă bine, ci şi „dacă 
trăiesc bine. 

Şi aceasta, d-lor, încă nu este destul; trebue să creăm 
licee-internate. Eii propuneam cel puţin patru, proiectul 
de lege lasă în această privinţă cestiunea deschisă. 
Lasă cestiunea deschisă în întregul «i, şi dacă vom 
continua cu actualul sistem de internate, cari sunt un 
fel de hanuri de stat, sai dacă vom avea adevăratele 
licee-internate, dacă în ele vom mai primi şi externi, 
ceea-ce de fapt desfiinţează liceul-internat, pentru-că con: 
cepţiunea liceului internat este alta de cit a liceului ex: 
ternat, etc. | 

D-lor, ori-cum veţi organiza liceele, nu veţi putea 
prin licee-internate să daţi o cultură completă; veţi da 
o cultură a inteligenței, nu veţi cultiva, destul frumosul. 
Intr'un' liceit-internat veţi putea da o desvoltare mai mare 
la aceea ce se chiamă artele de agrement; acolo veţi pu- 
tea face loc muzicei instrumentale, în 'liceele-internate 
veţi putea să înn-ulţiţi, facultativ, bine înţeles, numărul 
limbilor moderne; în liceele-internate veţi putea da, o des- 
voltare mai mare acelor exerciţii corporale, cari s'aii do- 
vedit astăzi că joacă un rol atit de însemnat, dacă nu 
mai însemnat de cit cartea, în formarea omului. 

Aşa facusem eii la Iaşi. Lucrul nu a durat. 
Pe lingă acestea, d-lor, va trebui să complinim lu- 

crurile cu ceea ce am început ei, foarte modest, acum 
patru ani, cu creearea acelor institute, cum este internatul 
de vară de la, Predeal, în cari bursierii statului, aduși 
din toate colţurile ţării, unii chiar luaţi de la, coarnele 
plugului, să aibă şi ei recreaţiune, în locuri cari să le 
vorbească inimei, să le desvolte mintea, să le deschidă 
sufletul, să fie duşi şi ei la aerul de munte sati de mare, 
să se bucure şi ei de toate avantagiile pe cari buna stare 
ȘI avere le procură camarazilor lor. o 

| Iată, d-lor deputați, un adevărat democratism. Așa 
pricep ei un învăţămînt secundar, care are. de scop să 
scoată din toate unghiurile şi toate păturile sociale pe cei
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maj tari, să-i sue pănă în virful piramidei, cacă merită, dar 
să nu se îngreuneze în mersul lui cu ceata de incapabili, 
din care es fructele seci şi deşeurile sociale. 

Incă două observaţiuni : 
Regret, că in proiectul de lege, care în multe cestiuni 

intră în detalii foarte amănunțite, şi nu fac nici o impu- 
tare d-lui ministru, fiind-că la noi în ţară suntem toţi co- 
prinşi să intrăm în detalii în proiectele de legi, fiind-că 
avem un fel de temere instinctivă de ceea-ce numim 
arbitrariul guvernamental, şi este. o greşală, fiind-că 
0 lege prea, detaliată nu se poate lesne mlădia după 

nevoile experienţei, dar este şi un bine, fiind-că ne 
dă mijloc să rezistăm la diferitele cereri ce se fac 
de a exercita prea mult arbitrariul nostru guverna- 
mental. Regret, că d. ministru, care a intrat în aşa de- 
talii, nu a găsit de cuviinţă să spună un lucru, care nu 
este un detalii, ci un principii, şi anume: numărul maxim 
de ore de cursuri pe zi, cari pot să intre întrun curs 
secundar. Dacă consult orariul şi găsesc 5 ore, eii credcă 
este excesiv. Patru ore de curs şi o după amiazi absolut 
liberă, este maximum ce se poate cere de la copii. 

Ei cred, că ore puţine, bine întrebuințate, sunt mult 
mai bine de cît cele multe răii întrebuințate. Numai ast- 
fel nu vom avea nici un surmenaj intelectual, nici figuri 
ofilite. Mai 'nainte de toate ne trebue oamenii sănătoşi, 
de oare-ce şi activitatea în vieaţă este legată de o bună 
sănătate. De aceea cred că 4 ore de curs şi restul rămi- 
nind pentru indeletniciri, ca desenul după natură, iar nu 
copii de pe modele, muzica, în care să se înveţe nu teorii, 

ci să facă coruri şcolare, jocuri gimnastice, iar nu numai 
gimnastica, fiind-că aceasta este un exerciţii, pe care-l faci 
după anumite reguli fără spontaneitate, pe cind jocurile 
le faci în voe, deci, cu plăcere. De aceea s'a observat ca 
jocurile gimnastice desvoltă mai bine corpul de cit gim- 
nastica. 

Toate acestea se pot faze în orele libere, pe cind 
pentru materiile de studii ar fi foarte destul patru ore. 

O altă observaţiune şi cu aceasta voii închide. E 
cestiunea bacalaureatului. 

D-lor, că bacalaureatul nostru a dat rezultate slabe, 
nu mai incape vorbă, Că sai făcut în anii din urmă
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oare-care îmbunătăţiri în privinţa modului cum se da ba- 
calaureatul, iar nu încape vorbă. Intr'o vreme ştiţi că 
toată lumea, copia. Aceasta era regula; pe urmă, cîndai 
incetat copierile, atunci am avut acele frumoase specimene 
de compoziţii, de cari se vorbea eri şi din cari se poi face 
volume. Nu e mai puţin adevărat insă, că nici sistemul 
pe care-l propune d. ministru nu e cei mai bun. Aceasta 
e părerea mea, deşi lucrul nu are în sine mare impor: 
tanţă. Ei cred că şi la bacalaureat ar trebui să distingem 
două lucruri. 

De ce aleargă lumea aşa de mult la bacalaureat as: 
tăzi? Pentru un cuvint foarte simplu; o mulţime de ca- 
riere în stat și o scutire de servicii militar depind de 
posesiunea diplomei de bacalaureat. Dacă este aşa, cum 
profesorii să nu fie îndulgenţi, cînd părintele poate zice: 
Statul mi-a luat copilul mei şi Va schilodit 8 ani de zile, 

trecindu-] fie-care an din clasă în clasă pe răspunderea 
lui şi tocmai după 8 ani să-mi spună că n'a învăţat ni: 
mic şi nu se va bucura de nimic? De aceea profesorii îşi 
zic: ce să facem cu candidaţii? Să-i respingem odată, de 

„două, de trei oră, dar la urmă? Bacalaureatul cum îl avem 
azi e o iastituţiune greşită. Eu cred, câ o deosebire ar 
trebui făcută: ţoate avantagiile bacalaureatului de azi, 
afară de unul, să se dea absolvenţilor de 8 clase qe liceit, 
fără nici un alt examen, dreptul însă de a se inserie 
ia universitate să nu se dea de cit în urma unui exa- 
men general, care să arate starea de cultură, Ja care a 
ajuns studentul. Am păstra numele bacalaureatului, dar nu 
am lega de dinsul nici un avantagiii, nici o funcţiune pu- 
blică, printr'insul doar am opri la universităţi înscrierile 
celor ale căror aspirații nu corespund cu forţele lor reale. 

In tot, cazul, ucest lucru este un lucru secundar. Se 
va face experienţa cea nouă şi profesorii universitari vor 
putea vedea într'un număr de ani, dacă nu cum-va îÎap- 
tul că s'a desființat examenul de admisiune la universi- 
tăţi nu ne va da o populaţie şi mai slabă !a universități, 
şi dacă nu vor fi siliţi ei pe urmă să ceară un examen 
de intrare la universităţi, ceea-ce ar însemna reînvierea 
bacalaureatului de azi, însă dezlegat de avantagiile cele- 
Valte practice, după care aleargă toată lumea, aşa cum 
hotarisem ei in proiectul mei,
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In tot cazul, chiar dacă se admite sistemul d-lui 
ministru, încă este un punct care trebuia regulat prin: 
lege. In proiect nu se spune la ce facultăţi anume ai 
dreptul să se înscrie absolvenţii diferitelor despărțăminte 
din licee. 

Aceasta este lăsat regulamentelor diferitelor facultăţi. 
Ei cred, că aceasta nu este un detaliii, ci un principii, 
care trebue fixat prin lege; absolvenţii clasicizmului cu 
grecească să aibă dreptul să se înscrie la cutare, sai cu- 
tare facultate. (Intreruperi). 

Spuneţi, d-lor, că aşa era în proiectul d-lui ministru. 
Se poate. Eii am de discutat cu proiectul delegaților ac- 
ceptat de d. ministru. De el mă ocup. Cestiunea este deja 
aşa de complicată, că nu pot să mă ocup şi de partea 
istorică a proiectului — cred, prin urmare, că este absolut 
necesar să se ştie de azi şi prin lege fie-care la ce anume 
facultate deschide uşa şi la ce facultate nu deschide, căci 
teama îmi este că nu cum-va, fie din presiunile celor cu 
0 specialitate, fie din preferința unora sau altora, întim- 
plător, pentru anume saii anume gen de cultură, să vedem 

deschizindu-se facultăţile, şi închizindu-se facultăţile, şi prin 
urmare, favorizindu-se în învăţămintul secundar anume 
tipuri de învățămînt, şi suprimindu-se cu desăvirşire alte 
tipuri de învăţamint. 

Cu acestea am finit în câea-ce priveşte organizarea 

învățămintului secundar de băeţi. 
D-lor, voiii avea foarte puţin de spus despre organi- 

zarea, învățămîntului secundar de fete. , 

In această parte sunt de acord cu d. ministru, şi 
mai mult cu d. ministru de cît cu d. raportor, dar cred 

că oare-cari modificări de detalii ar face bine Camera 
să le întroducă, ameliorînd în această privinţă proiectul 

de lege. 
lată ce admisese d. ministru în proiectul săi. Şco- 

lile secundare superioare de fete sunt in tot-de-a-una in: 
ternate ca în proiectul mei. Comisiunea a şters acest 
lucru. 

Cred, că 4. ministru are 2 dreptate: şcoala primară 0 

isprăveşte fata la 11 ani, pe cînd şcoala secundară o is- 
Prâveşte la 15 ani, şi dacă mai rămine un an repetentă, 
la 16 ani, după 16 ani să mal facă încă 4 anl.
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Ei cred că ast-fel de cultură este o cultură de lux, 
şi nu pricep ca budgetul statului să plătească cultura de 
lux de cit în măsura absolut necesară. | 

Dacă este vorba de măsura absolut necesară pentru 
adevărații săraci, atunci [aceţi în întreaga ţară numai in: 
ternate, alt-fel aceste şcoli nu sunt la dispoziţiunea, ade- 
văraţilor săraci. Dacă este vorba de bogaţi, atunci daţi 
budgetului ţării nişte răspunderi cari nu le poate suporta, 
Căci ceea-ce voiţi să daţi fetelor, învăţătura după 16 ani, 
pănă pe la 20-—21 de ani, în. ori ce organizaţie socială 
este un obiect de lux, care nu duce la nici. o profesiune 
şi care nu poate fi pe socoteala statului. 
„De asemenea cred că este mai cu minte ca să fixaţi 

un singur fel de şcoală secundară cu 5 anj, şi să lăsați 
acelora cari ar organiza, lucrul, să organizeze şi 0 şcoală 
secundară mai desvoltată, internat, şi care însă să nu 
fie o continuare a celei d'intiii. Căci nouă ani de învăţămînt 
secundar pentru fete, mi-se pare că e prea exagerat. 

D. Spiru Haret, ministrul cultelor şi înstrucțiunei pu- 
blice: 'Tot opt ani. 

D. Tuke Ionescu: Chiar opt este prea mult, cind nu 
este vorba de a se tace bacalaureate, cu toate că absol: 
ventelor nu li sa închis drumul la licenţă. Opt ani este 
exagerat pentru cultura fetelor, cari, în tot cazul, vor 
avea studiile mult mai reduse de cit ale băeţilor. 

Cred, d-lor, in legătură cu aceste observaţiuni, că s'a 
făcut o greşală în proiectul de lege, cînd s'a admis ca 
pe viitor fetele licenţiate îu litere şi ştiinţe să poată de 
veni şi ele profesoare în învățămîntul secundar. | D-lor, istoria, năvălirei fetelor la învățămîntul înalt, 
nu vorbesc de şcolile secundare cu 5 ani, e foarte cu- 
rioasă şi-şi are explicarea, ei in creearea prea repede a unui 
număr prea mare de catedre. 

| S'a pus o stavilă la această pornire întru cit-va 
prin creearea şcoalelor normale primare, hotărindu-se că 
pe viitor toate profesoarele din învățămînt primar vor eşi numai din şcoalele normale. 

Tot aşa a trebuit să se prevadă şi în proiectul de 
lege pentru învățămîntul secundar : creearea unei şcoli normale Superioare de fete, caresă ne dea profesoare pen- tru învățămîntul secundar.
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Acest lucru era deja pus in legea învăţămintului pri- 
mar din 1893. Cred însă, că a mai admite şi licenţiatele 
pentru aceste catedre, este, pe de o parte, a nu mai asi- 

gura absolventelor şcoalei normale superioare putinţa, de 
a obţine catedre, scop pentru care ele ai intrat in această 

şcoală specială, iar pe de altă parte, născind o nădejde 
pe care nu 0 veţi putea satisface, pentru că numărul ca- 
vedrelor e mult mai mic de cît al aspirantelor, este a 
împinge din noii la sporirea declasatelor. 

Veţi mai trimite la facultăţile de litere şi de ştiinţe 
domnişoare cari nu se duc pentru dragostea de ştiinţă, 
dar se duc numai cu speranţa de a ocupa catedre, spe- 
ranță, care, fatal, va rămâne o decepţiune. lar pe de altă 
parte, noua, şcoală normală de fete va fiun fel de „dou- 
ble emploi“ inutilă şi costisitoare, întocmai ca şi cum 
avind o şcoală normală de institutori, aţi admite şi pe 
bacalaureaţi să devie institutori, cea ce n'am făcut nici 
ei, la 1893, nică d-voastră, la 1896. 

O ultimă observare asupra şcoalelor de fete, şi am 
terminat. 

Eii cred, că la: noi în ţară, ca şi în occident, cu cit 
se va desvolta aceea ce se numeşte burghezia, cu cit lu- 
mea se. va îndeletnici cu comerţul, cu atit se va în- 
tinde obiceiul ca, ţiitorii de registre să fie şi dintre femei; 
întrun  menagiii modest, e un mijloc excelent ca so: 
ţia să vie în ajutorul bărbatului, stind la biuroi, ţinind 
catastiful, lucrind ast-fel mai puţin de cit bărbatul, dar 
lucrind. 

Ei cred că ar fi o încercare de făcut ca la unele 
şcoli secundare de fete cu cinci ani, să se organiseze un 
fel de bifurcare. Să avem tipul unei şcoale secundare, care 
e destinată în cinci ani să dea o cultură generală, dar 

să avem şi 0 secţiune, în care în cei doi ani din urmă 

să se înveţe întrun mod practic acele cunoştinţe, cari 

sunt necesare în această profesiune, care se numeşte clerc 
de bureau, cea ce la noi se numeşte funcționar comercial.: 

O asemenea, încercare n'ar face răii legea, dacă ar lăsa-o 

posibilă. Aşa, făcusem eii. De ce, d-lor, cînd un lucru care 
poate fi bun se propune de alţii, nu admiteţă să se facă 
asemenea incercări, cari poate pentru o mulţime de fete, 
cari azi aspiră în zadar la profesorat, să le deschidă dru-
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mul Ja o altă ocupaţiune foarte onorabilă şi foarie potri- 
vită cu temperamentul şI aptitudinile femeei? | 

Cit despre program, programul şcoalelor secundare 
de fete este cam acelaşi în toate proiectele. Numai un lu: 
cru voii spune; ar putea să se facă o uşurare, de exem- 
plu: se zice în proiectul de lege, că elevele vor învăța 
limba romină, limba germană, limba franceză... Ei cred, 
că s'ar putea foarte bine se iase oare-care latitudine, după 

nevoie, să li se poată impune una sau două limbi mo- 
derne. Pentru ce fixaţi aşa de rigid tipul de studii, cind 
pănă acum roadele aii fost aşa de rele, pentru ce da 
capo hotăriţi că vor învăţa două limbi moderne în aceşti 
cinci ani? Căci, dacă experienţa ne-a dat din noii dovezi, 
că nu se pot învăţa două limbi bine în acest timp, nu 
ar fi mai bine să se învețe numai una; cea-ce trebue 
să dorim cu toţii este nu ca să fie programă multă, ci 
ca cea ce este în program, să se poată face bine. 

D-lor, trec acum la o altă cestiune. Proiectul de lege 
inovează, şi inovează bine în privinţa direcţiunei şcoale- 
lor secundare. Adi, însă, cred că sar fi putut merge mal 
departe. Proiectul de lege menţine directorilor un număr 
de ore de lucru, un număr excesiv, căci eh cred că un 
director de liceii cu elevi externi numeroşi, cea ce îi im- 
pune o supraveghiere cu mult mai grea de cit se crede, 
are ocupaţiuni atit de numeroase, în cît am putea săi 
reducem ori-cit de mult numărul lui de ore de curs: 
Şase ore, de exemplu, ar fi destul. Idealul chiar ar fica 
la liceii directorul să nu aibă nici o oră de curs, ca să 
nu se facă comparații între cursul unuia şi altuia, şi mai 
cu seamă să poată face în linişte tot cea ce-i cere ad- 
ministraţiunea a. 400 de băeţi, a unui mare număr de 
profesori şi supravegherea copiilor în afară de şcoală, su- 
praveghere, pe care, cu drept cuvint, le-a dato d. mi 
nistru; 
___In acelaşi timp mai cred, căam face bine să înârăz 

nim încă ce-va. Sunt oraşe, în cari sunt mai multe şeoale, 
secundare şi astăzi chiar este în fie-care din ele un fel 
de inspectorat oficios..- 

In fie-care oraş, ministrul, care îşi cunoaşte personalul 
didactic, ştie care este profesorul cu judecata dreaptă și 
cu minte, căruia să-i ceară la nevoie o informaţie oficioasă.
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Ei bine, dind unuia, dintre directorii şcoalelor secundare 
dintr'un oraş atribuţiunile unui inspector de învăţămint. 
secundar, pentru şcoalele din acel oraş, am face un lucru 

foarte bun, am avea un inspector permanent şi rezident, 
pe care, ori-cînd, lar putea schimba ministrul, dar care ar 
fi un ajutor puternic în această grea administrare a, şcoa- 

lelor, care de sigur este tot ce poate fi mai neplăcut din 
toate sarcinile publice ce le poate avea cine-va. 

D-lor, trec acum la recrutarea profesorilor. 
S'a discutat mult, dacă sistemul proiectului de faţă, 

este preferabil sistemului actual, sistemului legei în vi- 
goare. 

D-lor, sistemul actual. are un mare cusur, este 
imposibil. După acest sistem, pentru fie-care catedră, 
din fie-care şcoală, se face un concurs special, şi eu în- 
mulţirea catedrelor dacă s'ar aplica cu adevărat sistemul, 
am avea vecinie concursuri, şi profesorii universitari şi cei 
de la licee ar trebui să-i avem în dublu, unii să facă cur- 
surile, iar cei-lValţi să ţină concursurile. Vedeţi, dar, că 
sistemul actual nu este posibil în aplicaţiunea lui. Dar 
mai are un cusur. Un concurs însemnează examinarea 
meritului relativ. Ei bine, de cite ori vreţi ca un om să 
fie supus la examinarea meritului relativ? Să precizăm. 
Se scoate la concurs catedra de chimie de la Botoşani, la 
care concurez şi obţin media 9, dar a mai concurat şi 
altul cu mine de a luat 9 şi o fracţie, şi negreşit va fi 
numit. Se scoate, după cit va timp, o nouă catedră de chi- 
mie, la care nu mă mai prezint şi la care reuşeşte unul 
care are media 7, dar, fiind-că nu e nimeni mai bun, el 
a catedra, şi ei care am avut 9 rămin pe din afară. 
Dar se va zice: de ce nu te prezinţi încă odată? Dar de 
cite ori să mă prezint?  Vieaţa unui om nu poate să se 

petreacă, într'un perpetuă concurs. De aceea nevoile prac- 
tice ai făcut, ca în locul concursului s'a introdus, —şi ei 
am făcut des lucrul—un adevărat examen de capacitate: 

am de exemplu 7 catedre de limba romină vacante, exa- 
minez de odată pentru cele 7 locuri şi numesc pe cei 7 
cari aii eşit cei d'intiii. Nu e aceasta un examen de ca- 
pacitate? Ceea ce a făcut pe mulți să fie în contra exa- 
menului de capacitate, era greşita idee, că atunci cînd e 

vorba de examen de capacitate, ministrul e liber să nu-
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mească pe cine vrea din cei cari au reuşit. Cind însă nu 

e vorba de aceasta, ci deo clasificare care se face, şinu- 

mirea, e obligatorie în ordinea clasificărei, atunci examenul 

de capacitate este ca şi un concurs, cu avantagiul că nu 

ai tot anul frămintări, şi poţi să facă numirile ori de cite 

ori ai vacanţă fără să mai recurgi la dezagramentul de 

a numi suplinitori. 

Proiectul definitiv zice, că cel inscris, care a reuşit 

la examenul de capacitate, stă pe tabloii numai doi ani. 

Aceasta, e puţin, mai ales că examene nu se ţin de cit 

la doi ani. Dreptul de a sta pe tabloi trebue să fie mai 

lung şi cînd cei noi vor veni, vor intra și ei cu nota 

lor obţinută pe tabloii, dar voi rămine şi eu, căci alt-lel 

se reintorc greutăţile şi necazurile concursului. 
S'a discutat, d-lor, foarte mult în memoriul profeso- 

rilor din învățămîntul secundar, dacă la licee trebue să 

avem specialităţi complecte, adică fie-care profesor să facă 

un singur lucru sai dacă e bine să se combine muntă. 

Fără îndoială mă pronunţ pentru a doua idee. Răul pede: 

gogic, pe care fatal îl impune o prea mare specializarea 

profesorilor, lam expus adineaori şi nu mai revin. Cred, 
însă, că în proiect s'au făcut prea multe specialități şi că 
ar trebui să hotărim anume cari specialităţi se pot grupă 
şi cari nu. 

Incă o observare. Mi-se pare că foarte greşit e ar 

ticolul relativ la condiţiunile pe cari trebue să le îndepli 
nească profesorii de limbi moderne. Să nu ne facem iluzii: 

în şcolile noastre secundare limbile moderne se învață 

foarte răi şi biăeţii cari nai adus de acasă cunoştinţă 

unei limbi moderne, în cele mai multe cazuri nu 0 capătă 
în şcoală. Pe de altă parte avem greutăţi enorme de 4 
avea, un personal didactic pentru limbile "moderne. Înti'0 

vreme aveam un bun personal pentru limba germană, 

erau aceia pe cari ni-i furniza Transilvania. Acunmă 

însă, cînd în Ungaria limba ungurească e cea obligă 
torie, ei văd venind ziua, cind pentru limba germană 

nu vom mai avea de cit pe cei din Bucovina, şi DU 
Vor ajunge. | > | 

Despre limba, franceză, ştiţi în ce stare de inferiori” 

tate ne găsim. Aşa în cît cred, că vom avea nevoe mult 
vreme de profesori străini; aşi vrea prin urmare Că re 

a
i
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crutarea profesorilor de limbi moderne să fie în afară de 
sistemul general. 

Evident, dacă un licenţiat în litere, romin, ştie fran 
țuzeşte, îl vom prefera, dar numai cînd va ştie bine această 
limbă. 

De aceea, incă odată cred că trebue să facilităm re- 
crutarea personalului didactic pentru limbi moderne. Pro- 
iectul de lege nu mă satisface. 

Mai este o cestiune foarte importantă, care se ridică 
aci, cestiunea şcoalei normale superioare. 

Proiectul o desființează; este experienţa, se zice, care 
a determinat această soluţiune. 

Eu cred că ideea nu e nemerită şi iată pentru ce: 
e adevărat că școala normală superioară la noi în ţară, 
nu este şi nici nu poate fi o adevărată şcoală normală 
Superioară pentru un cuvint foarte simplu: Mai toţi şco- 
arii noştri se duc la litere şi ştiinţe pentru profesorat, 
prin urmare, o şcoală normală superioară ar fi aceea care 
ar coprinde pe toţi studenţii de la litere şi ştiinţe. 

Este însă alt-ceva în această şcoală, este un fel de 
internat universitar. Ştii că foarte multă lume e contra 
internatului, dar ar trebui să ne dăm seama ca la noi in- 
ternatul va, fi multă vreme încă un mijloc de cultură şi 
de educaţiune. 

Ei cred, că şi şcoala normală superioară, neavind pre- 
tenţiunea de a avea cursuri deosebite de ale Universităţii, 
Şi neavind de cit repetitori speciali, mai ales pentru lim- 
bile clasice şi moderne, şi cari să ajute pe profesorii 
de pedagogie în seminariile unde elevii şooalei nor-: 
male superioare vor merge, eii cred, zic, că această 
şcoală va fi, pentru încă mulţi ani, un instrument de edu- 
cațiune. 

Răposatul Odobescu organizase şcoala normală supe- 
Tioară în aceste vederi; cind el introducea acolo un bun 

tepetitor de limba, greacă adus din străinătate, un bun 
repetitor de limba franceză, recomandat nouă de către di- 
rectorul şcoalei normale superioare din Paris, studiul mu- 
zicei, pictura, scrima, dansul chiar, făcea o adevărată operă 
de educaţiune, pentru că dădea viitorilor profesori, cari se 
Vor duce în micile centre din provincie, mijloace de a se 
recrea, întrun mod sănătos şi intelectual.
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Noi nu trebue să uităm că vieaţa fostului student uni- 
versitar, care se duce în orăşelele mici, este o vieață foarte 
grea, din punctul de vedere intelectual, şi dacă dinsul 
după ciţi-va ani, orele sale libere şi-le petrece întrun mod 
urit, poate că mediul ambiant, împrejurările, sunt tot atit 
de respunzătoare ca şi dinsul. Căci, nu sunt de cit două 
mijloace pentru un om de a-şi petrece orele de recreaţie 
în mod sănătos şi folositor: exerciţiile corporale, sportul 
şi plăcerile artistice. In afară de acestea e jocul de 
cărţi, conversaţiunea la cafenea, intrigile reciproce, po: 
litica — barem de ar fi politică, dar ştiţi că nu e — toate 
ocupaţiuni deprimătoare şi pentru inteligenţă şi pentru ca- 
racter. 

cărora, le cerem să ducă lumina în toate unghiurile 

! 

1 

Şi dacă noi, d-lor, acestor apostoli cum îi numim, | 

| 

țărei, le vom da, mijloace ca să capăte gustul exeri 
țiilor corporale, gustul cititului, gustul artelor, ei sunt 
convins, că vom face dintr 'înşii adevărate elemente de edu- 
caţiune. 

Eu sunt convins, că un profesor care din clasa lui 
se duce acasă şi execută o bucate de muzică, sait ese 
afară, și schiţează un peisagii, este un profesor, care va 
produce în clasa sa îndoit de cît unul, care nu va avea 
ast-fel de gusturi. 

Mai mult de cit atit. Dacă voiţi să formaţi profesori 
de limbi moderne dintre ai noştri, numai acolo îi vom 
putea forma, căci nici odată liceele şi universităţile nuți 
vor da profesori cari să aibă o dicţiune bună şi metode 

- pedagogice pentru limbile moderne. Dacă însă studenţii 
vor fi interni şi vor avea şi repetitori în şcoală, vor ajunge 
la acest rezultat, bun. 

D-lor, a mai rămas să tratez încă două cestiuni cu 
cari termin: cestiunea plăţei profesorilor şi cestiunea dis- 
ciplinei. 

In privinţa plăţei, dacă plecăm de la ideea, că pro- 
fesorul trebue să fie ocupat mai mult, dacă plecăm de la 
ideea, că prea mulţi profesori la un liceii este o slăbiciune, 
nu 0 putere, atunci este cert că trebue să fie profesori 
puţini şi bine plătiţi; cred dar şi eii că este bine să se 
sporească munca, dar să se sporească şi plata. 

Cel d'intiiii, care a avut această idee a fost d. Sturdza.
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D. Sturdza şi-a imaginat nn sistem, zic imaginat, 
fiind-că acest sistem nu ştii să existe aiurea. Ei, de ase- 
meni, în proiectul meu propusesem acelaşi sistem, sistemul 
plăței cu ora. Munceşti 4 ore, eşti plătit pentru 4, mun- 
ceşti 12 sai 24 de ore, eşti plătit mai mult. Luasem 
această idee din proiectul d-lui Sturdza şi azi fac un mea 
culpa. Nu mai cred lucrul, nici bun, nici posibil, căci iată 

cusurul acestui sistem: arbitrarul şi mai ales credinţa în 
arbitrar: şi nu arbitrarul face atita răi, dar credinţa că 
omul este supus la arbitrar. Arbitrarul de fapt se întîmplă 
aşa de rar, teama de arbitrar este generală şi de tot 
ceasul. Ea face din unii niște răzvrătiți fără motiv real, 
şi din alţii tipuri de servilizm. 

Şi ce arbitrar? Arbitrar cu punga. Unuia îi vei da 
720 lei pe lună, altuia 360. E grei să fii drept cu aceste 
cereri de lefuri. Şi chiar cînd vei voi să drămueşti drept, 
nimeni nu va primi hotărirea ce vei lua ca dreaptă. Cei 
cari ai primit ore de lucru mai multe, vor fi bănuiţi de 
cei-l'alţi că aii avut protecţiune, iar cei cari vor avea mai 
puţine, vor fi acuzaţi de către cei fericiţi de lipsa, de ca- 
pacitate. Veţi introduce deci ura şi gelozia între dascălii 

aceleaşi şcoale, le vom introduce, dacă vreţi ca să fie pă- 
catul pe capul tutulor celor cari ai primit odată ideea, 
vom întroduce o săminţă care numai roade bune nu va 
da. De aceea, d-lor, cred că sistemul nu e bun şi că tre- 
bue să căutăm unalt sistem. Pentru profesorii actuali din 

învățămîntul secundar să le dăm alegerea, fie de a-şi păs- 
tra lefurile de astăzi şi maximum de 12 ore, fie dea 
intra în noua organizaţiune, iar pentru profesorii viitori 
din învățămîntul secundar să le dăm un maximum de ore, 

fie 18, fie 20 şi să le sporim leafa în consecință, rămînînd 
Două, administraţia după vreme, să împărţim cum vom 
putea numărul de ore, pe care dascălii trebue să ni-l pue 

la dispoziţiune. Am convingerea adincă că fără ast-fel de 
modificare, vom da de ast-fel de greutăţi în cît iar fac 

prorocia, că nu va trăi mult plata cu ceasul şi cu frac- 
țiunea de ceas. 

O voce: Ca la birjari. 
D. Take Ionescu: Nu e aci o cestiune de demnitate, 

este o cestiune de organizare. 
68772, Discursuri. III. 12
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D-lor, tot aşa cred că se face oare-care nedreptate 
cu cestiunea disciplinei. Semn al vremurilor! Altă-dată 
cînd se propunea o lege de învăţămint, partea, care in- 
teresa mai mult publicul, era partea disciplinară, pornind 
din ideea, că cu cit vei lăsa pe profesor mai independent, 
cu atit vei face o lege mai rea. Vedeţi că astăzi, disci- 
plina în preocuparea generală joacă un rol cu desăvirşire 
şters. Ce dovedeşte acest, lucru? Dovedeşte că s'a făcut 
liniştire în idei, şi că aii înţeles şi unii şi alţii că disci- 
plina trebue, dar că prea multă este rea... 

D-lor, ei fac omagii în public d-lui raportor Dimi- 
trescu, fiind-că ei pusesem în ante-proiectul mei o rea 
alcătuire în privinţa disciplinei, şi d-sa şi d. Hasdei mai 
făcut să schimb, şi în proiect să nu mai copiez, cum fă- 
cusem, ideea din proiectul d-lui Sturdza, aceea, de a in- 
troduce în juriul de judecată persoane străine de profe- 
sorat, cum aţi făcut d-v. la 1896, cînd aţi modificat legea 
învăţă mintului primar. 

Odată, dar, hotărît că judecata profesorilor trebue să 
se facă de semenii lor—în contrazicere cu ce aţi făcut la 
1896, şi de aceea cred că veţi reveni—iarăşi afirm că este 
o idee cu minte cea pe care o găsesc în acest proiect, Și 
care se află şi in proiectul meii, şi care iarăşi contrazice 
ceea ce sa făcut la 1896, şi anume, ca juriul qe jude- 
cată să fie unul nu două, unul la Bucureşti, nu două, 
la Iaşi şi la Bucureşti. In legea mea din 1893, era numai 
unul, la 1896 s'a propus două, unul la Iaşi şi altul la 
Bucureşti, şi sunt fericit că acum la 1898, se propune 
iarăşi numai unul la Bucureşti. 

Acum, d-lor, din cine să se compuie acest tribunal? 
D. ministru şi comitetul delegaților propun să se compună 
astfel: un profesor universitar, numit de ministru, un 
profesor universitar din Bucureşti, luat dintr'o listă 
de 6, propuşi de universitate, şi un profesor universitar 
din laşi, luat dintr”o listă de 6, propuşi de universitatea 
din Iaşi. 

D-lor, alegerea din 6, din experienţă pot să vă spul, 
este aproape o numire. 

_ D. Sp. Haret, ministrul cultelor şi înstrucțiunei publice: 
Doi din şase, ceea ce vine unul din tei, * 

D. Take Ionescu: D-lor, ei propun alt-fel şi anume: 
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unul ar fi numit de ministru, unul trebue ales direct de 
corpul universitar şi cel-l'alt fie că va fi luat dintr'o listă 
de prezentaţiune, fie că el ar fi rectorul universităţii, fiind- 
că el este cea mai mare autoritate universitară, în tot 
cazul cred. că unul din trei artrebui să fie ales direct de 
corpul profesoral al universităţei. | 

La detaliele judecăţei am observaţii de facut, de si- 
gur însă lucruri mici. De exemplu, în proiectul comite- 

tului de delegaţi se zice, că profesorul acuzat nu se poate 
apăra. Ei eram mai larg, ei îi dam dreptul ca el să fie 
aparat de un alt membru al corpului didactic, și aceasta 
fiind-că de multe ori omul este rău expunător şi răi apă- 
rător al cauzei lui, mai ales cînd sunt cestiuni delicate 
cum, de exemplu, 'onorabilitatea lui, cestiuni de intempe- 
rență, etc., așa în cit sistemul de a fi apărat de un alt 
membru al corpului didactic, după cum şi militarii sunt 
apăraţi tot de militari, cred că ar fi bun. 

Rămine cestiunea publicităţei. Bi nu fusesem pentru 
publicitate, şi vă mărturisesc că, pe mine personal, ideea 
publicităţei şedinţelor nu mă încălzeşte de loc. In ori-ce 
caz, dacă aţi merge la publicitate, ar trebui să preve- 
deţi că atunci cind sunt cestiuni delicate, şedinţele să nu 
fie publice, fiind-că, d-lor, sunt foarte multe cestiuni de- 
licate. 

In sfirşit un ultim detalii este acesta: Ca şi în 
proiectul mei, ministrul are dreptul de a aplica cenzura. 

In această privinţă, ei aveam mai multă lărgime, şi 
Vaşi ruga să faceţi cum am propus. lată ce zice pro- 
iectul : 

„Amenda şi cenzura nu se pot aplica uneia şi ace- 
leaşi persoane mai mult de 30 zile în -cursul unui an 
şcolar. “ 

Eu ziceam alt-fel, că ministrul nu poate aplica pen- 
tru a doua oară cenzura, pănă nu a trecut un an de la 
cea d'intiiu. 

Evident, că el poate aplica cenzura de 30 de zile, dar 
nu e tot una a pedepsi pe un om cu 30 de zile odată, 
sai a-l pedepsi tot anul cu cite 3, 4, 5 zile. Intr'o pe- 

deapsă nu e numai pierderea banilor, e şi lovitura sufle- 
tească, şi de aceea cred căe mult mai bună redacţiunea, 

pe care o propuneam ei, şi în care se zice, că minis-
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trul să nu poate aplica cenzura de cît o singură 'dată în- 
tr'un an. Mae 

Cu aceasta încheiii ceea-ce aveam de spus asupra în: 
vățămîntului secundar şi rog pe Cameră să bine-voiască 
să-mi dea miine o oră pentru învățămîntul superior. 

Voci: Continuarea pe miine. i 

Ă Şedinţa se ridică la 5 ore d.a., anunțindu-se cea urmnătoare po.a doua 
zi 31 lanuarie. E 

(Şedinţa Camerei de la 31 Ianuarie, 1998) 

D. Preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul: 

Bf: Degritaţi, 

In expunerea, pe care am făcut-o eri înaintea dv. 
asupra părţilor din proiectul de lege relative la învăță- 
miîntul secundar, am. omis un singur punct, care însă fu: 
sese atins de d. Saveanu şi care, sub aparenţa foarte mo- 
destă a unui detalii, coprinde un ce de mare importanţă, 
pot zice că una din părţile cele mai bune ale reformei 
actuale, —lucru care, de alt-fel, figurează în toate proiec- 
tele de lege, de reforma învăţămîntului, este restringerea 
numărului şcolarilor din clasă. Aci stă scăparea: învăţă- 
mîntului nostru. | 

Sau admis 50 de şcolari întio clasă de gimnazii și 
40 la liceu. Numărul, de alt-mintreli, este foarte: mare, 
din punctul de vedere pedagogic; dar recunosc că mai de- 
parte nu putem. merge, dacă voim o reală aplicare â 
legei. Experienţa a dovedit pănă acum că o dispoziție 
identică cu aceasta, cea din legea din 1864, a rămas li 
teră în lege; este o greutate administraţivă de a aplica 
aceasta, dispoziţie mult mai mare de cit se crede, şi din 
parte-mi declar că acel ministru al instrucţiunei, care va 
putea, aplica această dispoziţiune, va aduce un mare ser- 
viciu învăţămîntului secundar. 
„Acest lucru hotărit, dacă trecem la modul de admi: 

siune în liceii și gimnazii, ce vedem? Prin proiectele de 
legi din 1886 şi 1895, admiterea în liceti se făcea prin- 

 



15! 

tr'un concurs, în proiectul de lege actual, admiterea se 
face în baza notei celei mai mari, de la limba romînă şi 
matematică, din certificatul clasei a 4-a primară. 

„„ D-lor deputaţi, am credinţa că acest mod de alegere 
va ridica aşa de multe .şi varii reclamaţiuni, în cît va 
zădărnici buna-voinţă a ministrului, şi-l va face să nu 
poată aplica legea. Nota din clasa a 4-a depinde de seve- 
ritate sai indulgenţa institutorului, şi atunci veţi vedea, 
pe fie-care părinte zicînd, că copilul mei a urmat la o 
şcoală cu un profesor sever. şi deşi are o notă mai mică 
de cât copilul cutăruia, care a învăţat la un dascăl indul: 
gent, dar ştie mai multă carte, ete. 

Ori-ce mijloc de alegere, concursul sai nota din clasa, 
4-a are cusururi, lucrul este evident. Orice mijloc va 
face nedreptăți, iarăşi evident. Dar eti sunt convins, 
că atunci cînd ai de aplicat; o lege, care pare foarte 
riguroasă —unde intră 130—150 de băeţi, nu vor mai 
intra de cît 50—iîţi slăbesc puterile, dacă iai un mijloc 
de alegere, care dă loc la atitea obiecţii şi foarte înte- 
meiate. 

Şi iar fac o proorocie. Se vă reveni la sistemul con- 
cursului din legile de la 1886 şi 1895.. 

lar pănă atunci va fi o mare întrecere între profe- 
sorii de clasa 4-a, ca să asigure prin note excelente şeo- 
larilor lor, sau acelora la cari ţin, accesul în învățămîntul 
secundar. | | | 

D-lor deputaţi, este evident, că cele relative la învă- 
țămintul superior nu pot să aibă aceeași influenţă practică 
asupra transformărei învăţămintului superior, pe care le 
are măsurile legislative relative la învăţămintul secundar. 
In adevăr, d-lor, învățămîntul superior nu atirnă atit de 
organizare, cit atirnă de starea generală a culturei dintro 
țară şi dacă în învățămîntul secundar, dascălul este un 
factor însemnat în învățămîntul universitar, putem zice 
că dascălul este totul sai aproape totul; şi după cum la 
învățămîntul secundar nu avem pletoră,' dar nici măcar 
putinţa, de a alege dascăli, în învăţămintul superior lipsa 
este şi mai mare. Ori-cine ar crede că reformele din în- 
vățămintul superior pot să facă nu un oare-care bine, dar 
să transforme universităţile, işi face o iluziune cu desă- 
Virşire deşartă. Azi, de exemplu, d-lor, de ce se cam plinge
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lumea? lau un exemplu. Nu sunt facultăţi în ţară, în 
cari cursurile se fac cu o neregularitate desăvirşită? Nu 
sunt facultăţi în care examenul la ziua fixată este aproape 
un eveniment și în care un student are mai multă muncă ca 
să-şi întrunească, o comisiune de. examen de cit să-şi pre- 
pare materia de examen? Nu ştiţi că s'aii văzut studenţi 
cari ai dat examen după două luni de la ziua care se 
fixase pentru examen? Vă puteţi face idee de starea su- 
fletească a acestor studenţi, cari, timp de două luni, tre- 
bue să aştepte, fără să ştie în ce ceas vor fi întrebaţi? 
Dacă adăogaţi că una din universităţile noastre este aşe- 
zată afară din Capitală, ca mulţi din personalul didactic 

al acestei universităţi, — dacă n'ar fi de cît prin jocul in- 
stituţiilor parlamentare— sunt absenţi de la catedrele lor 
vn număr însemnat de zile pe an şi că tocmai acolo este 
absolută imposibilitate dea se gâsi un suplinitor bun, care 
să bine-voiască să suplinească, nu vedeţi că multe lucruri 
se explică? Vedeţi, dar, că sunt în organizarea universi- 
tăţilor noastre greutăţi, pe care proiectul de lege nule 
va îndrepta mult şi cari nu se vor înlătura alt-fel de cit 
cu vremea şi din consideraţiuni cu totul independente de 
modul cum este redactat, proiectul de lege asupra învăţă- 
mintului superior. 

Dar, d-lor, să ne restringem în ceea-ce poate face un 
proiect de lege şi să examinăm problema organizărei uni- 
versităţilor. 

Sunt, d-lor, două moduri dea concepe o universitate. 
Sai un centru de înaltă, cultură, în care se face ştiinţă 
multă, aproape independent de ceea-ce marea masă a stu- 
denţilor vor învăţa. Acesta, mai ales, este sistemul 
german; se face multă ştiinţă de către profesori, ca să 
înainteze ştiinţa şi pentru o elită de studenți; în schimb 
diploma este foarte uşor de căpătat; însă. diplomele 
acestea, universitare nu daii acces la, diferitele carieră pu- 
blice. Ca să fi admis acolo, trebue alt examen: examenul 
de stat. 

Este şi o altă concepţie: Universitatea, un fel de 
şcoală profesională superioară pentru carierele libere, căci 
cam aşa a fost multă vreme facultatea din Paris, şi de 
aceea s'a ZiS în glumă: că este o excelentă fabrică de 
notari şi de judecători. | 
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În această concepţie examenele sunt mai severe şi în 
schimb diploma îţi deschide drumul la toate carierele fără 
alte examene. 

La noi nu putem să avem decit un fel de complex, 
o combinaţie a amindouă felurile de a concepe universi- 
tatea. Aşa este organizată societatea noastră, în cât ac- 
cesul carierelor celor mai plăcute unui popor de origină 
latină şi prin urmare, foarte mindru acceșul carierelor zise 
liberale, pentru că de multe ori sunt cele mai puţine libere, 
este rezervat diplomelor. Prin urmare, universităţile la noi 
trebue să aibă ceva dintr”o şcoală profesională superioară 
şi ca să documentez lucrul, chiar în proiectul de lege este 
un articol, care de sigur nu e inspirat din concepţia sa 
vantă a universităţilor, acela care spune că studenţii, dacă 
doi ani nu-şi vor trece examenele se vor şterge din ma- 
tricole. Esta aci o dispoziţiune poate foarte bună, dar 
care imediat învederează, concepţia de şcoală profesională, 
superioară, iar nu concepţia de focar de ştiinţă, in care 
puţin îți pasă dacă cei cari ascultă vor să ia repede sai 
nu diplomă,— unde puţin îți pasă dacă te ascultă, şi cei 
incapabili, numai să fie capabili cari să te urmeze. 

Dar nu putem să ne mulţumim numai cu o asemenea 
concepţie. 

De sigur, pe cit e posibil, se va ţine seamă de ne- 
voile noastre de a avea o universitate, în care coordonarea 
ştiinţelor se face în vederea, unei anume catiere, şi'n care 
examenele se fac în vederea unui certificat, care obligă 

pe urma pe stat să dea ocupaţie purtătorului şi prin ur- 

mare, să aplice aceste cartificate pe spinarea societăței. 
In acelaşi timp nu putem să nu avem veleităţi de a avea 
in universitatea noastră pe cit posibil un focar de ştiinţă. 
De aceea, ei cred că, cu măsură putem să introducem 
şi noi în universităţile noastre—şi în parte proiec- 
tul îl introduce — un spirit universitar, şi cind zic un spi- 
rit universitar, pot, să-l definesc ast-fel: o mai mare li: 
bertate pentru profesori şi o mai mare libertate pentru 

studenţi. 
O mai mare libertate pentru profesori în alegerea 

materiilor asupra cărora fac curs. Vă închipuiți starea 
sufletească a unui om care 30 de ani d'a rindul face curs 
de drept penal, care 30 de ani d'a rindul face regulat
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acelaşi lucru? Acesta nu e curs universitar în inţelesul 
înalt al cuvintului, şi nu acesta face voios un om care 
cultivă ştiinţa pentru ea însăşi. Prin urmare, din 
acest punct de vedere, cînd se va hotări să se introducă 
un ast-fel de spirit, aşa trebue alcătuit lucrul în cit ace 
leaşi cursuri, un profesor să poată să le mai varieze, şi 
pe cind el face aceasta, un alt profesor care este în aceeaşi 
preajmă de studii să facă materia lui, iar în schimb mai 
mulţi profesori să poată propune aceleaşi materii şi stu- 
dentul să aibă oare-care alegere între cursul cutare Şi Cu: 
tare, cum este la medicină astăzi pentru clinici. 

De asemenea a hotări că studentul are să râs- 
pundă la cutare sai cutare materie, nu este a încuraja 
spiritul ştiinţific şi a face să se desvolle originalitatea 
omenească. Să fie, de sigur, studii obligatorii, dar pentru 
cele-l'alte să se lase libertate studentului ca să le grupeze 
el cum vrea. 

Proiectul de lege, de sigur, îngădue oare-cum şi li- 
bertatea studentului şi libertatea profesorului, de cit le 
îngădue într'un mod pe care-l cred nepotrivit. Proiectul 
zice: facultăţile actuale se pot împărţi în secț.uni după 
socotinţa lor, fără intervenirea d-v., a legiuitorilor. 

Ei bine, d-lor, aceste impărţiri de facultăţi în dife- 
rite secțiuni nu pot; să atirne numai de voinţa universi- 
tăței, ci şi de voinţa statului şi, prin urmare, de voința 
noastră. În această privinţă, cred, că ar trebui să se fixeze 
prin lege numărul secţiunilor, cari se pot întocmi cu drept 
de a da diplomă, cari să deschidă cariere, iar universităței 
să se lase libertatea a compune alte grupări, cari să dea 
şi ele diplome, dar nu de acelea cari deschid cariere. 
Pentru a lămuri, voiă da un exemplu: La drept două 
secţiuni ar fi suficiente. O secţiune a ştiinţelor juridice 
pure, şi alta, indispensabilă, a ştiinţelor de stat; vor fi de 
Sigur şi materii comune. 

Acelaşi lucru s'a făcut, sunt doi ani, la Paris, unde 
nu numai că s'a, sancţionat facultatea juridică, dar s'a 
admis sistemul liberal şi anume că în fie-care secţiune 
sunt materii obligatorii, şi materii pe cari studentul și 
le alege. 

Vedeţi, dar, că chiar în această veche universitate 
a pătruns acest spirit de libertate şi individualitate.
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La facultatea de litere de la noi mi se pare că sec- 
ționarea, a mers prea departe, din punctul de vedere al 
diplomei; căci dacă nu mă înşel astăzi aţi făcut patru 

secţiuni. Deja patru sunt prea multe şi cine ştie dacă 
miine poimiine nu veţi face șase. 

Prin secţionări excesive se uşurează prea mult exa- 
menele, se scade valoarea diplomelor şi se îngreunează 
sarcina statului şi a Societăţei, care are să căpătuiască pe 

toți aceşti diplomaţi după obiceiul ţărei. 
D-lor, ceea ce aşi voi în această privință, ar fi ca 

proiectul, lăsînd jocul liber şi studenţilor şi profesorilor, . să 
fixeze pentru nevoile actuale la diferitele facultăţi, numărul 

de secţiuni cari dai diplome cu drepturi în stat, inde- 
pendent de alte combinaţiuni ce s'ar putea face. 

D-lor, la universitate, cum ziceam adineaurea, totul 
sunt profesorii şi prin urmare, totul depinde de la modul 
de recrutare al lor. In această privință care este sistemul 
nostru de azi? lată acel sistem; fie-cărei catedre i se 
fixează o felie din ştiinţa, carea fost împărţită, pentru un 
timp îndelungat, fiind-că nu se poate legifera la fie-care 
doi ani, trei ani, şi pentru fie-care catedră cite un con- 
Curs care trebue să se ţină şase luni după: ivirea va- 

canței, Cind se face o catedră vacantă, de exemplu, prin 
moartea profesorului de botanică, imediat ea este ocupată 
de un alt profesor botanist, pregătit ori nu pentru acest 

lucru. 
Dacă însă catedra nu este vacantă, botanistul cel 

pregătit trebue să aştepte ani d'alungul un accident agrea- 

bil pentru el şi dezagreabil pentru cel-lalt. Mai mult de 
cit atit: cine trebue să judece pe botanist? Profesorii de 
la facultatea respectivă, cari sunt traşi la sorți şi se poate 
intimpla foarte bine ca nici un botanist să nu cadă în 

comisiune, şi chiar cei din ştiinţele naturale să fie în mi- 
noritate. 

Miaduc aminte, cînd a fost catedra de limba slavă 
de la facultatea din Bucureşti, care trebuia ocupată, a fost 
imposibilă formarea comisiunei, pentru-că nici unul dintre 
profesorii căzuţi la sorți nu cunoşteaii această limbă. 

Este dar sigur, că sistemul actual e răi. 

Ce se propune prin proiectul de lege? Printr'acest 
proiect, se propune întîi, să înfiinţăm la universitate trei
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feluri de profesori, să avem aocenţi, gradul întiiii; agre- 
gaţi, grad superior, apoi profesori. Ca împărţire o cred 
bună: ceea-ce însă nu-mi suride de loc, e erarchia ce se 
propune, şi mai ales la unele din facultăţi o cred impo- 
sibilă. Că aceste trei feluri de profesori, căci nu găsesc 
alt cuvint; care să coprindă pe toți, că aceste trei feluri 
de magistrați aj învățămîntului sunt utile, e adevărat, 
căci fie-care corespunde la anume nevoi universitare. Do- 
cenții sunt utili, că sunt neplătiți şi în număr nelimitat, 
ast-fel se dă ocaziune tinerilor, cari cred că pot deveni 
profesori universitari, să-şi facă probele fără răspunderea 

“statului, să facă cursuri prin care să dovedească capaci- 
tatea Jor. Sunt nesupărători, însă numai qacă docenția 
lor nu le dă nici un arept. 

Diferenţiarea, între un agregat şi un profesor eutilă. 
E, firesc ca într'o universitate să se intre pe o treaptă 
mai mică şi, prin distingere în această treaptă, să se 
treacă la o treaptă mai sus, la treapta de profesor, şi e 
firesc să se pună anume condițiuni la început unui agre- 
gat, care ar fi cu neputinţă să se pună unui profesor; pe 
de altă parte, sunt facultăţi unde s'ar putea, întrebuința 
chiar sistemul agregaţilor neplătiţi după un număr oare 
care de ani. Dacă agregatul n'ar putea deveni profesor, 
după 10 ani de exemplu, ar răminea agregat neplătit. 
Lucrul există aiurea, numai ast-fel se poate explica nu 
mărul cel mare de agregați, cari sunt la facultăţile de 
medicină din Franţa, căci toţi n'ar putea fi plătiţi; ast fel se fac mereii locuri şi pot şi generaţiunile tinere să vină 
şi ele să lucreze în universităţi. 

Acum, dacă am citit cu atenţiune proiectul şi vă asi 
Sur că lam cetit şi azi dimineaţă, vă mărturisesc Că 
n am înţeles bine care e sistemul de numire care se pro: 
pune, şi dacă în expunerea, lui, voii greşi, vina e a Mtâ 
care n'am reuşit bine să înţeleg care este acest mecanizm. 

Iată cum cred că am înțeles, şi criticele mele vo! 
porni de la această înţelegere. | 

„Cred, am inţeleş aşa, că în principiu ori-ce profesor 
universitar, trebue să înceapă prin a deveni docent şi că 
din docent devine agregat şi din agregat profesor. Că proba 
pin examen se face la început la docenţie, şi că numa! 
în caz cind nu sar găsi docenţi destui, numai atunci se
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creează încă o speţă de agregaţi, cari vin prin examen 

sai concurs, cum vreţi să-l numiţi,—la universitate ori- 

cum îl veţi numi tot una e, —că aceşti agregaţi aii o 
siiuaţiune deosebită de âgregaţii cari vin din docenţi. 
Agregaţii cari vin din docenţi rămîn pentru tot-de-a-una, 

celor-Palţi li se dă un număr de ani să-şi facă probele 

capacităţii lor şi dacă nu le fac bine, sunt scoşi. 
De asemenea, pentru a trece profesor sai agregat din 

docent, fie-care din universităţi, consiliul facultăţilor res- 

pective cu decanii celei-l-alte iacultăţi prezintă ministrului 

cite un candidat şi ministrul alege. Sunt şi excepţiuni 
pentru persoane cari se disting, dar, în sfirşit, acesta, 

ei cred că e sistemul. 
Eu cred, d-lor, că acest sistem, mai ales pentru fa- 

cultatea de drept şi medicină, e cu desăvirşire greşit, şi 

iată de ce: 
Noi le numim pe toate facultăţi, dar în realitate 

este o mare deosebire între deosebitele facultăţi. Că toate 

constituese universitatea este adevărat, că toate concură 

la cultura naţională, este adevărat, dar că între ele sunt 

deosebiri adinci, aceasta nu se poate contesta. 

Profesorii, sai mai bine învățații, cari vor să intre 

în invăţămintul ştiinţific şi literar, şi a căror ocupaţiune 

de căpetenie este universitatea, se vor inchina condițiu- 

nilor severe ce se vor face, căci nu prea ai alegere, este 

cam o lege de aramă ca legea salariilor din economia po- 

litică, cum ar zice d. Morţun. | 
Ei bine, un învăţat în medicină sau drept, şi mai ales 

în medicină, nu va putea face din profesorat unica lui 

ocupaţiune, căci el este trebuincivs şi în afară de univer- 
sitate. La drept, ori-ce aţi face nu e cu putinţă şi nu va 

îi cu putinţă nici peste 30—40 de ani, să aveţi pe cei 

maj buni în universitate şi în acelaşi timp să fie oameni 

pentru cari universitatea să fie ocupaţiunea lor unică. 

D. Em. M. Porumbaru: Aşa ar trebui să fie. 

D. Gr. N. Macri: Profesorii din Franţa nu fac pe 
advocaţii. ” 

D. Take Ionescu: Imnexact, profesorii de la facultăţile 
de drept din provincie fac pe advocaţii, iar profesorii din 
Paris nu fac pe advocaţii, nu fiind-că nu ai dreptul, dar 

fiind-că nai ocaziunea. Şi iată de ce n'au ocaziunea. Fiind-
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că ei, deosebit de plata lor de 15.000 lei pe an, la careh 
mai vine ceva din inscripţiile de examen, cam 18.000 ii, 
se ocupă cu literatura, juridică care le produce şi produce 
mult, ei daii consultațiuni scrise, cari se plătesc foante 
mult fiind-că ai autoritate, dar mai ales aiă literatura 
juridică, sunt cele 3—4 colecţiuni mari cum sunt Pan. 
dectele, unde o notă la o hotărire bine făcută, se plătește 
cu sute de lei. Prin urmare, departe de a fi un desavar: 
tagii, este un avantagiii poziţiunea înaltă, pe care le-od 
titlul de profesor şi care-i face să se dispenseze de ale 
ocupaţiuni. 

Dar, d-lor, este un lucru care cade sub înţelesul tu: 
tulor, cum că în realitate, în situațiunea actuală şi mulți 
ani de acum înainte, în Romiînia, dacă veţi pune cond 
țiuni grele pentru recrutarea acestor oameni, nu veți avea 
nu pe cei maj buni, dar nici pe cei mediocri. Veţi 
avea docenţi gratis la drept şi la medicină, nu mă în 
doesc, dar e cestiunea de a avea buni, și de aceasta mi 
îndoesc. 

Aşi vrea, ca docenţii să fie cu cursuri gratuite și în 
număr ilimitat; o universitate cîştigă din acest lueru. Do 
cenţii de la ştiinţe şi litere vor fi in tot-de-a-una plătiţi 
căci vor fi întrebuinţaţi la, seminarie, laboratore, institute 
Şi la aşezămintele de cultură, căci te adresezi tot-de-a-un 
la un om în legătură cu universitatea ca să ocupe aceste 
locuri. De alt-fel mulţi docenţi vor fi şi profesori secul 
dari în Bucureşti sati Iași, şi vor avea ocaziune astfel să 
dovedească că pot să treacă şi în învățămîntul superior 

La drept şi medicină fiind imposibil acest lucru, își 
vrea ca la toate facultăţile să înceapă lucrul de la age 
gaţi, iar nu de la docenţi, prin urmare aşi vrea exătie 
nul la agregajie, nu la, docenţă. | 

De asemenea nu vreau să numesc de azi pe to 
asregații ciți vor trebui, căci nu trebue ca 0 generaţiule să închidă accesul celei-l'alte, şi aşi voi ca prin lege 
se hotărească că întrun număr 'de any se vor împli 
aceste locuri de agregaţi în parte şi treptat, de oale & nu este bine să deschidem astăzi uşile prea mari penibil ca miine să rămînă închise. 

O catedră nu trebue să fie legată cu ideea, că îl? 
bue să fie ocupată cu un profesor. Să luăm de exe
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facultatea de drept, care ar avea zece profesori şi zece 
agregați, şi să presupunem că a rmurit, saii s'a retras pro- 
fesorul de drept roman. Dacă am un agregat, care sa 
distins cu desăvirşire în dreptul roman, il înaintez profe- 
sor de drept roman, dacă nu, cursul de drept roman se 
va face de un agregat şi vom lua alt agregat care făcea 
alt curs şi-l vom face pe acela profesor. 

Cu alte cuvinte, deosebirea nu trebue să fie de ma- 
terie, ci de erarhie. Şi cînd este vacanţă de profesori, 
universitarea să recomande ministrului cel puţin doi can- 
didaţi dintre agregaţi, să prezinte, dacă vreţi şi un do- 
cent, şi ministrul să facă, alegerea. Dar cred că mai bine 
ar fi să se prezinte doi agregaţi. 

D. Gr. N. Macri: Aţi spus că nu trebue să fie do- 
cenți la drept şi medicină. 

D. Take Ionescu: Nu am spus aceasta, am spus că 
nu primesc obligaţia de a începe prin a fi docent spre a 
ajunge agregat şi profesor. Am mai spus că sistemul din 

proiect nu se lipeşte cu cele 2 facultăţi, şi am cerut să 
adoptăm un alt sistem: docenţi să fie, dar examenul de 
abilitare să nu fie la docenţie, ci la agregaţie, iar docenţii 
să se poată prezenta ca ori-cine altul la examenul de 
agregaţie. 

Aşa cred că ar trebui să fie cel mai nimerit sistem 
de numire, dacă vrem să avem uniformitate toate fa- 
cultățile; alt-fel, mă tem că vom avea docenţi mulţi şi 
profesori slabi. 

Dar, ziceţi, am lăsat poarta deschisă, ca, atunci cînd 
nu vor fi docenţi de recomandat, să se facă examenul de 
agregat. Dar credeţi d-v., că consiliul de profesori, care 

cunoaşte pe docenţi, care trăeşte cu docenţii, cînd se va 
ivi vacanţa, va face încheeri că nu se găseşte în toţi 
aceşti docenţi nimeni de recomandat? Din dovă, ori din 
Zece, vor recomanda un docent, şi nu vor face raport că 

e loc la alt mijloe de recrutare. 
Aceasta, o afirm, şi cred că nu sunt departe de adevăr. 
Alt-fel d-v., cerind tuturor să înceapă prin situația, 

neplătită şi inferioară, de docent, eliminaţi pe cei mai dis- 
tinși şi asiguraţi cariera pentru mediocrii. 

Mai departe, d-lor, nu voiii amestecul celor două 
universităţi. Pie-care universitate să-şi facă, recomandația
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pentru facultăţile ei, nu zic prin aceasta că universitatea 
din Bucureşti, să nu poată recomanda un agregat din 
lași şi universitatea din laşi să nu poată recomanda un 
agregat din Bucureşti; dar ceea ce voiu, e că universi 
tatea, unde e vacanţă, să facă singură recomandaţia, iar 
nu cele două universităţi. | 

Transferările profesorilor le găsesc admisibile cu o 
condiţiune: ca să fie propuse şi de universitatea, de unde 
pleacă profesorul şi de universitatea de unde vine profe 

sorul, şi atunci mă închin; aceasta cred că ar fi o trans 
ferare facută şi în interesul învăţămîntului şi spre cinstea 
ambelor universităţi. 

D-lor, tot în legătură cu acest lucru—şi dinainte vă 
spun că amendamente nu sunt hotărit a propune, căi 
aceasta nu e misiunea unei opoziţiuni aşa de puţină a 
a noastră, faţă de o majoritate care lucrează proiectul de 
lege şi-şi ia răspunderea lui—ţii să arăt că cu, sistemul 
proiectului acesta de lege, ar fi, mai ales la facultatea de 
medicină, să ne privăm de unul din cele rmai bune lucruri 
pe cari le-am avut pănă astăzi. Ne-am dat noi socoteala 

cine ne-a creat nouă în ţară aceasta profesorii noştri de 
clinică ? 

Am avut şi avem cliniciani foarte distinşi ca: Mar 
covici, Obedenaru, Kalenderu, Stoicescu, Buicliu. Toţi aceș 

tia au fost interni în spitalele uneia din cele mai mall 
capitale ale Europei, unde internii nu sunt interni, ci sun 
medici secundari, căci acolo lipsesc medicii secundari, al 
făcut 5 ani practică de meâici secundari sub cei mai mari 
profesori, şi de aceea am convingerea că facultatea de 
medicină dă bune rezultate. 

Ei bine, d-lor, cu sistemul d-v. nu-i vom mai ave 
pe aceşti cliniciani. Pentru a ajunge intern la Parisili 
trebue 8 sai 9 ani. In Paris aşa este obiceiul, fac 4ani 
ca intern, şi de ordinar 5, ceea-ce face: 3 şi cu 5, 1320) 
ŞI întors aci îi mai ceri să fie docent, încă trei ani ȘI 
gratis, ca să ajungă agregat? 
„Şi fiind-că, d-lor deputaţi, cu ocaziunea aceasta în 

atins cestiunea, studiilor <in străinătate, aşi dori să se Ir 
Sipească oare-cari tendințe, pe cari le-am simţit prinite 
noi în contra exodului tineretului nostru de a se adăpt 
la lumina universităţilor din Occident. Tot ce suntem 10
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ca cultură, şi suntem cu mult superiori vecinilor noştri, 
datorim acestui fapt istoric, care poate are în alcătuirea 
societăţei romine o insemnătate preponderentă, faptul că 
vreme de 80 de ani, rind pe rind, generaţiuni întregi au 
trăit ciţă-va ani într”o atmosferă intelectuală, care este cu ne- 
putinţă să o găsească în ţară, într'o adevărată vieaţa uni- 
versitară, departe de grijile zilei şi de interesele inomentului, 
care ne frămintă, cind stăm aci. Acestei atmosfere senine, 
curat universitară, acestei scurte vieţi în centruri culte 
se datoreşte cultura noastră, şi aceasta se datoreşte poate 
şi asprimea cu care ne judecăm noi inşi-ne, asprime care 
dovedeşte marea deosebire între idealul nostru şi reali: 
tatea. Cred, d-lor, că ar fi o pagubă reală pentru mintea 
şi sufletul acestei ţări, cînd am rupe aceste legături cu 
apusul, şi am voi să fabricăm toată cultura noastră la 
noi. De aceea, eii doresc, să continue şi pe viitor acest 
exod al tinerimei noastre, cea mai inteligentă, către 
acele centruri de vieaţă culturală, pe cari nu putem de 
cit să le privim cu admiraţiune şi să ne muncim ca să le 
imităm, 

Departe de mine de a nu spera să creăm şi noi un 
centru de vieaţă culturală, doresc aceasta pentru cuvinte, 
care ne scot puţin din cercul discuţiunilor de azi, dar 
care trebue să domine de cite ori ne ocupăm de ale 

şcoalej. 
Nu e cu putinţă să trăiască o ţară, care numai con- 

sumă din cele intelectuale şi care nu aduce nimic la te- 
zaurul comun al popoarelor civilizate. Am trăit pănă acum 
din cele ce ai produs alţii, a scsit timpul să dăm şi noi 
lumei, o cugetare, un adevăr, o operă de artă, să aducem 
şi noi partea noastră la tezaurul civilizaţiunei, care este 
al tuturor şi nu este al nimănui. 

O ast-fel de perspectivă deschidea Ungurilor d. de 
Kallay, întrun discurs al săi la Pesta, în care spunea, că 
Maghiarilor le este dat, să creeze centrul de lumină al 
Răsăritului. 

Ei cred însă că, tocmai tendinţa lor cu totul şovină, 
prea şovină pentru un popor a căruia limbă este vorbită 
numai de 7 milioane de oameni, îi va face improprii pen- 
tru a, creea adevărata cultură, care să serve drept focar 
de lumină pentru diferitele neamuri din Orient. Şi, d-lor,
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pentru facultăţile ei, nu zic prin aceasta, că universitatea 
din Bucureşti, să nu poată recomanda un agregat din 
laşi şi universitatea din Iaşi să nu poată recomanda un 
agregat din Bucureşti; dar ceea ce voiu, e că univers: 
tatea, unde e vacanţă, să facă singură recomandaţia, iar 
nu cele două universităţi. | 

Transferările profesorilor le găsesc admisibile cu o 
condițiune: ca să fie propuse şi de universitatea de unde 
pleacă profesorul şi de universitatea de unde vine prof: 
sorul, şi atunci mă închin; aceasta cred că ar fi 0 trans 
ferare facută şi în interesul învăţămîntului şi spre cinstea 
ambelor universităţi. 

D-lor, tot în legătură cu acest lucru — şi dinainte vă 
spun că amendamente nu sunt hotărit a propune, căi 
aceasta nu e misiunea unei opoziţiuni aşa de puţină ca 
a noastră, față de o majoritate care lucrează proiectul de 
lege şi-şi ia răspunderea lui—ţii să arăt că cu sistemul 
proiectului acesta de lege, ar fi, mai ales la facultatea de 
medicină, să ne privăm de unul din cele rnai bune lucruri 
pe cari le-am avut pină astăzi. Ne-am dat noi socoteala 
cine ne-a creat nouă în ţară, aceasta, profesorii noştri de 
clinică ? 

Am avut şi avem cliniciani foarte distinşi ca: Mar 
covici, Obedenaru, Kalenderu, Stoicescu, Buicliu. Toţi aceş- 
tia au fost interni în spitalele uneia din cele mai mari 
capitale ale Europei, unde internii nu sunt, interni, ci sunt 
medici secundari, căci acolo lipsesc medicii secundari, al 
făcut 5 ani practică de medici secundari sub cei mai mari 
profesori, şi de aceea am convingerea că facultatea de 
medicină dă bune rezultațe. 

Ei bine, d-lor, cu sistemul d-v. nu-i vom mai avea 
pe aceşti cliniciani. Pentru a, ajunge intern la Paris iţi 
trebue 8 sai 9 ani. In Paris aşa este obiceiul, facă 4 ani 
ca intern, şi de ordinar 5, ceeace face: 8 şi cu 5, 13 ani, 
ŞI întors aci îi mai ceri să fie docent, încă trei ani şi 
gratis, ca să ajungă agregat? 

__Si fiind-că, d-lor deputaţi, cu ocaziunea aceasta îl 
atins cestiunea, studiilor cin străinătate, aşi dori să se Ți- Sipească oare-cari tendințe, pe cari le-am simţit prinite 
noi in contra exodului tineretului nostru de a se adăpă la lumina universităţilor din Occident. Tot ce suntem noi
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ca cultură, şi suntem cu mult superiori vecinilor noştri, 
datorim acestui fapt istoric, care poate are în alcătuirea 

societăţei romine o insemnătate preponderentă, faptul că 
vreme de 80 de ani, rînd pe rind, generaţiuni întregi au 
trăit ciţi-va ani într'o atmosferă intelectuală, care este cu ne- 
putință să o găsească în ţară, într'o adevărată vieaţa uni- 
versitară, departe de grijile zilei şi de interesele momentului, 
care ne frămintă, cînd stăm aci. Acestei atmosfere senine, 
curat universitară, acestei scurte vieţi în centruri culte 
se datorește cultura noastră, şi aceasta se datorește poate 
şi asprimea cu care ne judecăm noi inşi-ne, asprime care 
dovedeşte marea, deosebire între idealul nostru şi reali- 
tatea. Cred, d-lor, că ar fi o pagubă reală pentru mintea 
şi sufletul acestei ţări, cind am rupe aceste legături cu 
apusul, şi am voi să fabricăm toată cultura noastră la 
noi. De aceea, eii doresc, să continue şi pe viitor acest 
exod al tinerimei noastre, cea mai inteligentă, către 

acele centruri de vieaţă culturală, pe cari nu putem de 
cit să le privim cu admiraţiune şi să ne muncim ca să le 
imităm. 

Departe de mine de a nu spera să creăm şi noi un 
centru de vieață culturală, doresc aceasta pentru cuvinte, 
care ne scot puţin din cercul discuţiunilor de azi, dar 
care trebue să domine de cite ori ne ocupăm de ale 
şcoalei. 

Nu e cu putiaţă să trăiască o ţară, care numai con: 
sumă din cele intelectuale şi care nu aduce nimic la te- 
zaurul comun al popoarelor civilizate. Am trăit pănă acum 
din cele ce ai produs alţii, a sosit timpul să dăm şi noi 
lumei, o cugetare, un adevăr, o operă de artă, să aducem 
și noi partea noastră la tezaurul civilizaţiunei, care este 
al tuturor şi nu este al nimănui. 

O ast-fel de perspectivă deschidea Ungurilor d. de 
Kallay, înti”un discurs al săiila Pesta, în care spunea, că 

Maghiarilor le este dat să creeze centrul de lumină al 
Răsăritului. 

Ei cred însă că, tocmai tendinţa lor cu totul şovină, 
Prea şovină pentru un popor a căruia limbă este vorbită 
numai de 7 milioane de oameni, îi va face improprii pen- 
bu a creea adevărata cultură, care să serve drept focar 
de lumină pentru âiferitele neamuri din Orient. Şi, d-lor,
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dacă vom şti să facem ceea-ce e posibil, vom creea na 
un adevărat centru de adevărată cultură. 

Pentru aceasta credeam şi cred, că trebue să mai avem 
ce-va alături cu universităţile noastre aşa cum sunt, şi 
pentru aceasta propuneam la 1895, şi sper să TEuşese în- 
tr'o zi, ca pe lingă universităţile noastre complecte, cu cur- 
surile lor în limba, noastră, să mai fie ce-va. Ar fi un mare 
lucru, dacă am putea să facem aci cite-va cursuri compli- 
mentare, la care am chema, celebrităţi din toată lumea 
civilizată şi la care am da un fel de învațămint absolut 
dezinteresat, care ar servi de exemplu profesorilor noştri 
şi drept un fel de atracţiune tinerelor generaţiuni din ţă- 
rile vecine. 

Un mare romanist, un mare elenist, un mare esteli: 
cian, un 1storic cunoscut, un om de ştiinţă, recunoscut, care 
ar veni pentru 3, 4 ani, —pentru tot-de-a-una nu putem 
Să-i avem pe cel mari, —şi care, ori cit ar fi de bine 
plătiți, pentru lucruri de acestea nu există cheltueli 
prea mari—aci la universitatea noastră, ar face cul- 
sur publice, sunt convins, că ar ridica nivelul culturei 
noastre, şi ne-ar da, şi nouă cu timpul putinţa; să spu- nem, că suntem şi noi un factor la progresui universal, 
(Aplause). 

D-lor, sunt 2 mijloace, 2 sisteme de a face apel la profesorii străini, este sistemul de a aduce un om pentru tot-de-a-una — cum nu sai înjosit englezii cu Max Milli, cum nu sau înjosit italienii, cum nu sait înjosit ruşii so facă; şi este sistemul pe care îl propun eii. Neapărat, că idealul este de a-l aduce pentru tot-de-a-una, dar este mult 
Dal greu de a reuşi, şi nu sar putea face de cit în anu: mite cazuri. Acesta era, însă spiritul de care eram În suflețit, cind puneam în proiectul mei art, 61, pe care imi veţi da voe să vi-l citesc; eii cred că reprezintă ună 
din acele dorinţi de înălţare a culturei naţionale, care tre bue să ne fie la inimă. 
„Pe lingă facultăţile ast-fel, cum s'aii deseris în al 

ticolele precedente, ministrul poate înfiinţa unul sai mal 
multe cursuri publice, pe scurt timp, sat pe maximum de 10 ani, asupra unor materii ce se propun, sai s'ar puită propune în diferite facultăţi şi cari se vor încredința pro: „fesorilor şi învăţătorilor din Străinătate, Aceşti profesori
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vor propune cursurile lor intruna din limbile moderne, 
cari se vor învăţa în şcoalele noastre secundare.“ 

Nu am pretenţie de a vă propune un text de lege, 

âm pretenţia, că ideea este bună şi eii cred că această 
idee ar fi trebuit să se realizeze. 

D. 1. Bianu: Este o idee levantină în Rominia şi ar 
fi o nenorocire, dacă s'ar pune în aplicare. 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, întreruperea ono- 
rabilului deputat de Tecuciii, dovedeşte mai mult de cîr 
ori-ce, cită nevoe este de a se reforma învățămîntul 
nostru, mai ales în spiritul lui (aplause), şi cred, că ar fi 
din partea mea să mă fac complice la un fel de capitis 
dimiriutios al acestor dezbateri, dacă aşi face veri-un caz 
de o ast-fel de intrerupere. (Aplause). 

D-lor deputaţi, am terminat cele ce aveam de spus 
asupra proiectului de' lege. 

Mi-am făcut datoria cu cea mai complectă sinceritate. 
Nu am absolut nici un cuvint ca să nu dorese succes 
d-lui ministru de instrucţie publică. Am pentru d-sa o 
deosebită consideraţie. 

Cînd am alcătuit proiectul de lege al iînvăţămintului 
primar, m'am adresat la luminele şi la 'patriotizmul săă, 
ca să vină în comisiunea de examen, şi a făcut-o cu bună 
voinţă şi cu sirguinţă. Cînd am alcătuit proiectul de lege 
al învățămîntului secundar, m'am adresat din nou la d-sa; 

d. ministru nu a venit, —poate că luptele politice se înăs- 
priseră,—dar a avut extrema, delicateţe ca să nu-mi dea 
un refuz, ci s'a absentat continui. 

Nu am, d-lor, nică un cuvint ca să nu-i doresc suc- 
ces, fiind-că îmi dau seama de enorma greutate, pe care 

0 va avea pe capul lui acela, care va avea să aplice pro- 
iectul de lege; şi, d-lor, îmi place chiar cînd văd mai 
multă indrăzneală, chiar de cit aşi fi avut eii,—care mă 
credeam destul de curagios, —cînd văd că în proiect se 
prevăd şi datele de aplicare a legei. 

Eii nu ași fi avut caragiul, a fixa aceasta prin lege 
de o dată, ci aşi fi zis să se aplice treptat; prin decret 
Tegal, după cum se va simţi câ se poate. Şi ca să vă 
daţi seama de enorma greutate a aplicărei de o dată a 
unei asemenea legi, să vă citez un mic exempiu: Şcoala, 
centrală de fete din Bucureşti, s'a transformat prin legea 

65772. Discursuri. 111. ja
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de la 1893 în şcoală normală; legea de la 1896, votata 
în primăvară, iar a transformat-o în alt-ceva, Şi acea 
transformare trebuia să se aplice în anul întiiă, în toamna 
lui 1896. 

Era vorba de a face programa unei clase, unei sin: 
gure clase în cite-va luni de zile. Ei bine, nu s'a făcut şi 
în Septembre 1896, fetele ai urmat tot programa de 
şcoală normală, care se desfiinţase. - , 

Vedeţi dar, ce greutate se întimpină in aplicarea unei 
legi. Ei bine, cînd ţin seamă de aceste greutăţi, ei nu 
pot de cit să felicit pe ministrul actual, care crede că 
poate să o aplice, şi nu-i doresc de cît succes. 

Termin, d-lor, cu o: declaraţiune. Noi nu vom fiani: 
maţi de loc în atitudinea noastră, faţă cu legea care va 
eşi din dezbaterile d-v., de dorinţa copilărească Şi deşșaită 
de a strica ceea-ce aii făcut alţii, numai pentru ca să stri- 
căm. Și dacă experienţa va dovedi, că noi ne-am înșelat 
în criticele noastre, vom fi foarte fericiţi să o recunoașten ; 
iar dacă, cum cred ei, experienţa va dovedi, că noi avem 
dreptate, nici atunci nu vom urma procedura deşartă și 
greşită de a modifica şi lucrurile cari pot răminea. nemo- 
dificate, numai de dorinţa de a schimba dintro lege data 
şi numele. Nu o vom face, fiind-că avem convingerea, că 
data şi numele unei reforme, nu sunt cele superficiale 
scrise în Buletin, ci cele reale, cele pe care le însemnează 
pentru tot-de-a-una o muncă împlinită. 

Nu o vom face, d-lor, şi pentru cuvintul, că nu ne 
lăsăm să fim amăgiţi de deşertăciune. Ştim că acă un 
artist poate să creadă, că el a făcut un lucru, care va trăi 
după dinsul, un legiuitor şi un ministru trebue să aibă 
convingerea că cea-ce face el nu va tuăi poate nici cit 
dinsul, şi că adevărata şi singura satisfacţie la, care poate 
ajunge dinsul, este să fie sigur că a slujit bine interesele 
patriei şi că nu a lăsat să se stingă în el acea rază de 
soare, despre care ne spunea d. Săveanu, că constitue enei- 
Sia noastră a tutulor.
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Organizarea gimnaziului 
  

(Ședinţa Camerei de la 9 Februarie, 1898) 

La discuţia pe asticole al proiectului de iege pentru învățămîntul 
secundar şi superior, şi anume la art. 4, care tratează despre organizarea 
gimnaziului, d, Take Ionescu luă cuvîntul și combătu dispozițiunile proiec- 
1uiui. Ast-fel cum se prevede în proiectul d-lui Haret, gimnaziul nu va da 
roade bune, e insuficient pentru cei cari nu pot să meargă mai departe şi 
cam stricat pentru cei cari vor să facă liceul întreg. 

lată diseursul d-lui Take Ionescu: 

D4 Deoutaţi, 

Este evident, că art. 4 nu este de cit o bucăţică din 
art. 3 şi cînd m'am înscris, şi m'am înscris înainte de 
discuţia, generală, m'am înscris să vorbesc la art. 3 şi la 
art. 4; cum însă la art. 3 nu mi-a venit rindul să vor- 
besc, nu vă veţi mira, dacă cu ocaziunea art. 4 
voii spune două, trei cuvinte şi despre art. 3; voiu 
răspunde la obiecţiunile pe cari mi le face d. ministru, 
privitoare la această materie; căci cele privitoare la ces- 
tiunile cele-Valte face obiectul. cestiunei personale, la care 
m'am înscris şi care se va dezvolta la vremea ei. 

Acum, d-lor, privitor la acest punct, ei zic că, cu 

organizarea. din proiectul de lege nu se poate ca gimna- 
zile să fie ceea ce trebue să fie, şi de aceea zic că iar 

nu se poate ca liceele să fie ceea ce trebue să fie. Nu arm 

dreptul să vorbesc la art. 4 despre cestiunea privitoare 

la licee, fiină-că ea sa închis prin art. 3, dar tot 

pot să dai.0o pildă. Nu e nimeni în Cameră, dar 

aproape nimeni, am vorbit cu mai mulţi membri din 
majoritate, ca să nu fi înţeles, după o discuţiune de 
două săptămini, că aşa e alcătuit în art. 3 al legei, li- 

ceul nostru, în cit patru ani vor fi studii comune și că 

la anul al cincilea va începe învăţămintul despărțit în 
cele trei ramuri. 

Aşa s'a înţeles de toţi; de cei, cari ai vorbit pentru, 

de cei, cari ai vorbit contra şi de cei, cari ai fost şi pen- 
îru şi contra; căci, în lucruri de acestea se găsesc multe 

păreri şi nu e cu putinţă ca împărţirea unei Camere să
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se facă numai în două pareri. Cu toate acestea, d. mi 
nistru, în discursul săi, şi evident că ne spunea părerea 
sa, ne spunea că în lege nu e nimic în acest senz Şi că 
după ce veţi vota art. 3, după ce aţi votat art. 3, se 
poate întimpla ca bifurcarea sai trifurcarea să înceapă 
sau din clasa VI, cum era în proiectul mei, sati din clasa 
VII, saii poate chiar numai din clasa VIII. 

„Ia să ne explicăm serios. E acesta un lucru firesc? 
Se discută două săptămîni; cestiunea importantă în toată 
disențiunea este aceasta, pe aceasta se face bătaia Şi nu- 
mai pe aceasta, căci ori cît nevom întreba, de unde sai 
luat, articolele din proiectul de lege, care spune că vacan- 
țele încep la 25 Iunie şi se termină la 1 Septembre, vă 
inchipuiţi că trebue să fie cine-va foarte... ca să creadă 
că lucrul acesta are importanţă. 

Ceea ce se discută e art. 3. Ce se zice la art. 3? 
A vorbit pentru lege o grămadă de oratori: d-nii Girbo- 
viceanu, Săveanu, Corbescu, a vorbit chiar d.... Bianu, a 
vorbit d. raportor şi d. ministru. Pănă la d. ministru, 
Spus-a cine-va, că nu e art. 30 concepţiune lămurită și 
precisă care nu va atirna de părerea personală a fie-cărui 
ministru şi al fie-cărui consilii general nedesfiinţat, căci d. 
Sturdza vrea să desființeze, cel puţin acest lucru mi se va recunoaște că nu l'am desfiinţat, şi că, prin urmare, se va putea schimba în liceă, după placul ministrului de pe 
vremitri, epoca bifurcărei şi trifurcărei, care e cestiunea 
pe care s'a dat bătaia două, săptămîni? 

Nu. Şi d. Delavrancea ar fi ştiut că printr'o schim: 
bare de ministru se va putea, schimba şi bifurcarea, şi vă 
putea să înceapă din clasa VIII, nu ar fi vorbit; iar ei, 
dacă aşi fi ştiut că bifurearea se face în clasa VIII, aşi fi fost în contra acestei bifurcări. 

Prin urmare, cînd se spune că bifurcarea poate în- cepe din clasa a, VI sau VII, nu am dreptul să mă îndoest, dacă dv. aveţi o concepţie lămurită sai nu? 
__Nu sunt în drept să spun, că fără concepţie, fără 

o idee, la noroc, sa alcătuit art, 3, cel mai important 
din lege? 
„Atunci, d-lr, cu această pildă am dreptul să trec la critica art. 4, 

Aceeaşi nelămurire în concepţie imi explică mie și
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răspunsul care mi s'a dat la criticile, pe cari le-am făcut 

gimnaziilor d-v. 
Ce mi sa spus: „simnaziul va continua să fie o şcoală 

complectă pentru băeţi“. 
Sunt, d-lor, 80 la sută din toţi băeţii, cari nu pot să 

meargă mai departe. Ei bine, ce fel de şcoală complectă 

va fi aceasta? O şcoală complectă pentru ca să ofere in- 

văţămintului din cei patru ani de gimnazii, materiile cari 

se învaţă în cei patru ani de liceii şi aceste materii se 

vor forma ast-fel în cit să dea. un tot complect de cu-. 

noştinţe. 
Aceasta este, mi se pare, tot ceea ce sa răspuns, ba 

încă d. ministru zicea în această privinţă, că nu a înţeles 

critica mea şi nu a înţeles de ce am zis că nu va avea 

nici gimnaziă, nică liceu. Atunci sunt dator să mă explic 

şi vă dati întilnire la apiicaţiune, că nu veţi avea un tot 

complex de cunoştinţe în cei 4 ani, căci, ce însemnează 

a avea o şcoală cu un tot complex de cunoştinţe? Este 

că materiile ce se vor preda în acea şcoală vor face ca 

omul acela, să ştie cit 1i trebue şi să nu se apuce de ni- 

mic, pe care nu-l poate învăţa. 

Ei bine, cînd dta pretinzi şi speri că în 4 ani vei 

învăţa pe copil 4 limbi: limba lui, în care va face şi lec- 

tură cu voce clară, pe careo cerea şi d. Dobrescu, lectura 

aceea este introdusă de mine de la reforma seminariilor; de 

atunci drept limba romînă nu se mai face numai gramatică 

tobă, ci se citeşte autorii romini şi se comentează. EA 

bine, limba, romină, limba latină, limba franceză şi limba 

germană; mă opresc aci. Este cine-va dintre d-v. care să 

creadă, că copilul, care va învăţa numai 4 ani va putea 

în mod serios să înveţe aceste 4 limbi, adică în scop de 

a le practica, fiind-că, cu toată intervenirea d-lui Bianu 

în dezbateri, care ne a spus că limbile moderne se învaţă 

numai ca să ştii că există, eu nu m'am lămurit în această 

ordine de idei. 
Ei bine, cum voiți d-v., ca. un om, care învaţă numai 

4 ani, care nu are preparaţiunea copilului d-v., care de 

la 5 ani învaţă în casă limbile străine, să înveţe și nem- 

ţeşte şi franţuzeşte şi latineşte şi să-şi. cultive şi limba 

proprie. Deosebit de aceasta va trebui să înveţe şi istorie 

generală, geografie generală, matematici raţionate, dreptul



198 

uzual, etc.. Ei bine, cu un asemenea program, după 4ani sunt sigur că omul acesta nu va şti nimic, va fi incepu multe, dar nu va şti nimic. 
De ce să facem teorie cind avem lecţiile practice? Ce este astazi în gimnaziile noastre actuale? In gimna- ziul actual se învaţă: limba romînă, latină, franceză, ger- mană, matematică raţionate, geografia generală, istoria generală, adică aproape aceleaşi studii prevăzute în pro- grama gimnaziilor d-v., afară qe drepul uzual, pe care, ei ca om de drept nu-l înţeleg, probabil că cel care a în- scris nu era om de drept; cind dar, menţineţi ace: leași studii ca în gimnaziul de astăzi, nu este sigur că nouele gimnazii nu vor da nici un rezultat, după cum nu a dat un rezultat nici gimnaziul de astăzi? Acela, care va termina gimnaziul, nu va şti mai mult de cit ce a învăţat în şcoala primară, va fiun Om, care a învățat ceva, franțuzeşte, ceva, nemțeşte, va fi o uluială pur şi simplu, şi în realitate vor fi patru ani pierduţi pentru cei 80 la sută, cari nu maj fac anii următori. D. ministru zicea: Nu te uita la numărul materiilor, ci la modul cum sunt distribuite materiile. Ei bine, d-lor, nu este așa cu limbile; cind aj pus în programă, spre exemplu limba latină, nu poţi pe urmă, drept rezultat, să-l înveţi declinarea I-a şi să zici că aceasta este limba latină; va, să, zică ai să-l înveţi ni- țică limbă latină. 

Cind ai pus limba franceză, Şi limba germână, pentru ce ai pus-o? Ca să ştie băiatul ca există, o limbă fran- ceză ŞI germană? Nu, dar pentru ca să capete din gim- nazii atita limbă franceză Şi germană, cit trebue unui om, ca să poată vorbi Şi traduce o carte. _Gimnaziile actuale vai dat experienţă, că nu este cu putinţă, ca cu cultura cu care vine băiatul din clasele pri- mare să poată ştie toate lucrurile acestea, aşa că nu este exact că, totul depinde de programul analitic; evident că depinde mult şi qe acesta, dar depinde înainte de toate, de spiritul dascălului; căci, de exemplu, dacă i-ai pus în programul analitice să vorbească într'o lecţie despre India Vechiă, dacă vine şi umple capul copilului cu tot felul de citaţii, face întrun ceas atit cit pentru mintea copilului
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îi trebue 12 ore, ca să reţină; eşti prin urmare, păcălit 
cu tot programul analitic. 

Dar nu e mai puţin adevărat că şi tabloul de ma- 
terii însemnează ceva, căci ori tabloul acesta de materii 

nu-l pot lua drept glumă, ci drept lucru serios şi atunci 

experiența a dovedit şi vă asigur că va dovedi, că nn 

este cu putinţă să capete un om despre toate lucrurile 

acestea cunoştinţe complecte în patru ani. Dacă d-v. voiţi 
să capete tot acest soiii de cunoștințe, cari le aţi pus în 
această enumeraţiune, reveniţi la concluziunile mele: că 

gimnaziul, care-l creați astăzi, va fi tot ca gimnaziul de 

pănă acum: 0 jumătate de liceii, insuficient pentru cei 

cari nu pot să meargă mai departe, dar şi cam stricat 

pentru cei cari vor să facă liceul întreg, o jumătate de 

Jiceii absolut insuficient pentru acei cari vor să continue. 

Și aceasta cind, după o practică de 40 ani, sa dovedit 
că 80 la sută dintre băeţi, după ce aii făcut gimnaziul, 
nu mai pot să meargă în liceil. 
„Pentru cei puţini să sacrifici adevărata cultură şi 

starea mintală a celor mai mulți? 
Nu numai că faceţi un gimnaziii tot aşa. de inutil ca 

acela pe care-l aveţi pănă acum, dar mai influenţaţi în 

rău şi asupra liceului. 
Ori cum veţi vroi să alcătuiți programele, ori cit veţi 

vroi să sacrificați pe cei din gimnaziu în folosul celor din 

licei, tot vor fi strangulaţi şi cei din liceu. 

Intr'adevăr, nu veţi putea aranja materiile în cele 

patru clase inferioare intocmai ca întrun adevărat licei. 

De exemplu, limbei latine nu veţi putea săi daţi ce-i 

trebue în cele patru clase inferioare, tot, ca să fie aceste 

patru clase un tot complet de cunoştinţe. Şi aşa şi cu 

cele-lValte obiecte de studiu. 

Aceasta este pedeapsa, cind concepţia nu este limpede 

şi nu se bizue pe nimic.
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Facultatea de teologie din Iaşi 

  

(Şedinţa Camerei din 14 Februarie, 1898) 
  

Tot la discuţia pe articole a proiectului ue lege asupra învățămintu- lui secundar şi superior, d. Politimos propuse creearea unei facultăți de teologie la Universitatea din Taşi. Inchizîndu-se repede discuţia, d. Take Io. nescu combătu închiderea, pe motiv că fiind o chescis prea importantă în dis cuţie nu e bine să se treacă cu uşurinţă asupra el. „Se simte oare nevoie incă, de o facultate de teologie, pe lingă cea, existentă ? Ori partidul liberal vrea, să-şi ţie promisiunea, ce a făcut-o în programul săă, de, a da o compen: saţie Iaşilor 2% 
Majoritatea, însă, nu voi să asculte arguimenteie d-lui Take Ionescu, închise discuţia şi admise amendamentul d-lui Politimos. Iată discursul d-lui Ionescu: 

2 As Depiitag, 

Crearea unei facultăţi de teologie nouă, adică o chel- tuială de cel puţin 140,000 lei pe an, fiind-că o faculţate de teologie cere cel] puţin 8 profesori, ceea-ce face 80.000 lei pe an, ciţi-va, agregaţi inca 20.000 let, un internat teologic, fiind-că se ştie, că la facultatea de teologle mai toți studenţii stai în acest internaţ de oare-ce sunt băeţi săraci veniţi din seminarii, cărora, dacă nu le dai internat, nu pot să urmeze la universitate. 
Puneţi deci ŞI întreţinerea internatului încă cel puţin 40.000 lei, ceea-ce face 140.000 lei pe an. Cu chiria im: ternatului se face peste 150.000 lei. Afară de aceasta, de unde vom găsi profesori, cînd se ştie cu cită greutate am putut găsi ei acum cinci ani pentru facultatea din Bucureşti, în cit minoritatea liberală de atunci m'a interpelat în Senat Şi na criticat pentru numirea acelor profesori? 

APOI, cum creeaţi d-v. o a doua facultate de teologie, cînd nu avem de cit două seminare Superioare, cari nu ne dai cît maximum 60 absolvenţi pe an, cari singuri pot, po- pula clasa I-a a facultăţei, Şi Gin cari nu toţi vor merge la, facultate? 
Nici bani, nică profesori, nici studenţi ! Cred, d-lor, că este o cestiune prea. serioasă pentru: ca să se poată hotări fără discuţiune. Căci nu sa discutat.
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Că se propusese lucrul de d. kolitimos—şi toţi avem o 
deosebită dragoste pentru d-sa, fiind-că este de sigur unul 

care ţine mai mult la prerogativele Camerei şi respectul 
regulamentului —o0 ştiii. Dar cind propune d. Politimos 
este una, şi cînd propune d. prim-ministru, om care se 

pretinde cunoscător în ale şcoalei şi ale religiei, este alta. 
Cum ? lată o facultate, care de abia s'a organizat, s'a în- 
cropit acum cinci ani, şi veniţi acum să înființaţi o altă 
similară, pentru care nu veţi avea nici studenţi, nici pro- 
fesori! 

Presupuneţi, că doi dintre episcopii actuali ar muri 
şi că doi archierei, cari sunt şi profesori la facultatea, de 
teologie, ar fi aleşi în locul lor. D'abia îi veţi putea în- 
locui la facultatea din Bucureşti. Ei bine, de unde veţi 
lua d-v. alţi profesori pentru Iaşi, cînd nică nu mai aveţi 
alți doctori în teologie? 

Este bine, dar, ca această cestiune să nu treacă fără 

discuţiune; neapărat, Camera, este suverană, ea poate să 
creeze şi 10 facultăţi, trebue însă să discutăm şi să ve- 
dem că nu vor fi nici profesori, nici studenţi. 

Și nu numai că nu suut studenţi, dar nici nu pot 
să fie. 

O voce: Ciţi preoţi avem? 
D. Tuke Ionescu: După lege, în parohiile urbane, 

singurele wnde se cere licenţă în teoiogie, nu sunt decit 
veri o 500 preoţi. Admiteţi o mortalitate de 5 la sută, 
ceea-ce este excesiv, ar trebui 25 licenţiaţi pe an; de fapt 
nică 20 nu se vor putea căpătui. Ei bine, o facultate nu 

ajunge pentru a produce 20 de licenţiaţi? Şi aceasta nu- 
mai pentru ca să se aibă aerul că se respectă un p1o- 

gram politic, 
Eu, d-lor, cred, că un program politic trebue să fie 

întocmit cu rost, dar nu ca ţara să plătească scump res- 
pectarea lui, cind este fără rost. Dar nici programul nu 
se respectă. Programul acesta de la laşi nu zicea să se 
Încă şi la laşi o facultate de teologie; nu, el zicea alt 

ceva, să se mute scaunul mitropolitului, să se mute Si- 
nodul şi ca o consecinţă şi facultatea de teologie la laşi. 

„Facultatea de teologie a Regatului, Scaunul Prima- 

tului Romîniei şi Sinodul Sintei biserici ortodoxe Romine 
vor fi aşezate în Iaşi.“ |
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Era deci vorba ce alt-ceva, era vorba de un lucru 
mare; să se facă la Iaşi capitala religioasă a Rominiel,.. 

D. preşedinte: D-le Take Ionescu, cred că am fost 
destul de larg lăsindu-vă, să vorbiţi în fona, în loc si 
vorbiţi asupra închiderei discuţiunei. 

D. B. Iepurescu: Acesta este un mod conservator de 
a, proceda. (Aplause). Cu cît îi faci concesiuni mai: multe, 
cu atita se suie în capul tăii. (Aplause. Zgomot). 

D. Take Ionescu: Dacă, d-lor, a inchide o discuţie 
fără să, se discute, este modul de a proceda, libera], atund 
sunt in dreptul meii să proced cum proced. 

Da, d-lor, sunt în dreptul mei să spun in zece vorbe, 
— şi n'am spus mai mult — pentru ce nu se poate în: 
chide așa repede discuţiunea. Nu se poate închide discuţia 
aşa lesne. Pricep ca mutarea facultăţei de teologie să su- 
fere, maj ales cînd noi am cheltuit 400.000 lei, — jumătate 
donați de d-na Şchiopescu — cu zidirea internatului teologic 
din Bucureşti. 

Dar cine este de vină? 
Ei, d-lor, persist a crede că nu se poate plăti cu 

140.000 lei pe an, şi cu înfiinţarea, unei şcoale fără stu- 
denți şi fără profesori, dificultatea, Ja care amicii politici 
au pus un guvern oare-care (zgomot), din pricina unei f- 
gădueli imposibile.
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Chestia personală cu d-nul Sp. Haret. 
  

(Şedinţa Cumercă de lu 20 Februarie, 1995) 

Nici că s» putea ca o lega, de imporianţa proiectului propus de d, 
ministru Spiru Haret asupra reformei învăţămîntului secundar şi superior, 
să nu fi dat loc la discuţii între ministrul titular şi fostul ministru al In: 
strucţiunei, d. Take Ionescu. 

D. Haret contestă d-lui Take Ionescu originalitatea proiectului său ; 
d. Take Ionescu negreşit că trebui să riposteze, mai cu seamă că cele avan- 
sate de d. Haret — dnpă cum se va vedea din expunerea d-lui ionescu — 
erau în contradicţie cu realitatea, lucrurilor. 

D. Preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul. 

D. Take Ionescu vorbi ast-fel: 

De Depirtaţi, 

In lunga discuţiune asupra legei invăţămintului se: 
cundar şi superior, de două ori d. ministru al instruc- 
țiunei publice mi-a făcut cestiune personală, şi după re- 
gulamentul nostru, cestiunile personale venind la sfirşitul 
discuţiunei, evident că este cam tirzii şi că nu ne mai 
poate interesa, tot atit de mult, cit ne-ar fi interesat, dacă 
discuţiunea s'ar fi făcut, imediat. 

D. ministru al. instrucţiune publice cu ocaziunea dis- 
cuţiunei generale a găsit de cuviinţă nu numai să exa- 
Mineze din actualul proiect de lege, cari anume măsuri 
erai iuspirate din alte proiecte, dar a luat la cercetare 
toate proiectele de lege votate în timpul ministerului mei, 
Şi a căutat să vă dovedească că în toate acele proiecte 

ei mam mulţumit să copiez pe d. prim-ministru, sau 
mai bine zis proiectul de la 1886 al actualului prim- 
ministru, 

Csstiunea, dar, a eşit din cadrul discuţiunei proiec: 
tului de iege, şi este evident că a devenit o cestiune pur 

personală. 
De asemenea, d. ministru al instrucţiunei publice de 

două ori, şi în discuţiunea generală a proiectului şi cu 

Ocaziunea, discuţiunei articolului cu privire la, punerea la 
retragere din oficii a profesorilor universitari şi secundari,
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din noi mi-a făcut cestiune personală. Şi vedeţi, că atunci 
cind cine-va de două ori revine asupra aceleaşi cestiuni, 
este că neapărat îi atribue o mare importanță. 

D. preşedinte: Va să zică cestiunea personală nu a 
venit prea tirziă, ci în conformitate cu regulamentul, adică 
după discuţiunea pe articole. (Ilaritate). 

D. Take Ionescu: Observaţiunea d-lui preşedinte este 
foarte întemeiată şi o primesc cu plăcere. 

Prin urmare, de două oră d. ministru al instrucţiunei 
publice a insistat, şi a insistat mult, asupra acestui punct, 
că aşa abuzuri se făceau sub ministerul mei cu punerea 
la retragere din oficii a acelor profesori, cari aveai 30 de 
ani de servicii, în cit aplicarea a compromis însăși legea 
de la 1892. 

Cuvintul compromis este proprii al d-lui ministru al 
instrucţiunei. Şi drept pildă a acestei compromiteri a adus 
două cazuri: punerea la retragere a unui profesor secun- 
dar, a d-lui Herăscu, și punerea la retragere a unul pro: 
fesor universitar, fost decan al facultăţei de ştiinţe din 
Bucureşti. 

D-lor, sunt dator să răspund la ambele invinuiră per- sonale şi mai cu seamă la cea de a doua, fiind-că dacă in cea dintii este pur şi simplu vorba despre paterni: 
nitatea unui proiect de lege, lucrul n'are mare importanţă; dar cind e vorba de abuzul, pe care un ministru îl face cu dispoziţiuni legale, evident că lucrul are mai mare îm- portanță. 

Incep cu cel dintiiu. 
_D. ministru al instrucţiunei publice a luat rind pe rind cele trei legi relative la instrucţiunea, publică, cari Sai votat sub ministerul mei, şi a voit să-mi dovedească că diferitele măsuri din ele fusese copiate din proiectul d-lui Sturdza din 1886. Ca primă observaţiune fac pe aceasta: dacă ar fi lucru] adevărat, atunci ar fi trebuit să găsesc susținere a proiectelor mele din partea opozi- țiunei de atunci, iar nu atitudinea, pe care am găsit-o. Dar lucrul nu e adevărat, Şi cn toată partea plicti- coasă a discuţiei, sunt silit să urmez pe d. ministru punct cu punct, pas cu pas. 
Ştii că asemenea discuții n'a nici un interes, că sunt puncte de reformă cari sunt de domeniul publice, dar
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ei nu sunt de vină dacă d. ministru a făcut un lung po- 
melnic. Îl urmez şi eii după notele ce am luat. 

intiiă de toate, ce idee îşi face cine-va despre a co- 
pia pe un altul; să vă daii un exemplu practic. De exemplu: 
in toate ministerele noastre sunt mai mulţi directori de 
servicii, aşa e la interne, aşa e la războii, așa e la fi- 
nance, aşa e peste tot. In toate ministerele de instruc- 

țiune publică din toată Europa sunt mai mulţi directori 
de servicii. Vă puteţi închipui d-v., că atunci cind ai in- 
troduce directori de servicii într'un minister în care n'ar 
fi fost, copiezi pe un altul, care ar fi propus şi el să facă 
directori de serviciu? Aceasta nu va. să zică a copia. Dar 
se poate totuşi copia şi aici; dacă un ministru împarte 
ua minister într'un anume mod şi altul vine şi împarte 
şi el ministerul întocmai tot aşa, atunci, —şi atunci d'abia, 
— se poate zice că a copiat. 

Aceasta, e prima imputare ce mi sa făcut; am făcut 
directori de servicii şi directorii de servicii au fost pro- 
puşi de d. Sturdza în 1886. Apoi nu e aşa: d. Sturdza 
propunea 4 directori: La învăţămintul primar, la învăță- 
mintul secundar, la învățămîntul superior, la învățămîntul 
privat şi special, 4 directori cu sarcine absolut inegale, căci 
învățămîntul primar are cel puţin de 20 de ori mai multă 
muncă de cit cel superior, necum cel special sau privat; 

— ei am făcut numai doi directori de învăţămînt, unul 
la învăţămintul primar şi normal şi altul la învățămîntul 
secundar, special, superior şi privat. Aceasta nu va să 
zică a copia, căci nu e minister, care să nu aibă directori 
de servicii şi nu este invenţie a propune acelaşi lucru 
şi la instrucţie. 

Mai departe, d. ministru zice: d. Sturdza a propus, 
la 1886, desfiinţarea consiliului general de instrucţiune, şi 
d-ta, Pai copiat, pentru că, în loc să-l desfiinţeză, Lai în- 
locuit cu alt consiliu general, împărţit în 3 secţiuni. Pentru 
intiia oară aud că a păstra o instituţiune, dar a o împărţi 
in 8 secţiuni, e a copia pe cine-va care voeşte săo des 
finţeze. Vă pun numai întrebarea, răspunsul îi dă cea mai 
simplă Jogică. 

Mai departe; în locul consiliului general, care l'a des- 

fiinţa, ştiţi ce punea d. Sturdza? punea un consilii de 
instrucţiune, dar care se compunea din inspectori şcolari,
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din cei 4 directori, din secretarul general şi din alte 
4 persoane. Acesta era consiliul d-sale. Ei n'am făcuţ 
acest consilii și cred că ar fi fost răi să-l fac, căci daca 
tu, ministru, stringi în fie-care zi la biroul tati pe toţi 
directorii de serviciii, — cum trebue să o facă ori-ce ministru, 
— aceasta nu va să zică că ai compus un consilii. In schimb, 
am păstrat vechiul consiliu permanent din legea. de la 
1864, compus tot din 3 persoane, cum era în trecut, dar 
i am schimbat atribuţianile. Lam dat unele nouă, i-am tăiat 
unele din atribuţiunile pe cari le avusese înainte; deci nu 
copie, dar nici asămănare nu este. 

O altă critică ce mi-a adus d. ministru al jnstruc- 
țiunei este relativă la organizarea inspectoratelor. 

D. ministru a spus, că eu am copiat aceasta din pro: iectul d-lui Sturdza. Dar, d-lor, nu există minister de in: strucţiune în lume, care să nu aibă inspectori. 
Este absură a pretinde că copiezi pe d. Sturdza, cind faci inspectori. 
Dar cestia este alta: existat-a sau nu. inspectorii în legea, d-lui Sturdza aşa cum s'aii organizat la 1892? Ces- tiunea este dar, cum s'a organizat inspectoratul? 

_In legea d-lui Sturdza era prevăzut, pe lingă sub: revizorii şi revizorii, inspectori fără altă deosebire, adică aceeaşi oameni erai inspectori Şi la învăţămiîntul secundar Și ia cel primar. Eu i-am despărţit, am facut inspec- tori de învățămînt primar, de învăţămint secundar, de învăţămînt superior Şi O iuspectoare. Că lucrul nu plăcea d-lui Sturdza, dovada este că d-v., în urmă ați supri- mat pe cale budgetară pe inspectorul invăţămintului su- perior. 
| D. ministru adaugă: In proiectul d-lui Sturdza, inspee- toratul era o carieră, iar ei nu am făcut 0 carieră. E 
bine, nu, inspectoratul nu era, carieră nici la d. Sturdza. Tate adevăr, tot din profesori se recrutati inspectorii, ca și in legea mea, şi ca şi în legea mea, ei puteai fi scoşi de ministru ori cind. Aci nu am să mă lupt cu d. Sturdza, ci cu lipsa de memorie a d-lui ministru al instrucţiunii, căci scriptele sunt de faţă, 

| 
Totuşi, aci am facut o inovație. -Pănă la 1892 se petrecea, un mare abuz cu aceşti inspectori, căci de şi pro- fesorul era numiţ inspector, el însă continua a-şi face -
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curs. Vă închipuiţi ce timp îi mai răminea aceiui pro- 
fesor pentru a face inspecţiuni; iar dacă nu făcea curs 

numea un supiinitor ca vai de lume, un moare-de-foame, 
platit cu o sumă foarte mică şi deci şi cursurile sufereau 
şi serviciul de inspectorat era une-ori jignit. 

Ei am tăiat acest abuz, căci după legea din 1892 

profesorului numit inspector i-se pune din oficii un su- 

plinitor plătit cu leafa integrală a profesorului, afară de 
gradațiuni. 

Mai departe, d. ministru al instiucţiunei mi-a mai 
spus că nu numai am copiat pe d. Sturdza, dar une-ori 
nică n'am ştiut să văd. Aşa am avut prostia să am din- 
aintea ochilor mei ideia Casei Şcoalelor, pusă în legea d-lui 
Sturdza din 1886 şi n'am ştiut s'o copiez. 

Este adevărat, că în legea d-lui Sturdza se pre- 
vedea Casa Şcoalelor. Dar, d-lor, nu cuvintele ai impor- 

tanţă, ci ceea ce se află sub cuvinte, ceea-ce ele insem- 

nează. , 
Ei bine, ceea ce a încălzit ţara nu a fost vorba de 

Casa Şcoalelor, ci zidirea localurilor de şcoale din comu- 
ele rurale. Ei bine, Casa, Şcoalelor din legea d-lui Sturdza 
nu zidea nimic, pur şi simplu administra legate şi do- 

naţiuni ! 
Vedeţi că n'aveam ce să văd şi ce să copiez. 

In legea de la 1886 a d-lui Sturdza, construcţiunea 
localelor de şcoală era în sarcina comunelor rurale, nici 

wam făcut Casa Şcoalelor, doar între legea Sturdza şi a 
mea atita deosebire este, că ei puneam construcţia loca- 
lurilor de şcoale în sarcina judeţelor, şi autorizamn pe Stat 
să le construiască în comptul judeţelor, cari ar întirzia. 

D-v., liberalii, totuşi m'aţi criticat. In urmă ați făcut 
Casa, Şcoalelor. Dar această idee nu este nici a mea, 
Dic; a d-lui Sturdza; este a d-lui Poni ideea ca, casa şcoa: 
lelor să facă construcţiunile localurilor de şcoală cu bani 

de la Stat. 
Da, d-lor, ei prevedeam în lege ca județele să con- 

struiască localurile de şcoală la sate; iar in proiectul d-lui 
Sturdza, din potrivă, comunele rurale erai însărcinate cu 
construirea localurilor de şcoale. Primul pas înainte Pam 

făcut ei cînd am însărcinat judeţele, şi un pas şi mai 

mare aţi facut d-v. cind aţi înfiinţat Casa Şcoalelor. A
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realizat ideea d. Poni; trebue să dăm meritul d-luj Poni, 
şi să nu furăm omului ceea ce a fost al săti. 

In aceste patru puncte a găsit d. ministru că este 
bine să găsească paternitatea d-lui Sturaza,! 

Trec, d-lor, mai departe. Cu legea, cea dintiiii, cul. 
gea de organizare din exemplele date de d. ministru nu se potrivește nici unul. Să vedem acum cu cele-lalte, 

A doua, d-lor, in ordinea cronologică a fost, legea 
clerului, în care, privitor la instrucţia, publică, a fost partea 
seminariilor. Legea d-lui Sturdza e aci. Absolut nimic din 
organizarea seminariilor nu e acolo. 

Despărțirea în seminarii inferioare Şi superioare nu &; introducerea unei limbi moderne în seminarii nu e. Pre ponderenţa limbei elene, pentru că biserica noastră e bi serica răsăritului, nu-e. Examenul general de sfirşire a 
seminarului, nu e. Şi încă un lucru mai important: in- 
troducerea studiului pedagogiei Şi al practice pedagogice în seminarii, pentru a face din popii de la sate şi înv. ţători, nu e. Aceasta era o idee nouă în legea mea, care nu se afla în legile anterioare, necum în proiectul d-lui 
Sturdza. 

Trec, d-lor, la a treia lege: Legea învăţămintului pri- mar şi normal primar. Aci iar sunt acuzat de copiare. Rind pe rînd iau acuzaţiile făcute. 
D. ministru zice: „al spus că copiii vor urma h şcoala de la 7 pănă la 14 ani. Aceasta este din legea d-lui Sturdza.“ 
E din toate legile asupra învăţămîntului primar, d-le ministru, toate legile de învățămînt primar spun că 00: Piil vor urma la Şcoală de la virsta de 7 anj pănă la 14 ani. | 
„Dar d-sa se răzbună: ee] puţin cînd e vorba de mă surile relative Ja obligativitate aj copiat pe al d-lui Sturdza, Eroare, d-le ministru, eroare grozavă Ce va să zică m-. Surile relative la obligativitate? Mijloacele, prin cari 0 faci să se respecte: adică desemnarea aceluia, care. aplică pe deapsa şi natura pedepselor de aplicat. 

In legea d-lui Sturdza erati două mijloace: amenda j area. In Jegea mea am scos închisoarea, şi nu ați pus-o nici d-v. Ja 1898, cînd aţi modificat-o. | In legea d-lui Sturdza amenzile se aplicaii de rev
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zori; în legea d-lui Poni de judecătorul de pace; —cite-va 

milioane de procese pe an,—in legea mea, de invăţători. 
La 1896, cînd aţi modificat legea, aţi menţinut pe în- 
vățători ca să aplice pedepsele, şi nu v'aţi intors la 
sistemul d-lui Sturdza ca să le aplice revizorii saii 
judecătorii de pace, ca în proiectul d-lui Poni; “nici puşi: 
căria prevăzută în legea d-lui Sturdza, pentru netrime- 
terea copiilor la şcoală, nu ați mai reînoit-o la 1896, după 
ce o ştersesem eu la 1893. 

Va să zică nici aci nu se potriveşte. 
Mai departe aţi spus, că ei am copiat din le- 

gea d-lui Sturdza partea relativă, la pedepsele disciplinare. 
Nu este exact. Legea d-lui Sturdza prevedea o comisiune 
de magistrați, care să judece pe învăţatori şi institutori. 
Nu e in legea mea comisiunea de magistrați; este con- 
siliul permanent; poate să fie bine sait răi aceasta, — şi 
mi-am luat ei cu virf şi îndesat de la d-v. pentru ces- 

tiunea aceasta — dar lucrul e că nu am pus magistrați în 
legea mea. 

Aţi mai spus că am copiat pe d. Sturdza, cind am 
spus ca comunele să contribue la plata învăţătorilor. Aci 
aşi vroi să ne lămurim: dacă le-am copiat de la d. Sturdza, 
pentru ce m'aţi ocărit atita vreme pentru aceste dispo- 
ziţii? Căci acest sistem nu este drept: Dacă iai ideile li- 
berale, te ocăresc, te fac reacţionar, dacă nu le iai, te 
acuză, că de ce nu le ai luat? Cum să ieşi din această 
dilemă, ? 

Dar lucrul nu este tocmai aşa. Am pus în legea mea, 
ca comunele să contribue la plata învăţătorilor, dar cu o 
deosebire de legea d-lui Sturdza. In legea sa, ministrul de 
instrucţiune avea dreptul să fixeze cum voia el partea de 
contribuţie a comunelor la, plata dascălilor şi pe timp de 

$ ani de zile, această fixare arbitrară era obligatorie pen- 
tru comune. 

Mai mult: în legea d-lui Sturdza, chiar dacă nu făcea 
Statul şcoală într'o comună, totuşi comuna trebuia să dea 

partea ei de contribuţiune, se stringeaii banii la Casa, de 
depuneri! Ei am fixat prin lege partea de contribuţiune, 
şi anume jumătate leafa celui de al doilea învăţător. Dv. 
ați venit la 1896 şi aţi desființat, aţi şters şi ultimul rest 
din ceea-ce credeţi că fusese descoperirea d-lui Sturdza, 

65772. Discursuri. III. M
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şi care în realitate fusese în tot-de-a-una în ţară, căci 
în tot-de-a-una comunele aii participat la ast-fel de chel: 
tueli. 

Mijloacele de recrutare ale profesorilor, se adaugă, le 
al luat din proiectul d-lui Sturdza. Nu este adevărat. In 
proiectul d-lui Sturdza se zice că învățătorii şi institutori 
vor eşi din şcoală normală, dar şi dintre bacalaureaţii. 
Aceasta este cestie de principii. 

In legea de la 1898 se zicea, că ei vor eși numai 
din şcoalele normale. 

In legea d-lui Sturaza nimic despre organizarea şcoa- 
lelor normale, nimic. 

Legea din 18393, din potrivă, se vcupă pe larg. Ast: 
fel am prelungit cu un an, anii de studii în şcoalele nor: 
male, făcind un loc de 4, 5; am introdus studiul unei 
limbi moderne, ca să se mai subţieze şi ei, şi altele, 

Tot prin legea din 1893 am dat dreptul invățătorilor 
ca să poată şi ei deveni profesori la Oraşe, măsură care 
nu era la d. Sturdza, şi care a umplut de bucurie pe în: 
văţători. 

Şi aceasta este cestie de principii. 
Am introdus eti cel dintiiti, — căci tocmai mai în urmă, după noi, a fost ideea admisă şi în Franţa, — măsură ca 

femeile să poată fi profesoare la şcolile de băeţi. 
Azi sunt sute deja. Cred că nu se va tăgădui câ 

aceasta este o cestie de principii. Şi aţă respectat-o, nu aţi modificat-o. 
Tot atunci am transformat şcoalele centrale de fete în şcoale normale de institutoare, şi în sfirșit am pus un capăt abuzurilor ce se făceati la, azilul „Elena Doamna“, 

care nu mai era o şcoală de orfane. Am transformat-o 
într'o şcoală normală de învățătoare şi o şcoală profesio- 
nală şi de menaj, Şi am pus ca condiţiune, că nu pot intra acolo de cit fete orfane de tată şi de mamă şi în a doua 
linie numai cele de tată. 

Dar combinaţia prin care preoţii de la sate sunt și invăţatori ? Nu este aceasta o cestiune de principii? Și nu era în proiectul de la 18861! 
__Dar şcoalele de cătun, pe cari le-am înfiinţat eii şi la cari hu vă gindiserăţi la 1886, acele şcoale, graţie cărora vom putea da învăţătură şi copiilor din cele mai miei şi
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mai depărtate cătune, creaţiunea mea care aţi păstrat-o 

la 1896, schimonosind-o puţin? 
Dar şcoala normală specială pentru Dobrogea, pe care 

aţi desfiinţat-o? 
Ei bine, toate aceste dispoziţiuni cari nu se aflau la 

d. Sturdza, pe toate, afară de cea din urmă, d-v. leaţi 

păstrat în legea de la 1896. 
Cît despre legea din urmă, legea ce ați votat eri, ce 

să mai vorbesc? Lungimea dezbaterilor ne a dat dese 

ocazii să se dovedească unde ne lovim şi unde nu. 

Ce s'a dezbătut în această Cameră, cu ocaziunea 

acestei legi? S'aii dezbătut, detaliele, de pildă ca vacanţele 

încep la 20 Iunie şi că petiţiunile trebuesc date la 25 

August, saii s'a dezbătut cestiunea, dacă se bifurcă sai 

nu învățămîntul secundar? Ei bine, nu era bifurcare în 

proiectul d-lui Sturdza. 
Sa dezbătut care să fie disciplina studenţilor univer- 

sitari şi vam dovedit că aţi luat-o din proiectul mei 

de lege. 
S'a dezbătut cestiunea disciplinei profesorilor, şi 

nu aţi votat sistemul d-lui Sturdza, ci cam pe al mei, 

care însă, cum v'am spus, era al d-lui Dimitrescu-laşi. 

Dar şi aci tot aţi introdus prin amendament o dis- 

poziţie din legea mea: dreptul de a fi apărat de un alt 

profesor. 

S'a dezbătut modul de recrutare al profesorilor uni- 

versitară şi în această privinţa legea ce aţi votat, nu 

seamănă cu nici un proiect şi nici cu al d-lui Sturdza, 

fiind-că d-sa punea examenul la agregaţi, numiţi de d-sa 

profesori extraordinari, pe cînd docenţii nu treceau nici 

un examen. 
Cred, că am terminat cu această primă parte. 

Să vedem acum care este morala acestui lucru. In 

materie politică este absolut de prisos de ate ocupa cine 

a propus întiii o măsură. - 

Meritul nu este de cît al aceluia, care a transformat 

măsura în lege, fiind-că măsuri propun filozufii, cu chila, 

broşurile politice plouă, dar oamenii politici, cari pot să 

transforme o broşură politică întrun proiect de lege, sunt 

mai rari. Şi ştiţi pentru ce? Pentru că a transforma 0 

idee într'o lege, e a expune de multe ori. soarta unui
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partid, şi de multe ori a lupta contra partizanilor tă 
proprii. 

Aşa dar, ori-ce s'ar fi propus înainte de alții, să fie 
sigur d. ministru, că în ce priveşte legea aceasta, chiar dacă ar fi şi mai mică partea d-sale de cit este, meritul al d-sale va fi întreg, şi nimeni nu va, căuta să vadă dacă cutare articol e luat sai nu de altul. Se va, zice un sin- Sur lucru: la 1898, ministrul Haret a trecut, legea învă- țămintului secundar Şi superior. 

Acum că mai este oa doua parte mai delicată, şi auume dacă legea, aşa cum s'a votat, va rămîne multă vreme nemodificată, aceasta nu se va putea hotări în anul 1898, 
Trec la a doua parte. D. ministru a venit de două ori asupra punerilor în retragere a profesorilor, pe cari le am făcut ei. 
i, adevărat că eii, ca ministru al instrusţiunei, tinăr, eram foarte doritor să întinsrese corpul profesoral. Pe profesorii de curs secundar, pe toţi cînd ai avut 30 de ani de serviciu, i-am pus in retragere, fie amicii mei po- litici ori nu. Aşi putea cita mulţi, îmi amintesc pe d. Vir- golici, care pe urmă s'a ales deputat. Aceasta poate să nu fie o politică bună, dar eo politică. 
Tot aşa am pus şi pe d. Herescu, fostul mei profesor, iar nu pentru că a iscaliţ programul parti- dului liberal. Apoi ei lam găsit în consiliul permanent numit de d. Poni, ministrul de instrucţie al ministerului conservator Plorescu-Lascar Catargi, şi a rămas Şi cu mine. 

__ Am voit să-l numese Şi inspector, dar n'a primit să fie de cit inspector general, ceea-ce n'am putut face, căci locurile erau ocupate toate; dacă ar fi fost aşa de politic intransigent, n'ar fi fost numit de d. Poni, ministru con- servator. Dar d-v. n'aţi păstrat articolul mei de lege în- e cu pvizul consiliului Permanent şi d-v. veţi pu- j sere, la 30 ani de servicii, pe profesorii secundari. 
| Vin acum la profesorii universitari, E adevărat, că am sestitne n acală „retragere, dar „dacă ziceţi că a fost 

lor? Pe ar Bebasi socotiți pe cine am numit in locul : . $, care nu ne este amice politic, pe
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Petricu, nu ştiu să fi votat veri o-dată saă să ştie ceva 
în politică. 

Am numit pe d. Cornelie, Manolescu-Rimniceanu, un 
excelent profesor, un fost secretar general sub ministerul 
lui I. C. Brătianu. 

Iată cum ai fost numiţi de mine. 
Dar aţi citat un singur caz, aţi vorbit despre punerea 

la retragere a, d-lui Petrescu. Foarte bine, Petrescu însă 
e mort, prin urmare, nu putem vorbi tocmai liber. 

D-v. aţi lăsat, să se creadă, că ei lam pus la re- 
tragere, pentru că luase o atitudine foarte vie faţă de 
Odobescu, care ziceţi că-mi era prieten. Intiiii vă opresc 
aci. Au rămas în ministerul d-v. destui înalţi funcţio- 
nari din vremea, mea ca să puteţi afla de la ei că vă în- 
şelați. 

D. Odobescu era departe de a-mi fi prieten, cu secre- 
tarul meă general nici nu vorbea, nici nu se saluta, iar 
mie mi-a făcut frumoasa farsă de a publica drept prefață, 

la un abecedar al săi, o critică vie la lucrările mele din 
minister, așa că a trebuit să am o explicaţiune cu d-sa. 

D. Odobescu era un admirabil director de şcoală nor- 
mală superioară, pot zice un director neîntrecut. D. Odo- 
bescu a făcut foarte mult, dară foarte mult pentru şcoala 
normală. lar pentru studenţii de acolo era aşa de bun, 
în cît toată lumea, il acuza, că mergea cu dragostea pănă 
ăi părtini din cale afară la concursuri. 

A venit un moment, cînd Odobescu sa pus în rela- 
ţiuni neplăcute cu o parte din profesorii de la universi- 
îate, şi aceasta pentru că Odobescu, ca să îmbunătăţească 
Şcoala, a voit să aibă mai multă muncă cu cheltuială mai 
puţină. Deci în loc de conferenţiari cu lefuri fixe mi-a 
propus, şi eă am primit, să fie plată cu jetoane de pre- 
zenţă ; prin aceasta se inmulţeau conferințele, fără să mărim 
cheltuelile budgetare. Dar am avut atunci o mare zarvă. 
Din această pricină budgetară s'aii creat relaţiuni foarte 
încordate între Odobescu şi parte din profesori. Atunci 
Câutindu-se arme contra lui Odobescu, s'a descoperit ceea 
ce nu se ştiuse nici odată, că legea din 1864 avea asupra, 
Şcoalei normale superioare dispoziţiuni bizare, care de alt- 
fel nu s'au aplicat nici odată, de nici un ministru. După 
legea, de la 1864 eraii doi directori la şcoală normală su-
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perioară; unul pentru secţiunea literară: decanul facultaței 
de litere şi altul pentru secţiunea științifică: decanul fa: 
cultăței de ştiinţe. De fapt, nimeni n'a aplicat aceasta, 
In tot-de-a-una directorii şcoalelor normale superioare al 
fost numiţi de ministru prin decret, în afară de decanii 
facultăţilor ; aşa a fost şi la Iaşi şi la Bucureşti. 

Ei bine, d-lor, în această stare de lucruri s'a profitat 
de două nenorociri ale lui Odobescu. Prima, dovedea multă 
ingratitudine în unii dintre tineri, din fericire numai uni: 
cea-l'altă multă micime de suflet. 

D. Odobescu se ocupa de studenţii lui cu multă dra- 
goste, era, chiar cum v'am spus, bănuit şi acuzat, de cite 
ori se afla în un jurii de examen, favoriza pe studenţi 
lui de la şcoala normală superioară pe de asupra de ceea 
ce ar Î trebuit, să facă. Intr'o zi, ivindu-se neinţelegere între 
d. Odobescu şi un student, pe care îl cunoştea de mit 
copil de la Curtea-de-Argeş, un student al căruia tată îl 
încredințase d-lui Odobescu personal, şi studentul insultind 
pe d. Ododescu, acesta ofensat, sfirşeşte prin a-i da 0 
palmă ; parte din studenţi se revoltă, grevă, ete. Lucrul 
se complică prin amestecul decanului de la ştiinţe, şi se 
sfirşeşte prin demisiunea, d-lui Odobescu. 

Nu e mai puţin adevărat însă că studenţii arătase 0 
ingratitudine complectă, şi că d. dr. Istrati, pe care iltii 
misesem să facă ancheta, şi care ştiţi cit e de drept şi 
de bun, a pedepsit; vre-o şase din studenţii de la şcoală 
normală. 

Dar, d-lor, aceasta nu a fost totul. Nu numi 
că sa luat partea unor studenţi rezvrătiţi, aceasta na! 
fi nimic. A mai fost un punct urit, încă o acuzațiune, 
care sa căutat să se exploateze şi de studenţi, şi mal 

  
ales de alţii în contra lui Odobescu. Lai acuzat, sper? : 
nedrept de un anume păcat, de o călcare a poruncei & 
șaptea din decalog, de o vină pasionată... cestiunea ună 
văduve. 

Ei bine, d-lor, mie mi-a făcut o dureroasă impresie 
lucrul acesta. Vă spun de aci, că mie în tot-de-a-una niz 
displăcut sistemul ca să stai la pîndă în contra cul-vă, Și 
să-l prinzi în momentul în care va, fi căzut în vre-o Slă- 
biciune, pentru ca să te legi de dinsul, mai ales atunti 
cind nu ai să-i impui de cit acel soiii de păcate, pe cale
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vechia, experienţă a omenirei coprinsă în toate literaturile, 
în toate analele, ne spune că este absolut de altă natura 

de cit cele-V'alte păcate. 
Slăbiciunile morale acestea, izvorite din patimi, sunt 

ast-fel, în cît de multe ori oamenii cei. mai onorabilă, oa- 

nenii cei mai cuminţi, oamenii, cari ne sunt dragi, oamenii, 
cari ar trebui să fie pilda altora, au căzut şi pot să cadă 
în vină. Credeţi-mă, în aste materii nu ştii azi unde ar 
trebui să loveşti miine. 

Nu că scuzâz lucrul. Ca ministru, organ al virtuţei 

oficiale, odată ce s'a produs acuzarea, trebuia să iau mă- 

suri; v'am primit demisiunea lui Odobescu. Sub ast-fel de 

acuzări nu se poate altă soluţie. Dar ca om am avut însă 

un dezgust, şi mi-a rămas o idee rea de toţi aceia, cari 
ai căutat să lovească cu acest prilej, fără să se gîndească 

că acestea sunt păcate, în cari mulţi sunt tiriţi, şi că toc- 

mai de aceea faţă de dinsele omul cu minte şi cu inimă 

ar trebui să aibă nu numai dreptate, dar mai ales şi multă 

caritate. | 
Acesta, de sigur, a fost sentimentul mei. Am făcut 

justiţie întreagă, dar am rămas adine mihnit de purtarea 

oamenilor, şi poate că întru ceva hotăririle mele să îi fost 

influențate de această, stare a mea sufletească, 
Am zis.



Vhestia personală cu d, 6, £, Gantacuzino, ministru al finanealo 

(Şedinţa Camerei de la zi Martie, 1998) 

  

D. Cantacuzino, ministrul financelor, cu ocazia discuţiei la Mesaj, făcu şi D-sa chestie personală cu a. Take Ionescu, relativ la trecerea acestuia în partidul conservator. 
In discursul de mai jos, d. Take Ionescu, interpelat in această pri: vinţă, nu ştim pentru a cîtea oară, răspunde cu succes d-lui Cantacuzino, fâcind cu acest prilej şi oare-cari destăinuiri asupra tratativelor ce satur: mat cu d-sa, de a reintra în partidul liberal, tratative prezidate de Ioan Bră: ianu. 

2 fa 2 epruiați, 

Cind în discuţiunea de la Mesaj, d. ministru de jus tiție mi-a făcut, cestiune personală, am fost un bun pro: oroc cind am spus că cestiunea aceasta nu vine în Cameră nică pentru întiia oară, nici pentru ultima oară. Inti"adevăr, d. ministru de Înanţe s'a, amuzat astăzi să-mi spue: „de două, ori ai trecut la conservatori“, 
Dacă d. ministru qe finanţe ar fi un om, a cărui me- morie sa fie fixă şi al cărui cuvinţ sa fie în tot-de-a-una cugetat, atunci m'aşi simţi atins; dar azi, ca şi in alte Ocaziuni, d-sa a dat dovezi că memoria îi este scurtă şi că nu are timp din cauza, multiplelor şi grelelor ocupa- ţiuni ce-l copleşesc, de a se referi şi la documente şi & suplini ast-fel prin cercetări ceea-ce nu poate reţine prin memorie. 
Să dai o pildă. 
Vorbesc de chestiunea, demisionării ofiţerilor. După cum a spus şi q, Marghiloman, vă qeclar că această chestiune nu este inchisă, că, ea formează între noi 
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o chestiune mult mai mare de cit îşi inchipue d. minisiru, 
şi că se va rezolva la vreme, vreme care, vă asigur, va, 

veni mult mai repede de cit credeţi dv. Acest proces își 
va urma cursul cu toate amenințările d-v., că aţi potrivit 
lucrurile acolo unde trebue să fie potrivite. 

D. ministru de finanţe a spus că ceea ce s'a scris în 
Voința Naţională s'a scris în urma măsurei grozave luată 
de partidul conservator, şi anume primirea demisiunei nu- 
mai a unor ofiţeri. 

Nu este aşa. 
Vointa Naţională a vorbit la 2 Februarie. D-v. ştiţi 

că toate jurnalele noastre. anti-datează; aşa jurnalul, care 
ese Simbătă are data Duminică; jurnalele cu data de 
2 Februarie sunt scrise şi se vind publicului la 1 Fe- 
bruarie. 

D. Costinescu v'a mai citit și Voința cu data de 4Fe- 
bruarie, jurnalul, în care se fac faimoasele făgădueli. Or, 
ziarul cu data de 4 s'a pus în vinzare la 3 seară, a fost 
scris în dimineaţa de 3. Deci, la 1 Februarie s'au făcut 
încurajările şi la 3 februarie s'sai repetat şi s'au făcut 
și făgăduelile, şi ast-fel s'a impiedicat impăcarea ofiţerilor. 
Neapărat s'a împiedicat împăcarea, căci li se promisese 

păstrarea vechimei şi a. gradului, şi în asemenea condiţii 
nu era de ce să se împace. 

Aceasta este tipărit ia 3 Februarie. (Aplauze). De alt- 
fel întreg numărul de Ja 3 Februarie al Voinţei este re- 
dactat aşa că se vede limpede că nu era atunci nirnic 
făcut. Acolo, pe ton de glumă şi de zeflemea, se spune 
cum ministrul de rezbel a trimis pe un adjutant al său 
să împace pe ofiţeri revoltați, cum s'a văzut de două ori 
careta sa mergind spre locul unde eraii adunaţi ofiţerii, etc. 
ŞI se încheie ast-fel, ba încă scris cu litere de un cot: 
„Ofițerii perzistă în demisia lor“. 

Ori, d-lor, cînd a eşit decretul, prin care s'au primit 
unele demisii? Ia 8 Februarie; la 8 Februarie apare el 
in Monitor, apare în public. Pe atunci d. Ministru de fi- 

nanţe actual era din public. A apărut, deci decretul la 
8 Februarie; atunci l'a cunoscut d. ministru. 

Dar chiar data semnării decretului este la 4 Fe- 
bruarie. Admiţind chiar că Voința Naţională ar fi ştiut 

înainte de public că s'a semnat un decret la palat, —că ar



218 

fi aflat aceasta bună-oară de la vr'un lacheii de la pe: 
lat— totuşi nu ar fi ştiut-o de cit la 4 Pebruarie, 

Dar, d-lor, ai scris în jurnal faimoasa notă la 3%. 
bruarie! Care este dar consolaţia morală? (Aplauze). Cum 
stă cu explicaţiile d-v.? 

Da, d-lor, o să aveţi plăcerea să le cunoaşteţi pe toate, 
şi cu toate ce ne-aţi spus despre potrivelile Şi  meşteşu- 
girile, ce le invirtiţi astă-zi, nu veţi putea ascunde aderi: 
rul; acesta va eşi la lumină. 

Este un fel de iarbă a fiarelor care deschide chiar 
lacătele cele mai încuiate şi în ordinea morală. 

Acum, d-lor deputaţi, cum să mă supăr ei că nu 
are memorie d. ministru de finanţe despre cele ce mă pi: 
Vesc pe mine, cind n'are memorie despre cele făptuite 
de d-sa? 

De aceea nu mă supăr, şi nici n'aşi fi luat cuvintul, 
căci nu găsesc ca este așa de mare chestie pentru ceci 
nu sunt cu d-v. Dar aţi vorbit. Ei bine, cine nu ştie ce 
am făcut, eii de cind am eşit din partidui naţional-liberal 
cu organizaţia lui, încă de la 1886. 

La 1885 am făcut primul mei discurs de critisă în 
contra legei impozitului fanciar şi-mi aduc aminte că unul 
din vice-preşedinţii noştri mi-a spus în culuare ce extra: 
ordinar lucru era să critic un proiect de lege; atunci an 
învăţat că un membru din majoritate nu are nică odată 
dreptul să critice un proiect de lege; aceasta a fost primă 
mea învăţătură. 

La 1886, am declarat că fae parte din opoziţie, ră miînind liberal. Aici în Camera sunt mulţi cari au făcu 
atunci opoziţie, d. Fleva, d. Djuvara, etc., banca, aceasta 
dintiii toată era opoziţie. In această situaţie am sta 
pănă la 1889. La 1889 s'a făcut prima tentativă de a mă 
face să reintru în partidul liberal. D. ministru de finanțe 
era de faţă, cînd în casa lu! Dissescu am fost poftiţi Diu 
Văra ŞI cu mine, şi a venit acolo şi Ioan Brătianu; eră 

„ŞI d. Take Protopopescu, mi se pare că era şi d. ni Distru de justiţie Şi se alesese casa lui Dissescu ca terei 
eutru. 

Se zicea, atunci: 
mentul grav, etc... 
ce nu am nevoie s 

A venit darea în judecată, este D0 

„+ Nu a reuşit acea tentativă, pentr: 
ă insist? Probabil că eu eram, cum st 
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zice popular, mai ciufut, dar nu a reuşit, şi nu am intrat 

în partidul liberal. 

La 1890 s'a format gruparea de la Romanulu, unde 

era d. Dissescu şi d. Djuvara. Majoritatea de acolo avea 

multă înclinare ca să se facă reintrunirea cu grosul par- 

tidului, e eram de altă părere şi ei nici nu am tratat 

absolut cu nimeni. 
D. Djuvara o ştie. Nu ascund insă că majoritatea gru- 

părei era de altă părere de cît mine, d. Dissescu, de ex., nu 

era de părerea mea, în cît m'a însărcinat să spun eu în 

Cameră, —el nu este deputat,—că na eşit din partid, ci 

a fost dat afară. Dissescu consideră lucrul acesta ca, cea 

mai mare onoare din vieaţa lui poiitică. 

In ce mă priveşte pe mine, mai multă dreptate are 

d. ministru de finanţe de cit d. Costinescu. Ei nu am voit 

să reintru, şi nimeni nu m-a împiedicat ca să reintru. 

Dar ce a spus d. Costinescu? D-sa a spus că de oare- 

ce gruparea avea predispoziţii de a reintra în partid, sar 

fi găsit poate mijloace să se impace lucrurile, şi-şi închi- 

puia că dacă nu s'au găsit mijloacele, este că şi cei din 

grupare poate simţeaii o anume atmosferă şi cei-l'alţi 

poaie se temeai ca omnibusul să nu devie prea plin. Nu 

ştiu, nu mă priveşte, ei nu mă pling de nimic, căci nu 

am cerut nimic; aci dai dreptate d-lui ministru de îi- 

nanțe. 

Mă găsesc foarte bine, şi aşi dori, ca concluziune a 

acestei discuţiuni, ca, şi acei cari nu ai făcut ca mine, să 

se simtă tot aşa, ge bine. Se pare însă că nu se simt tot 

așa de bine.



Incidentul cu Bulgaria: Insula Bujorescu 
  

(Şedinţa Camerei de la 18 Martie, 1898) 

  

Insula romînească Bujorescu, din Dunăre, fiind ocupată de 0 cora- panie de armată bulgăreas ă, ziarele anuntară existenţa unui conflict din această cauză. D. Take Ionescu, neliniștit de aceste zvonuri, întrebă pe d. prim-ministru, ce ar fi adevărat, din toate cite le spun ziarele, D. Preşedinte acordă cuvîntul d-lui Take Ionescu: 

D. Take Ionescu: Vream să fac o simplă întrebare d-lui prim-ministru, Şi dacă nu-mi va răspunde, o voii transforma. in interpelare. 
Am citit cu multă îngrijire, şi cred că această, ingri- jire e generală, în unele ziare, despre un conflict, care ar fi tost între no Şi principatul bulgar, relativ la stăpinirea unei insule din Dunăre. Aşi fi considerat lucrul acesta ca un simplu zvon, dacă nu ini Sar fi afirmat de unele per- soane, care ai auzit în întrunirea de aseară a majorităţei, că d. prim-ministru în discursul săi a făcut şi d-sa alu- ziune la acest fapt. Neapărat, dacă nu e exact voii fi foarte fericit, să constat, că nu e exactă vestea despre acest conflict între noj şi principatul vecin D, Aşi vrea, dar, să ştii de la guvern, dacă a existat un ast-fel de conflict relativ la o insulă de pe Dunăre. 

a 

') Chestia a fost regulată de guvernul Cantacuzino. 
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Turburările din Bucureşti 

Incidentul Arghir 
  

(Şedinţa Camerei de la 18 Martie, 1898) 

  

D. Nicolae Fleva, interpelînd pe d. ministru de interne asupra turbu- 
rărilor şi esceselor de stradă ce saii comis în Noembrie 1897 contra Evrei- 
lor, câută să dovedească, că această mişcare de stradă a fost încurajată 
Şi chiar instigată de poliţia de atunci. , 

După răspunsul d-lui ministru de interne, majoritatea cerînd închi- 
dorea, discuţiei, şi d. Pleva combătind-o, d. Take Ionescu vorbi ast-fel pentru 
închiderea: 

D. Take Ionescu: D-lor, pentru a doua oară în această, 
cestiune şi în cursul acestei sesiuni vorbesc pentru închi- 
derea discuţiunei. Cind onor d. Marghiloman a interpelat 
atunci pe d. ministru de interne, a cerut; închiderea dis- 
cuţiei; eii am cerut cuvintul pentru închiderea discuţiei, 
pentru că credeam că, lucrurile, cari sunt evidente, nu ciş- 
tisă nimic, ca să fie discutate. 

Acelaşi lucru îl cred şi astăzi. Pentru noi şi cred că 
exprim părerea întregei opoziţiuni, cel puţin opoziţia con- 
Servatoare, nu am avut nici odată îndoială, şi nu o avem 
nici astăzi. De aceea, cele ce s'aii dezvoltat la Curtea cu 
jrață nu ai adus un element noi asupra autorilor şi in- 
stigatorilor acelor turburări. 

S'a mărturisit ceea ce noi ştiam. 
Aşa că nu inţeleg pentru ce am mai ţine deschisă 

discuţiunea, cînd noi ştim foarte bine cine a făcut acele 
turburări, 

In timpul cit preşedintele procedase la vot pentru închiderea discu-
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ției, se produse un incident cu totul neprevăzut. D. deputat C. Arghir pro- 
nunţă în gura mare cuvintele: Dacă ovreii plătesc bine! 

D. Al. Marghiloman, indignat de această acuzațiune, cere cu insis 
tenţă ca d. Arghir să retracteze aceste cuvinte. D. Arghir refuzînd, d. Take 
Ionescu, cu drept cuvint revoltat, aruncă în plină şedinţă adversarului săi 
următoarea apostrofă: 

D. Take Ionescu: D-lor, în această cestiune a vorbit 
d. Marghiloman, d. Fleva şi eu. Cuvintele d-lui Arghir 
erau dar la adresa noastră. Atunci acest domn este un 
obraznic. (Protestări, mare zgomot). 

Voci: La ordine. 

In mijlocul zgomotului ia cuvintul 4. vice-preşedinte: 

D. vice-preşedinte: D-lor deputaţi, repet că dacă ei 
aşi fi auzit pe d. Arghir pronunţind vre-un cuvint nepar- 
lamentar, îndată laşi fi chemat la ordine. Am auzit însă 
pe d. Take Ionescu exprimind în plină şedinţa un cuvint 
neparlamentar. Chem, dar, la ordine pe d. Take Ionescu. 
(Zgomot). 

_D. Fleva ia cuvintul si arată Camerei, că biuroul a precedat greşit, chemînd la ordine pe d. Take Ionescu, vinovat e d. Arghir; cere a se re voca nedreapta chemare la ordine a fruntaşului conservator. 

D. vice-preşedinte : D. 'Take Ionescu are cuvintul. D. Take Ionescu: D-le preşedinte, sunt cel mai puţin turburat, de incidentul, care s'a produs. „Stau în Camera de 14 ani şi sunt obicănuit cu toate incidentele parlamentare. Prin urmare, n'am de ce să mă turbur. 
| D lor, întimplarea a facut, ca să fii patru ani da rindul nu de partea celor maj puţin numeroşi, ci de par: tea celor-Valţi, acelor mulţi, și nu sunt destul de copil, ca să nu ştii că această întimplare are să se întoarcă şi că, prin urmare, regulamentul acestei Camere pentru mine este un regulament, pe care am avut  ocaziunea săl aplie altora, şi are să se întoarcă, ocaziunea, în care ia! am Să fiii chemat să-l aplic si | ta săl 

aplic. plic şi am să am şi putinţ 

De chemare la 
mă turbur, 

__ Dar însă sunt dat 
DL Sa cerut şi aşa, zic 

ordine nici nu am protestat, nici DU 

or să daii o explicaţiune, fiindcă 
e regulamentul.
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Dnul ... nu ştii cum îl chiamă, îmi e indiferent, 
d, deputat a... 

Voci: D. Arghir? 
D. Take Ionescu: Sa, sculat d. Marghiloman şi a zis: 

D-le preşedinte, un deputat insultă pe colegii noştri, care 
aii vorbit în această cestiune. 

Cine a vorbit? D. Marghiloman, d. Fleva şi cu mine. 
La aceste turburări, d. preşedinte răspunde foarte firesc. 
Nu am auzit, şi atunci d. deputat dă o explicaţiune. Ex- 
plicaţiunea, era mult mai înjurioaşă de cit cuvintele pe 
cari le zisese. Căci, d-lor, cuvintele d'intiiii, dacă le bol- 
borosise la, un prieten de alături, la urma urmelor nu pu- 
tem să știm, nu putem să auzim tot ce se bolboroseşte, 
şi râmine cestiunea de a se şti, dacă merită sau nu să-i 
dai un răspuns. 

Dar cînd dai o explicaţiune şi zică: „nu se adre- 
sează d-v., d-le Marghiloman, aceste cuvinte“, aceasta, 
pentru ork-ce om care ştie ce înţeles aii vorbele, însem- 
nează că nu se pot; adresa de cit d-lui Pleva, ori mie. 
Nu mai încape vorbă, dacă nu se poate adresa unuia, 
este celui de al doilea, şi dacă nici acestuia, atunci 
se adresează celui de al treilea, căci nu era un al pa- 
trulea. 

Atunci m'am sculat şi am spus d-lui deputat cuvintul 
be care, pentru d-v., d-lor, nu-l mai repet. 

_De sigur, dacă d. deputat şi-ar fi dat expiicaţiunea 
Mal inainte, ar fi spus înainte, că nu s'a adresat cuvintele 
sale nici unuia dintre deputaţi ; ar fi trebuit să fiii nebun 
a să-i aplic epitetul, pe care i-l'am aplicat. 

Cu explicaţiunea dată însă, că cuvintele sale nu se 
adresează d-lui Marghiloman, am fost în dreptul mei. 

Restul nu mă priveşte pe mine, ci pe Camera. 

Vice-preşedintele consultă Adunarea dacă crede că explicaţiunile date 
de d. Take Ionescu sunt suficiente saă nu, pentru a ridica chemarea d-sale 
la ordine, 
sa toguniDdu-se la vot ridicarea chemărei la ordine a d-lui Take Ionescu, 

inge, 

După care se trece la ordinea zilei.



Alegerea de la Huşi 
————— 

Interpelarea d-lui G. Cc. Dobrescu-Prahova 

(Şedinţa Camerei de la 19 Mariie, 1898) 
  

Iată faptele cari Pati decis pe d. Dobrescu a face această interpelare: o alegere anunțată prin decret regal, a fost zădărnicită, prin faptul că un 

electorale, magistrat, care după legea electorală are singur aprecierea şi con- ducerea asupra întregei operaţiuni electorale. In diseuţiune mai era faptul: dacă alegerile ce cad la începutul anu- lui pănă în luaa Maiii, trebuese făcute cu listele vechi, sai cu cele nouă. In specie: Primarul qe Huşi, de la sine putere, prezintă preşedintelui biroului electoral, listele cele nouă, din cari o mulţime de alegători erau şterşi, deşi hotăririle consiliului comunal eră supuse apelului şi recursului. Preşedintele nu voi să accepte a face alegerile după listele cele nouă, pri- marul nevoind să dea pe cele vechi, alegerea fu suspendată, Ă O interpelare fu adresată în Senat ministrului de interne; ministrul răspunse, blamind pe magistratul, care suspendase alegerea. Alarmati, membrii ovoziţiei din Adunare interpelează pe d. ministru „Ferechide. D. Dobrescu arată cit de greşii e modul de vedere al ministrului de interne. D. Marghiloman se raliâ la. cele spuse de d. Dobrescu. la cuvintul şi 4, Take Ionescu: 

3. fa Deputaţi, 

Nu voii spune multe cuvinte în cestiunea aceasta. D-nul Marghiloman a făcut ieri în numele nostru 0 declaraţiune foarte completă şi foarte dreaptă; a do- vedit, fără putinţă de a se dovedi contrariul, că intere- sele ambelor partide, fără deosebire, interesul politic co- mun, acela al unor alegeri drepte, e ca alegerile să se facă cu listele cele vechi.
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In adevăr, d-lor, am auzit ieri pe d. ministru de in- 
teme, şi aceasta este un punct la care voiam să răspund, 
zicind că este putință de controversă, şi că ar fi de do- 
rit un proiect de lege, care să reguleze cestiunea şi care, 
prin urmare, să o scoată din domeniul controversei. Şi a 
mai spus, că la un asemenea proiect de lege, ar fi de si- 
gur de nevoie să se ţină în şeamă de abuzurile, cari se 
pot face cu sistemul votărei cu listele nouă, dar trebue să 
nu uitaţi, — a, adăugat d-sa — că şi cu sistemul vechilor 
liste se poate comite o nedreptate, şi anume că oameni, 
cari ai căpătat cenzul electoral, să fie privaţi ast-fel de 
a vota de la 1 Ianuarie şi pănă la momentul în care 
listele devin definitive, adică pănă la Aprilie. A citat d-sa 
ca exemplu că la Galaţi ar fi fost 40 de alegători—nu 
sunt de cît 25, nu importă— care erai înscrişi în listele 
nouă, şi n'aii putut să voteze, pentru că s'a votat cu lis- 
tele vechi. 

In parentez observ, că incă răminea se şti, dacă in- 
scrierile acelea vor râmîne definitive. 

| D-lor, între aceste două inconveniente, nu încape în- 
doială — şi acesta era singurul punct asupra, căruia voiam 

sd, atrag atenţiunea guvernului—nu încape îndoială, că 

defectele şi nedreptăţile, care se pot face cu votarea cu 

listele nouă, nu poate să fie puse în cumpănă cuinconve- 
nentele de care a vorbit d. ministru faţă, de listele cele 
Vechi. In adevăr, alegătorul, puţin îl importă, dacă anul 
la care îi Qă drept inscrierea lui în liste, este de la [a- 

pare la Ianuarie saii de la Aprilie la Aprilie; el are tot 
a Juni. 

El e alegător un an întreg, prin faptul căa fost pus 
odată valabil în liste. Şi dacă, o să se zică că data de 
l Aprilie vine cu trei luni mai tirziu, tot puţin importă, 
căci trebue să fie o qată la care listele să se fixeze. In- 

Chipuiţi-vă un om, care a cumpărat o moşie la 3 Ianuarie, 
e Du poate să se înscrie, va să zică iată un om care 
Pierde 11 luni, că alţii vor pierde trei, ce importă? 

Atunci cînd fixezi o dată pentru un anume lucru, 
Neăpărat că sunt oameni cari suferă. Minorul, de exemplu, 
a a ani devine major. In ajun nu putea să pună 0 
tată, a douu zi poate să dăruiască, poate să vinză » 

48272. Discursuri. 111. 15
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In aparenţă este absurd, căci intrun minut mate: 
matic nu putea să-ţi vină mintea toată, dar e nevoe de 
a fixa o dată. Aşa şi aci, ce importă de a fi alegătorde 
la 1 Aprilie la 1 Aprilie, saii de la 1 Ianuarie la | [a- 
nuarie? Vorba e că înscrierea mea pe listă să-mi dea 
întrun mod hotărit şi definitiv 12 luni de exerciţii al 
drepturilor mele cetăţeneşti. 

Dar ia gîndiţi-vă, q-lor, niţel la, cel-V'alt sistem. Nu 
este un secret pentru nimeni, că listele electorale se pot 
face de către consiliile comunale în spirit foarte nedrept: 
deosebitele partide politice, toate partidele politice, căci 
toate au trecut prin opozițiune, ştiţi bine că toate au fă- 
cut continui contestaţiuni, şi continut s'au plins că una 
din muncile cele mai grele, una din belele muncei de opo- 
ziţiune este tocmai controlul listelor electorale Şi conte: 
staţiile acestor liste. 

Va să zică, ştim cum se pot, face listele, cum se 
obicinuesc să se facă, 

Mai gindiţi-va la un lucru: cînă se fac la noi alege- 
gerile suplimentare? 

In genere, d-lor —afară de cazul de moarte — vacan- 
țele parlamentare se fac prin numiri în funcțiuni publice, 
în timpul de la închiderea, Camerei, din Maii pănă la 15 
Noembrie. 

In 7 luni se produce vacanțe, și toate aceste vacanțe nu dai loc la convocare de colegii electorale în timpul cind Camera e închisă, se aşteaptă prin urmare pănă la 
15 Noembrie, atunci se declară colegiile vacante, şi încep 
alegerile suplimentare, cari se fac în Ianuarie, Februarie 
şi Martie. 

lată cind se fae alegerile suplimentare. 
Cu sistemul că alegerile s'ar face după listele nouă, al avea, iot-de-a-una, interes să alcătueşti listele neadevă- 

rate, şi prin urmare de fapt se suprimă alegerile supli- 
mentare, căci înțelegeți bine, dacă scoţi dintwun colegii 
de 500 alegători 100, unul şi unul, sai dacă introduci 
200 iarăşi, bine aleşi — și mai cuminte e să scoţi, de cil să introduci — nu mai este alegere, este 'un marş triumfal. 
Dacă la noi în alegeri opoziţiunea are tot-de-a-una 0 si: tuaţiune de mare inferioritate faţă de guvern, dacă mai dai guvernului Şi putinţa. de a'şi alege nu numai pe can:
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didați, dar şi pe alegători, înţelegeţi bine ce fel de ale- 
geri veţi avea. 

Dar mai departe, presupuneţi un guvern cam slăbă- 
nog, care s'ar cam teme de consultarea corpului electoral, 
şi care ar alege drept epocă de alegeri generale luna Ia- 
nuarie, Pebruarie, Martie—şi e foarte uşor să faci treaba 
aceasta, pentru că la 15 Noewmbrie se string Camerile, 
lesne se produce un incident între guvern şi majoritate, 
deci se dă loc la o dizolvare, şi dizolvare repede ca 
să vină Camere nouă la vreme pentru alcătuirea budge- 
telor. 

Şi cind ştii că lucrul acesta cu cite-va luni înainte, 
cînd ai acest plan, faci listele, şi le faci. aşa, în cît în loc 
de alegeri generale să faci o nominaţiune generală, un 
decret general de numiri de deputaţi. 

Ei, este în interesul partidelor noastre politice lucrul 
acesta? 

Ei nu..cred, d-lor. 
Cu toţii, rind pe rind, ne-am plins în tot-de-a-una de 

slibiciunea corpului electoral, şi de prea mare putere a 
guvernului. 

Acesta a fost cintecul tutulor, şi trebue să fi fost 
ceva, intemeiat într'un lucru, care a făcut pe toţi. să se 
plingă, la fel şi necontenit. | a 

Nu se poate să fie numai o cestiune de vorbe de 
Opoziţiune. | 

ŞI mai ştiţi, d-lor, că tendinţa neviolată a corpului 
electoral înclină cătră stăpinire. Cind mai are stăpinirea 

toate mijloacele pe care le are întrun stat centralist şi 
Încţionarist ca al nostru, de a-şi avea influenţa să asupra 
alegătorilor, să-i mai daţi şi putinţa de a alcătui listele 
electorale ? Care va, fi rezultatul? Veţi descuraja opoziţiu- 

hea de a mai lua parte la alegeri. 
Credeţi că este cu minte? Credeţi că este în inte- 

Tesul unui guvern, ca opoziţiunea să nu lupte în. alege: 

gerile generale şi parţiale? Evident că nu, căci, dacă lupta 
Du este în sala, alegerei, lupta tot se va duce unde-va. 

Nu este putere omenească, care să o poată împle- 
deca. Lupta doar se va schimba, şi din sala va ajunge în 
curtea, localului alegerei, şi de acolo în stradă, dar lupta 

nu poate să fie suprimată. In luptă se desfăşură toate
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elănurile bune şi rele, toate pasiunile bune Şi rele. 
Este absolut imposibil a suprima lupta, şi nici un om 
cu minte nu poate să primească 0 asemenea doctrină po- 
Jitică. 

Este evident, că cu sistemul votărei după listele nvuă 
electorale, lupta la alegeri este imposibilă. 

Nici nu mă reter la opoziţiunea de toate nuanțele, 
care este în Cameră, dar mă refer la acei membri din 
majoritate, cari sunt electorali, căci şi eii sunt electoral. Prin 
electorali înţeleg pe acei membri aj Parlamentului, cari ati 
făcut alegeri şi în guvern şi mai ales în opoziţiune, şi cari 
cunosc ce greii se luptă în alegeri, înţeleg pe acei cari, 
nu numai s'aii Ales pre ei, dar ai contribuit întro largă 
măsură să se aleagă şi pe alții, căci sunt şi alt-fel de membri, foarte puţin electorali, cari nu-şi dai bine seamă 
de greutăţile cu cari sau ales ei, şi mai cu seamă alții. 
Iată pe un coleg al nostru, un membru distins al majo- 
rităței, un om inteligent Și partizan devotat al guvernu- 

„105, d. Macri, un om al cărui Spirit juridic nu poate fi 
pus la îndoială, şi d-sa are aceeaşi părere. 

Vorbeam apoi cu un adversar politie din. Craiova, 
partizan al d-v. de la descălicătoare, un liberal hotărit, nu-i spun numele, îl voii întreba miine, şi daca mă va auto- 
riza, îl voii spune. 

D-sa s'a ales pe sine şi pe alţii mulţi, şi-mi spunea 
că sistemul de alegere cu listele nouă insemnează supri- marea alegerei, şi adăuga: la Doi, la Craiova, unde suntem 
cam dirji la alegeri, nică prin minte nu ne-a trecut să votăm alt-fel de cit cu listele vechi, căci alt-fel am avea 
alegători pe acei, pe cari ar vrea guvernul să-i boteze ale- gători. 

Dacă aceasta este adevărat, dacă acest adevăr este în interesul tutulor, şi dacă nu se ştie astăzi cine are să 
sufere miine din aceste ispite, căci nimeni nu poate fi prooroc, şi adesea poţi să concepi un lucru abil, iar întim- plarea să facă să sufere de el tocmai acela care la con- ceput, — îndoiala nu mal încape. De alt-fel se poate întimpla 
şi ceea Ce spunea d. Dobrescu- Prahova, că dintr”un sistem 
prea abil să iasă unul afară din cale abil, găsit; la, Ploeşti, căci la Ploeşti este Academia, electorală a ţării, şi orl-ce inovaţiune electorală de la Ploeşti are să iasă, şi anunle
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ca contestindu-setoţi a legătorii să nu se mai poată face ale- 
gere, căci dacă alegătorii contestaţi nu votează, atunci ce 
se fac? Lista, veche ziceţi că nu este legală, lista nouă 
se poate contesta toată. . 

D. G. Dobrescu: Am şi contestat-o. 
D. Take Ionescu: Ce se face atunci? Va să zică în 

Februarie, în Martie nu pot fi alegeri în Rominia, chiar 
dacă ar fi un cataclizm! 

D-lor, ori-ce raţionament, care duce la absurd, ori-ce 
interpretare, care face pe oameni să-şi scormonească capul, 
este un triuc, o păcălitură, şi nică odată nu poate să ducă 
la un bun rezultat. 

Şi atunci iată ce aşi propune, ei, d-lui ministru 
de interne. D-sa zice să vină o lege. Dar, d-le ministru, 
puteţi avea ceva astăzi, care e mai la îndemină d-v. și 
mai puternic de cit o lege, caci la urma urmelor o lege 
care se votează astăzi de un partid, poate să se schimbe 
miine de un alt partid. 

D-v. aveţi însă la indemină un lucru mai pre sus de 
di o lege şi aceasta este o interpretare care să se facă 
cu consimţimintul tuturor, şi în contra căreia nimeni nu 
Mal poate îndrăzni să se ridice, mai cu seamă că pănă 

ce nu s'a, zgindărit această discuţie, nimeni nu s'a gindit 

la ea, de şi presupun că aii fost persoane cari au suferit 
veri-o dată dintro interpretare sau alta. 
„Astăzi avem mijlocul să facem ca să nu mai sufere 

dimeni, odată ce, rind pe rind, toate grupurile politice din 
această, Cameră ai declarat că aceasta este interpretarea 
care o daii ele, şi că este singură compatibilă cu regimul 

electoral, cu sistemul nostru reprezentativ, aşa în cit 
DU mai rămîne de cît să ise închine toată lumea, 

ŞI ca să isprăvim cu o tentativă de a introduce 0 con- 
troversă atit de nelogică, şi care împinge pe oameni 
Ca să născocească lucruri de acelea de care ne vorbea 
d. Dobrescu, nu mai rămîne de cit ca şi d-v., în nu- 
mele Suvernului şi al grupului ce reprezentaţi, să vă 

Uniți cu acea, interpretare. Atunci veţi avea mai mult de 
dt o lege. , 

___ Probabil că şi d-v. trebue să fiţi cam osteniţi după 
atitea şedinţe cam vil, iată că aveţi mijlocul, şi bun şi f0- 
lsitor, de a înseuina atmosfera, inchizind un izvor de
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adevărate turburări şi adevărate încercări rele, de a se strica şi de a se violenta ceea-ce ne-a mai rămas, și ne-a mai rămas foarte puţin, din independenţa electorală şi pu- tinţa dea lupta în alegeri. Să ne unim cu toţii la această 
interpretare, şi să facem ast-fel ceva mai mult puternie 
de cit chiar un proiect de lege.



pi 

CESTIUNI MILITARE 

(Şedinţa Camerei de la 24 Martie, 1898) 

i, 

Crearea unui nou regiment 

___ Cu ocazia discuţiei budgetului Ministerului de războiă, d. Take Ionescu 

Ină cuvintul şi întrebă pe d. general Berendei, ministrul titular, asupra. 
sorei efectivului la diferitele corpuri de trupe şi creărei unui nou re- 
giment. 

o D4e Deputaţi, 

Am să fac o întrebare d-lui ministru de războiu re- 
lativă la corpurile de trupă 

In privinţa infanteriei găsesc în budget două lucruri 

nouă: un spor pe efectiv la diferitele corpuri de trupă, — 
care, de sigur, e un lucru bun,—şi crearea încă a unui 
nou regiment: al 35-lea regiment de infanterie. 

lată, ce lămuriri aşi dori să mi-se dea de d. ministru 
de războiă : 

Numărul regimentelor de infanterie într'o armată nu 
e un număr arbitrar şi fantezist, el corespunde la anume 
formaţiune tactică, anume socotite pe 4 corpuri de ar: 
mată, 8 diviziuni de infanterie, 16 brigăzi. Numărul re- 

Sulat al infanteriei noastre, trebue să fie 32 regimente de 
infanterie, plus cele 2 regimente din Dobrogea, cari, în 

realitate, nu se pot incadra în cele 4 corpuri de armată 

din ţară, din pricina greutăților de comunicaţiune.



D-lor, o dată fiind hotărită, regula tactică, 2 regi. 
mente de brigadă — prin urmare, 32 regimente de izfan- 
terie, — zona, fie-cărui regiment se imparte după, desimea 
populaţiunei, şi evident fără a se ține seamă de di- viziunea administrativă. Fiind-că ori-cine înţelege că nu e 
cu putinţă ca un judeţ, cu o populaţiune deasă, să-i im- 
pui aceleași sarcini militare ca altui judeţ, ca Vasluiul 
de exemplu, care are o populaţiune puţin numeroasă. Sa împărţit .odată, între regimente, suprafaţa ţărei, Şi isa făcut şi modificări mai tirziu; vă aduceţi aminte că se dăduse reşedinţa de regimente la oraşe ne capitale de ju- 
deţ. S'a revenit apoi, şi s'a decis ca toate reşedințele de regimente, afară de Calafat, să fie capitale de judeţ. Dar ideea a rămas: 4 corpuri de armată cu 16 brigade Şi cu 
32 regimente, adică cite 2 regimente de fie-care brigadă. Cu aceste cadre poți, dacă vrei, să sporeşti numărul oame- nilor cum voeşti, şi să-i chemi in batalione permanente, aşa în cît ai mijlocul ca să întroduci în aceste cadre ori: cită multă lume. 

Prin budgetul acesta văd că se propune crearea încă a unui regiment de infanterie. Cum se va, petrece acest lucru în formațiunea noastră tactică? 
Am priceput cind anul trecut s'a creat 2 batalioane nouă din vinători, fiind-că aveam numai 4 batalioane pen- tru 8 diviziuni, aşa in cit tendinţa arată că este a se ajunge la 8 batalioane de vinători, cite unul de fie-care divizie, batalioane cari să servească ca corpuri lesne mo- bilizabile, şi aşi fi inţeles ca, anul acesta, dacă mijloacele permit, să se fi creat încă 2 batalioane de vinători sai cel puţin unul, pentru ca să ne apropiem de formațiunea celor 8 batalioane; nu înțeleg însă cum vine să se înfiin: țeze acest al 35-lea regiment. Am căutat o lămurire în ex- punerea de motive, expunere de motive foarte uscată, foarte redusă, şi singurul raţionament ce am găsit, este că se doreşte să aiba fie-care judeţ cite un regiment. _D-lor, aceasta nu poate fi un ideal militar, căci ju deţele noastre, create de istorie, n'au o îm părţeală, aproape egală a populaţiunei, şi nici nu o putem face să coincidă cadrele teritoriale ale regimentelor cu cele administrative. Va să zică idealul este ca sa aibă, fie-care judeţ citeun re: siment, adică ca să aibă fie-care capitală de jndeţ cite o mu-
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zică. Lucrul acesta lam putea obţine creînd cite-va miu- 
zici, cari sar detaşa în diferite judeţe, şi ca ast-fel fe- 
care capitală de judeţ să aibă muzica necesară pentru balul 
cu tombolă sai alte distracţii, dar milităreşte, ca orga- 
nizaţiune de infanterie, pe lingă cele 32 de regimente, 
cari se incadrează în 4 corpuri de armată, pe lingă cele 
2 regimente din Dobrogea înţeleg sporirea batalioanelor 
de vinători. Dar acest al 35-lea regiment unde îl veţi 
băga ? 

Ar urma ca să avem în urma, acestei înfiinţări o bri- 
gadă care, în loc se aibă 2 regimente, ar fi compusă din 
3 regimente. Numai aşa ași înţelege lucrul, adică ar fi o 
pornire spre o nouă ordine de incadrare, spre brigada de 
3 regimente, lucru care laşi crede foarte greşit, fiind-că 
armata noastră nu suferă tocmai de lipsă de cadre. 

lată de ce aşi ruga, pe d. ministru să ne spună care 
este cuvintul milităresc, care l'a împins la această crea- 
țiune. 

__D. general A. Berendei, ministru de războiă, 'răspunde că dacă se crează 
al dălea regiment de infanterie, este că efectivul oamenilor a permis crearea 
lui, toţ asemenea după cum ar permite crearea unui alt regiment în judeţul 
Brâila, şi dacă aceasta nu s'a făcut; până acuma, este că mijloacele budge- 
tare nu permit a o face. 

____ Uniformitatea, despre care vorbea d. Take Ionescu, nu există în alte 
vârți. Ast-fel în Prusia sunt corpuri de armată cari ai 8 regimente, altele 
10 regimente. 

___ Prin urmare, şi la not, dacă, populațiunea permite, se poate foarte 
bine crea nouă regimente.



Armamentul infanteriei, — Aprovizionarea de munițiuni.— 
Pușca Manlicher 

Tot la discuţiunea budgetului ministerului de război, d. Take Jonescu tinu următorul discurs, căutînd a aplica o lecţie celor ce aii căutat să eri- tice și sa denigreze puşea, Manlicher, numind-o puşca-ciomag: 

D-le Depritaz, | 

Am căutat într'adins să-mi dati seama care este ca: 
pitolul din budget la care să pot; face puţine observaţiuni 
la privința cestiunei armamentului infanteriei şi aprovi- 
zionărei de muniţiuni, şi afară de cap. VII, nu am găsit nici un alt capitol posibil. Noi am luat obiceiul de a face 
atit armamentul, cit şi aprovizionarea de muniţiuni tot-de- 
a-una cu rentă, titind un precept financiar, — şi vedeţi că 
critica mea se adresează la toate guvernele, că nu e bine să faci un imprumut care se plăteşte în 60 de ani, pen- îru un lucru care nu poate să dureze de cit maximum 10 ani. Nu e cheltuială extraordinară gloanţele cari trebue să le tragi în fiecare an, ca să înveţi trupele cu tirul. 
De aceea nu prea se vede în budget lucrurile acestea, și 
de aceea m'am înscris la acest capitol. 

D. Grădişteanu, în discuţiunea generală, a intrebat pe d. ministru de războiii, dacă d-sa crede că actualul 
număr de puşti-ciomag, de cari se bucură infanteria, noastră, e suficient, sai dacă nu crede d-sa, că acest număr trebue 
înmulţit. 

| _Fiind-că nu mă simt satisfacut de răspunsul d-lui ministru, voii reinoi imediat întrebarea, şi voii adăogă incă o întrebare, Şi aştept răspunsul d-lui ministru: cum stăm cu aprovizionarea, de muniţiuni pentru infanterie ? Le iaii pe rind. 
| D. ministru a spus că avem 140.000 de puşti cu re petiție, şi a zis ca acest, număr e suficient pentru armată de prima, linie. 
_D-lor, ei cred eă nu e suficient, şi iată de ce: 35 de regimente de infanterie reprezintă 105 batalioane; cu 6
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batalioane de vinători fac 111; cu 6 de geniu, 117; cu 
4 batalioane la, artileria de asedii 121 de batalioane. 
Aceasta reprezintă armata noastră de prima linie pe picior 
de războiii, adică 121.000 de oameni, fiind-că 1000 ae 
oameni de batalion, e formațiunea noastră de războiii. 

Ei bine, d-lor, 121.000 de oameni nu se pot trimete 
in campanie cu 140.000 de puști. Regula obicinuită, — 
dar ei recunosc că această regulă e de on bogat, —e 
ca să al două puşti de un soldat. Să ne punem acum pre 
o regulă de om sărac, trebue să ai atunci o puşcă juma: 
tate de om, adică trei puşti pentru doi oameni. 

In adevăr, d-lor, trupele, chiar cele mai valoroase, 
adesea cînd li se întimplă o acţiune în care nu ai succes, 
—şi nu se poate o armată care să meargă numai din 
izbindă în izbindă, — se întorc cu o lipsă mai mare de 
puşti de cit de oameni. Aceasta; este un fapt constant; 
d. ministru nu va tăgădui că mai multe puşti se pierd 
intr'o acţiune de cit oameni. E un număr de oameni care ţi 
tevine neinsoţit de puşti; puştile pe de altă parte se mai 
strică și nu e posibil ca să contezi pe o campanie, şi să 
nu se intimple să ai şi puşti cari se strică. 

Ai dar puşti cari se pierd şi puşti cari se strică, și 
de aceea nu e nici o armată care să plece de la această 
idee: pușca şi omul, Şi vedeţi că aceasta e măsura dată 
de d. ministru: 140.000 puşti la 121.000 oameni. 

Mai departe, noi, în această privinţă stăm mai greu 
de cit alte ţări. O ţară, care-are industrie şi care produce 
la dinsa, arme, poate la rigoare să aibă în timp de pace. 
un Stoc mai neînsemnat de cît o ţară ca a noastră, cae 

depinde, pentru armamentul. ei, cu desăvirşire de fabri- 
cile din alte ţări. | a 

Nea părat, că nici o dată n'o -să fim în războiu cu 
toată lumea, şi vom avea: ori-cind o frontieră deschisă, 
dar nu e vorba de aceasta. 

D-v. ştiţi că indată ce se împrăştie zgomot de o mare 
ovflagraţiune, — şi de sigur că Rominia nu va avea ocaziune 
de războiii de cit cind va fi o mare conflagraţiune, — toate 
fabricile sunt ocupate imediat cu nevoile Statului unde 
Sunt situate, şi că toate Statele aii recunoscut dreptul lor 

de pteemţiune asupra armelor. de război cari se fabrică 
be. teritoriul lor. În această privinţă aveţi :un exemplu
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foarte eloguent: De cînd e vorbă de un război eventual 
în extremul Orient, în toate ţările se discută acest punct: 
dacă da saii ba a venit momentul să împiedice diferitele 
arsenale de a da în primirea Statelor ce ai comandate 
vasele de războiii cari se construesc pe comptul acelor 
State. Această discuţiune sa făcut în Francia, Italia, etc. 

Acum, d-lor, cum este posibil, ca NOI, cari v'avem 
fabrici de arme la noi în ţară, şi cari nu le putem face 
la vreme de războiu, căci fabricile germane şi austriace, 
sau dacă vom fi in războii cu dinsele, fabricile franceze 
şi ruse, vor fi ocupate cu nevoile țărei lor, cum este po- 
Sibil, zic, să răminem pur şi simplu bizuiţi pe proviziu- 
nile ce avem? 

Ei, nu este posibil ca 120.000 oameni din trupele de 
infanterie să-i armăm numai cu 140.000 de puşti. 

Dar veţi zice: am puştile cele-lalte. 
Le ai pentru armata de linia a doua, nu le ai pentru armată, de prima, linie, după ce mult timp şi-a facut exar- 

țiile necesare de tir, cit şi cele-Valte exerciții cu arma 
nouă, nu e cu putinţă să le dai arma veche, pe care no cunosc şi nai minut:o. 

Pe de altă parte, nu e cu putinţă să incurci lucru: 
rile şi să ai, de exemplu, în aceeaşi brigadă, nici chiar în acelaşi corp de armată, o parte din trups armată cu 0 armă şi altă parte din trupă cu altă armă. 

D-v. ştiţi că deosebirea, între puşca cu repetiţiune și cele-l'alte puşti, între pulberea cu fum şi cea fără fum, 
aduce după dinsa şi deosebire in modul de a minui tru: 
pele, în arta dea le conduce, în arta războiului. chiar. Deci, 
nu puteţi încurea pe un comandant,— nu mai vorhese de alte încurcături, cum ar fi bună-oară în cestii de trans 
port, cind o ladă cu cartuşe destinată unui batalion, care 
âre puşca cu repetiţie, soseşte la un batalion, care are 
Puşca vechiă, —să, aibă. în aceeaşi unitate trupe cu armă Vechiă şi trupe cu arma de repetiţie. 

Aceasta nu se poate, d-lor, şi de aceea trebue 
sa dăm infanteriei numărul suficient de puşti ca să nu mal creăm infanţeriei şi altă slăbiciune, pe lingă slabi ciunea, de care vorbea d. ministru de război şi pe care toţi o ştim. 

Este evident că infanteria noastră e slabă, ceea ce



237 

nea ameţit pe noi a fost ceea-ce a ameţit de altminteri 
și pe Francia, la 1870: a fost o nepricepere istorică. 

Francezii, la 1870, după Sedan, îşi închipuiaă că cu 
garda mobilă vor face minuni, pentru că credeti în urma 
felului legendar, în care se scrisese istoria războiului de la 
1799, credeai, în adevăr, că trupele cari bătuseră pe 
aliaţi fuseseră voluntarii , uitaseră că fusese vechiă armata, 
pe care o lăsase Republicei vechia monarhia a Franciei. 

Așa şi noi; cine nu-şi închipueşte că noi ne am bă- 
tut în Bulgaria cu armata teritorială! Dar să nu uitaţi că 
acea armată fusese concentrată 14 luni înainte, şi o con- 
centrare straşnică de 14 luni în ajunul războiului, carea 
instruit şi pe soldați şi pe ofiţeri, şi care o transformase 
in armată foarte permanentă. 

Ei bine, să nu adăogăm la această slăbiciune a in- 
fanteriei, pe care o vedem şi pe care, de o cam-dată, nuo 
putem îndrepta, date fiind mijloacele noastre financiare, 
fiod-că neapărat d. ministru de războiu, dacă i-am mai da 
cieva milioane, le ar primi cu bucurie şi ar întări infan- 
leria; dar nu i le. putem da. Căci dacă adăogăm la această 
pricină de slăbiciune şi slăbiciunea unui armament insu- 
fcient, este prea mult. 

Dar veţi zice: aceasta critică firească, la cine-va care 
nu are răspunderea, faptelor unui guvern şi a unui guvern 
care a ţinut 7 ani, cum de o fac eii? 

Noi, d-lor, am început armarea armatei noastre cu 

Duşca cu repetiţie, cu arma Manlicher model noi; am co- 
Mandat un număr de 115.000 de puşti. Pentru prima co: 
Mandă, făcută acum 5 ani era, de sigur, un început mare 
ȘI nu era în gindul nostru să ne oprim aci. 

De ce n'am mai comandat noi? O pricepeţi. 
__ Rominul are un proverb, care zice: „Cind toata lumea 
iţi spune că eşti beat, du-te şi te culcă“, chiar dacă aifi 
e treaz şi ar mirosia vin acei cari pronunță această 
rorbă, 

„Cind Q-y. ridicaţi ţara întreagă în contra noastră, 
cnd ne denunţaţă, că în loc să inarmăm trupele cu puști, 
* narmăm cu ciomege, cînd ne denunţaţi opiniunei pu- 

blice Pentru o crimă odioasă,—căci ce poate să fie mai 
Tal de cit să dai ciomege la soldaţi, ca şi cum ar fi vorba 

9 alegeri şi de o alegere cu ciomege te poţi vindeca
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după patru ani, dar de o armare a armatei cu cioinege 
nu te poţi vindeca nici odată. Nu arfi aceasta crima eri: 
melor ? 

D. B.%t. Delavrancea : Protestez în contra ciomagului 
în ori-ce ocaziune. , | 

D. Take lonescu: Nu mai încape vorbă, Şi ei tot aşa. 
Dar tot. este o deosebire între o alegere viciată şi 0 dez: 
armare a ţărej. 

ki bine, d-lor, cind noi eram acuzaţi de un preşe- 
dinte de consilii viitor, de şeful unui mare partid şi încă 
un partid naţional, va să zică de şeful unuj partid care 
are, de! charge d'âme, care de faptele şi vorbele lui are 
să :dea socoteala nu numai opiniei publice, dar şi lui Dum- 
nezeui, de un şef de partid,. adică de un om care, cind 
vorbeşte în numele lui, trebue dinainte să se spovedească, 
Singur să vadă dacă are dreptul, după ce se spovedeşte 
să ia şi grijania... 

Și care ar fipopa care ar da grijanie cind i-ar spune: 
ei am acuzat pe guvernul ţărei mele că armează cu cio- 
mege armata lui, cind ştiam ca este cea mai bună puşcă 
de infanterie; nici un popă beat nu i-ar fi dat grijania!! 

Ce mai puteam face noi cari eram fanarioţii, ticăloșii, 
blestemaţii lui 'Tuqor Vladimirescu, cari în păcătoşenia 
noastră, nu ne mulțumeam să facem tot felul de nemer- 
Dicii, cari nu numai zugrumam pe Raţiu şi Coroianv, dar. căutam să facem imposibilă Sscăparea lui Raţiu şi Coroianu, căci vă prăgăteam o ţară neputincioasă şi la bravii copii 
al Rominiei le dădeam ciomege în mină. 

Ce mai puteam no! 
Nu era natural să mai tăjiăm pădurile Ruropei ca să 

mai inmulţim numărul ciomegelor, şi a mai rămas dv. 
Sarcina ca să complectaţi şi să îndreptaţi armamentul 
ţărei. : e 

Ce aţi facut; d-v.? Intiii, aţă fost încăpăţinaţi, şi anunte 
nu ați inceput prin a spune că arma este bună, şi ați pierdut un an de zile. 

A trebuit trecerea de un an şi a trebuit ca un de- 
putat de la Pioeşti într'o bună dimineaţă, un om spiritual, 
— de aceea supără grozav intreruperile. lui; — să aibă bu- nul gust să joace o farsă unui guvern încurcat şi să în trebe: ciomagul tot ciomag a rămas? Atunci aţi văzut cu
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cită bărbăţie, parcă era inaintea turnului Sevastopolului, 
sa declarat incă o dată, —şi de cine? de omul care re- 
prezintă armata romină în faţa ţărei şi a vrăjmaşului, că 
armata romînă este înarmată cu ciomag. Cum era să 

comandaţi puşti în timpul acesta?? | 
Să presupunem că noi aveam o conflagraţiune în mo- 

mentul acela şi să presupunem că primul-ministru era de 
bună credinţă cind zicea*că armata noastră era înarmată 
cu ciomag, —ideea de la care plec poate este greşită, dar 
in Parlament trebue să pleci de la această idee, fiind-că 
trebue să fii parlamentar, adică politicos, dacă se ivea o 
complicaţiune, ce făcea primul-ministru? Era să trimeată 
pe voinicii. aceştia să se bată cu ciomege contra unor oa- 
meui înarmați cu puști? Şi dacă o făcea, ce se putea în- 
timpla? Saii aceşti 150.000 de oameni să nu creadă în 
primul-ministru şi să se bată cu încredere, saii să se în- 
creadă într'însul, să lepede puşea, zicind: de cit cu dio- 
magul, mai bine să ne batem cu pumnul strămoşesc, căci 
in orl-ce caz el nu este falş, il ştiu puternic? 

A venit insă, d-lor, o fericire pe capul ţărei, s'a 
schimbat guvernul, — căci altmintrelea dacă nu se întimpla 
cestia mitropolitană, probabil că şi acum era ciomag în 
armată, —şi “a venit un alt ministru de războiă, care a 
declarat că puşca este cea mai bună armă de infanterie. 
Și ca să, consfiinţiţi cuvintele ministrului de războiă, gu- 
Yernul prezidat de omul care proclamase puşcă de ciomag, 
a mal comandat încă 25.000 ciomege, şi am ajuns astăzi 

să avem 140.000 de ceva, care după părerea d-lui prim- 
Ministru sunt ciomege, după părerea d-lui ministru de răz- 
boii și a noastră sunt excelente ame de infanterie. 

Foarte bine, d-lor. | 
Lucrul nu s'a oprit nici aci. A venit interpelarea de 

la Senat şi fostul ministru de războiii, reprezentind toate 

vederile actualului prim-ministru a interpelat pe d. mi- 
nistru de războii şi a spus că puşca este tot ciomag. 
D. ministru de războiii, care a zis că puşca este bună, 

MU â avut ocaziunea pănă astăzi să răspundă acelei in- 
terpelări, fiindcă interpelarea nu s'a dezvoltat pănă astăzi, 
Ve oarece lucrurile ai fost aşa de complicate, aşa, de 
Amestecate în Senat, în cit această dezbatere a interpe- 
lărei nu sa făcuţ. Interpelarea stă de un an la ordinea
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zilei a Senatului, şi probabil, după părerea mea, Că nu se va dezvolta nici odată şi că vom rămînea în veci în acest 
mare mister, şi anume: „Cine a inventat teoria Coma» 
gului? Cine este vinovat cu această vorbă, şi cine va trage 
răspunderea pentru neincrederea care a trebuit să o inspire 
țărei, atunci cînd s'a proclamat că armata noastră este înarmată cu un ciomag?“ 

Din parte-mi, neapărat, sunt foarte fericit de modul cum s'a terminat lucrul; căci nimic mai satisfăcător pen: tru noi de cit că vedem atit de des mea culpa a d-lui prim-ministru. 
Am avut ocaziunea să o constat cu ocaziunea Mesa: giului ; voii mal avea, ocaziunea să o constat ia externe, şi cred că mea culpa este şi atunci cînd cine-va, tace. Dar atunci aşi cere un lucru: ca după această 7mea culpa să se înceapă măcar acum complectarea armamentului țări, fiind că din momentul ce aveţi convingerea că pușca este excelentă, din acel moment trebue să îngrijiţi să armaţi țara cu numărul de puşti necesar, fiind-că nu este cu pu tință ca cu 140.004 de puşti să fie inarmaţi 121.000 de 

oameni, cari vor compune infanteria noastră a doua zi, după ce se va da ordinul de mişcare. 
De aceea, cea dintii cestiune este de â ruga ped. ministru de războiu să nu se ţină la răspunsul pe care la dat d-lui Ionel Grădişteanu, Şi să făgăduiască că va Venj cu un credit Noi peutru a maj cumpăra puşti; căci încă odată nici o autoritate militară nu va primi acest lucru: că 140.000 puşti ar fi suficiente pentru o infan- terie de 121.000 de oameni. 
Trec, d-lor, la a doua cestiune, care, după părerea mea, este şi mai delicată, 
In adevăr, chiar dacă cine-va scoate din socoteală vorbele exagerate ca acelea de ciomag, şi chiar dacă cu bună-voinţă creştinească am voi să traducem acest cuvint de ciomag saii de baston high-life printr'un termen mii 

puțin nepatriotic, de exemplu o puşcă de calitate mal in ferioară, totuși, fiind vorbă, de o puşcă, cum ar fi putut să se întrebuinţeze acea armă fără cartuşe? Nu este ad: misibil, nu este Permis, ca să meargă la voia întimplărei. __-Anul trecut, Ştiţi din declaraţiunea d-lui ministru de război, că încă nu se comandaseră cartuşele, Şi dacă
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anul trecut, ar îi fost, nevoe ca armata romînă să se pună 
în campanie, infanteria noastră ar fi trebuit să plece cu 
pușca vechiă, fiind-că cu cea nouă nu putea să plece. Şi 
pușca vechiă, armata nu o cunoştea. 

A voit Dumnezeu ca anul trecut să fie pace; a vrut 
Dumnezeii ca Bulgarii: să nu treacă în Macedonia, cînd 

Grecii trecuseră în Tesalia, căci este probabil, că dacă ei 
tveceaii, nu era cu putinţă ca pușştile vechi să stea în ar- 
senal. In timpul acesta d. ministru a putut să comande 
cartuşele. In această privință aşi vrea ca d. ministru să 
ne spună dacă astăzi cel puţin infanteria noastră are un 
sioe suficient de cartuşe, pentru o camoanie normală, 
căci acesta este stocul, pe care ori-ce Stat trebue să aibă 
tot-de-a-una gata, stocul pentru o campanie normală. 

Nu pot cere dlui ministru să aibă un stoc suficient 
de cartuşe pentru ori-ce campanie, căci nici un Stat nu ŞI 
poate plăti luxul de a ţine un prea mare depozit de car- 
tuşe, mai ales că cu toţii ştim, că puiberea fără fum nu 
durează mult timp. 

Tot ceeace voesce să ştii este, dacă anul acesta nu 
vom fi în stare să armăm cu cartuşe armata noastră efec- 
livă, sai dacă ne aflăm ca anul trecut, cînd, dacă ar fi 
vevit un ordin de mobilizare, trebuia să ne armăm cu 
pușca vechiă. Vream să ştii, dacă în anul acesta avem 
sai nu cantitatea de muniţiuni necesară armărei infante- 
Hei noastre. 

66772. Discursuri. III. 16
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III. 

Echipamentul trupelor 

In aceeaşi şedinţă, d. Take Ionescu vorbi la $ privitor la echipamentul 
trupelor, arâiind cit de greşit e faptul că se reduce, sub forma de econo: 
mie, suma de 849.000 lei din echipamentul trupelor. In realitate lucrurile 
stau cu totul alt-fel, e mai mult, o operaţiune de condeiă financiar. E drept, 
că s'a redus suma, de 849.000 lei dar echipamentul de rezervă, care trebue 
să rămie intact, numai pentru cazurile extreme de mobilizare, va începe a 
îi uzat, aşa că peste 2—8 ant, vom avea nevoe de o sumă de mai multe 
milioane, pentru a umplea golul lăsat de aceste presupuse economii. 

D. Take Ionescu e contra reducerei acestei sume diu budgetul Hi 
nisterului de război. 

SD. 4+ Deputaţi, 

Capitolul acesta, al echipamentului trupelor, la care se 
face un scăzămint de 849.000 lei, este foarte interesant, 
tocmai din punctul de vedere al modului de a alcătui bud: 
getul. 

De altrnintrelea, d-lor, nimeni nu-și poate închipui 
cum se poate produce scăzămiînt la, echipament, cînd efec: 
tivul trupelor se măreşte; căci minunea celor 5 piini cu 
care s'a hrănit lume multă şi aii mai rămas 12 coşuri de 
fărămituri, este din ordinea biblică, iar nu din ordinea fi 
nanciară. Aşa că un budget la care se înmulțeşte pers0- 
nalul, mi se pare cu 1600 oameni în total, prezintă 0 
caracteristică curioasă; cu cît sunt, mai mulţi oameni de 
îmbrăcat, cu atit sunt mai puţine parale ca să-i îmbrace. 

Vă spun dela început, că acest scăzămiînt de 849.000 
lei, nu este un scăzămiînt real, nu este cu alte cuvinte 
impuţinare de cheltuială a Statului, ci este pur şi simplu 
o operaţiune de condeii financiar. 

Ei bine, eii găsesc acest; sistem foarte greşit. Vorbea 
d. Costinescu astăzi, şi spunea că financele noastre suni 
finance foarte solide, că materia impozabilă nu este încă 
sfirşită, şi că diferitele împrumuturi pe cari le facem Ii 
au în ele nimic, care să ne sperie, pentru că ele se între 
buinţează la cheltueli productive. 
-__Drlor, lucrul nu este pe deplin exact, Acest capitol 
imi dă o ilustraţiune, că adică lucrul nu este adevărat de 
cit în aparență şi numai în parte.
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In adevăr, g-lor, de veri-o 15 ani încoace, de cînd 
facem numeroase şi continue împrumuturi anuale în rentă, 
ca să facem fie drumuri de fer, fie diferite clădiri în ţara, 
o parte din produsele acestor împrumuturi nu le între- 
buințăm în cheltueli, cari reprezintă o sporire de capital, 
ci o intrebuinţăm în cheltueli cari ar trebui în realitate 
să figureze în 'cheltuelile ordinare ale Statului. 

Mă explic: Cind aţi votat a-v., spre exemplu, atitea 
suie de mii de lei, pentru ca să se facă spitale rurale Şi 
cind—așa este sistemul nostru financiar, şi aşa s'a urmat 
şi de o parte şi de alta,—din renta, care ar trebui să zi- 
dim spitalele, cumpărăm şi medicamente, şi instrumente 
chirurgicale, şi paturi şi rufăria; cind votaţi renta ca să 
se clădească un licei, şi din rentă cumpărăm şi băncile, 
şi cărțile, şi lămpile, şi instrumentele didactice, şi colec- 
țiuni de ştiinţe naturale, hărţi, etc., este evident că o 
sumă oare-care din produsul împrumutului o întrebuinţăm 
la cheltueli ordinare. 

Acest lucru se practică pe o scară aşa de întinsă, că 
ei cred că dacă s'ar face o socoteală într'o zi— şi ar fi 
bine să se facă —care sumă din împrumuturile noastre noi 
le intrebuințăm de 15 ani încoace la cheltueli curat or- 
dinare, adică la cheltueli de material care se distruge 
Îoarte repede, cu mult mai înainte de anii de amortizare 
a imprumutului, ați vedea că cel puţin veri-o două mi- 
lioane pe an s'aii cheltuit de diferite ministere în acest 
Senz, 

Şi dacă mai puneţi şi banii cheltuiţi de ministerul de 
rezboiii pentru lucruri cari trebuiaii făcute din credite or- 
dinare, cum de exemplu cartuşe, raniţe şi de multe ori 
haine şi cizme|| 

Bi bine, dacă avem această meteahnă în sistemul 
nostru financiar — şi este o reală meteahnă, care nu 
se vede Ja, aparenţă, pentru că votind creditul pentru 
0 construcțiune, nu se lămureşte cit este pentru construc- 

țiune, şi cit pentru lucrările accesorii la cari toţi miniştrii 
s% lotind cit mai mult —nu este bine să o încurajăm. 

D-lor, cînd tăiaţi d-v. 849.000 lei de la echipamentul 
trupeJor, însemnează aceasta că vor fi mai puţine tunici, Mai puţine cizme, mai puţine perechi de pantaloni? 

Evident că nu. Insemnează că ştofela vor fi mai du-
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rabile anul viitor, fiind-că aşa vrea Camera? Atunci am 
mai putea face încă o minune, să mai tăiem un milion, 
şi ştofele acestea devin şi mai durabile! Insemnează că 
văpseala, postavului să fie mai puţin stricată de soare și 
de ploaie? Insemnează că soldaţii vor fi mai cu grije și 
vor păstra mai bine hainele lor? Neapărat că nu; cifra 
echipamentului trebue sporită, nu scăzută. 

Un lucru care s'a sporit este alocaţia la mincare, 
căci acolo n'avea ce să facă. Dar la echipament ştiţi care 
este socoteala, de aa scăzut? Iat-o: cînd se tae 849.000 
de lei din echipamentul de est-timp, vom întrebuința ceva 
mai mult din echipamentul de rezervă, din acel echipa- 
ment, care, creat cu fonduri âin imprumuturi, este destinat 
să rămină pentru cazurile extreme, adică pentru momentul 
mobilizărei. 

Prin urmare, pe .de o parte scăzămint în budgetul 
cheltuelilor pentru cumpărătoarea anului acesta, în schimb 
o parte a echipamentului extra-ordinar întrebuințat, în ne 
voile ordinare ; şi după 2—3 ani. de această operaţiune, 
se face o gaură mare în echipamentul extra-ordinar și 
atunci se vine cu un credit, de cite-va milioane de rentă pen 
tru a-l complecta, cu alte cuvinte: este absolut un noi 
deficit de 1.000.000 ce se ascunde întrun mic paragraf al 
unui capitol al budgetului ministerului de războiu, to 
după maxima, aşa de bine definită de d. Fleva: că h 
personal este grei să tai, fiind-că el are gură şi strigă, 
dar la material ar fi lesne să tai, fiind-că n'are glas și tace. 
„Dar el nu tace în realitate, tace doar în aparență 

„ŞI eşti silit pe urmă să iai materialul extra-ordinar, Să! 
intrebuinţezi la fondul ordinar şi pe urmă iar să vii cu 
rentă să-l complectezi.. 

Ei bine, d-lor, acest lucru are 3 cusururi : | 
Intiiă, cusurul tuturor lucrurilor neadevărate. Cel mă 

urit lucru pe lume este neadevărul şi neadevărul oficial 
are ceva mai odios. în el, fiind-că este solemn şi pormpos- 
Prin urmare, ori-ce neadevăr întrun act oficial şi mai cu 
seamă în cheltuelile statului, este un răi. Această cir este neadevărată, căci d. ministru nu va putea, cu toată 
buna-voinţa d-sale, să impiedice pe soldaţi de a avea Ie voe în cursul acestui an budgetar, tot de atitea efecte de 
cit a avut nevoe în cursul anului trecut, 

7
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Al doilea cusur al acestui mod de a procede, este că 
nici o dată nu este cuminte de a împuţina rezervele de 
echipament ce trebue să le aibă o trupă. D-lor, evident 
că nu am să iai ei anul acesta să puiii în servicii ciz- 
mele cari le fac anul acesta, iai pe cele mai vechi şi pe 
cele nouă le pun la rezervă, dar trebue să am tot-de-a-una re- 
zerve complecte. Ori, cind d-v. votaţi 1 milion mai puţin 
la echipament, aceasta, însemnează împuţinarea stocului 
de echipament, pe care trebuia să-l avem gata întrun 
moment de mobilizare, însemnează impuţinarea lui cu un 
milion, şi cum nu e nimeni sigur că tot în sesiunea aceasta, 
veţi vota un împrumut cu rentă de un milion, ca să-l 
puneţi lu loc, riscați să vă găsiţi anul viitor cu o rezervă 
mai mică, pe cînd idealul nostru ar fi ca rezervele noastre, 
cele cu cari vom porni în momentul deciziv, să se înmul- 
țească în fie-care an. Acest inconvenient, d-lor, nu e nu- 
mai de ordine financiară, e şi de ordine militară. Şi mai 
e un lucru: odată porniţi pe calea aceasta, altă, dată veţi 
tăia indoit, şi atunci nu mai avem socoteală. 

Al treilea cusur e că se operează un schimb de răs- 
punderi. Nu e drept ca ministrul de războiii să găsească 
În operații de condeii financiar resursele cu cari să facă 
aţă la nevoile ministerului săi. Aceasta e treaba minis- 
trului de finance. Ministrul de război trebue să-i spună, 
dum, probabil, i-o fi spus acolo, cind aii discutat între 
ilor: „mie îmi trebue un spor de 1.887.000 lei, şi mi- 
nistrul de finance să vadă dacă resursele statului pot 
sal nu acorda, acest spor. Şi dacă resursele statului nu pot, 
dacă e loc a se creea nouă resurse, sail dacă nică una nici 
alta nu e posibil, ministrul de finance trebue să spună 
ministrului de războiti : „amiînaţi îmbunătățirile, căci nu 
bot să vi le acord anul acesta“. 

__ Darcind, din potrivă, d. ministru de finance zice mi- 
nistrului de război: „Iţă dati 900.000, restul găseşte, taie 
ȘI potriveşte cifrele“, acesta e un mare răi. 

De unde să taie? De la mîncare nu poate; dela 
Cameni nu poate să taie, căci oarnenii aii glas şi se su- 
Vâră. „la taie d-ta frumuşei de la haine şi vom veni pe 
Urmă cu rentă,“ Aceasta, face un schimb de răspunderi, şi 
de unde răspunderea era, să fie pe capul ministrului de fi- 
Dance, ea trece pe capul altui titular, care nu e treaba
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lui să se ocupe de această învirtitură de condeiu financiar, 
ca, să echilibreze budgetul. 

D-lor, mai are un cusur acest lucru, e că cu acest 
sistem nu mai poate contribuabilul să vadă limpede în 
budget şi să citească cu siguranţă cari sunt sacrificiile pe 
cari el le face pentru âiferitele nevoi ale Statului, EI des: 
chide budgetul şi găseşte că anul acesta îl va, costa ar: 
mata 45.380.000 lei. Ei, nu e adevărat! Nu-l va, costa 
45.380.000 ; îl va costa 46.380.000, pentru că tăetura de 
la echipament nu e o tăetură, reală, nu corespunde cu o 
economie posibilă. 

Și mai departe, d-lor, mai avem atunci un lucru: e 
că noi intrăm pe calea foarte primejdioasă de a echilibra 
budgetele prin imprumuturi, căci aceasta e echilibru prin 
împrumut. Cind eu tai de la o cheltuială fatală 0 sumă 
pe care nu o voiii putea pune la loc de cit printr'un credit 
extra-ordinar, atunci echilibrez budgetele cu împrumuturi. 

Ei, dlor, în trecuta administraţiune liberală de h 
18883—1883, se petrecea un lucru mult mai grav de ci 
acesta, lucru pe care lam denunţat; atunci ţărei. Nu vreai 
să spun cum lam denunţat, ca să nu se zică că facem 
obstrucţionizm. 

Se petrecea, d-lor, un lucru de necrezut: Era atunci 
un agiui de 18%/0; datoria publică trebuia plătită în aur și 
vedeam că budgetul datoriei publice nu se calcula de ci 
8%/0 agiii şi te întreba? Cum minunea aceasta? Aurul costă 18 şi pe Stat îi costă 8? Cum? 

Se lua, d-lor, aurul de la construcțiuni, de la lucră 
rile publice, şi se întrebuința la plata de cupoane, fărăsă 
se bonifice agiul la budgetul construcţiunilor.. 

Cu sistemul acesta de imprumuturi, cu meşteșusul de condeii, un condeiii foarte abil, se acopereaii deficitele 
budgetare cu împrumuturi. Aşa am calculat atunci cifră 
cu cifră, că pănă la 1886 această operaţiune se urcase la 
11 milioane. 
„Acum ne aflăm în faţa unui condei mai mititei; sistemul însă e acelaşi şi noi din parte-ne nu putem prini un ast-fel de sistem de alcătuire de budget. 

 



VII. Concentrările 

Tot în şedinţa din 24 Martie, d. Take Ionescu, întrebă pe d. Ministru 
de război, de ce nu sa prevăzut în budget o sumă pentru manevre. De 
doi ani nu se mai făcuse manevre, de ce? Intrebare la care Ministrul titu- 
lar al războiului răspunde câ din cauza dezechilibrărei budgetului, această, 
necesitate n'a putnt fi satisfăcută, dar speră că în vara anului acesta 
(189%) se va deschide un credit extraordinar şi se vor face manevre. 

D-4+ Deputaţi, 

Voiesc să atrag atenţiunea d-lui ministru de războii 
la capitolul acesta al concentrărilor, asupra unui fapt care 

se petrece în armata noastră de doi ani şi mai bine, 
și care este cit se poate de dăunător eficienţei armatei 
noastre. 

Ai trecut, d-lor, doi ani, două veri, fără să se facă 
manevre în armată rominească. 

Nu este nici o armată în Europa, — vorbesc de ar- 
matele cele serioase, — cari în fie-care vară să nu facă 
manevre. - 
__ Vă aduceţi aminte, anul trecut, în Austria, cu toate 
inundaţiunile cele mari, cari aii fost mai grozave ca la 
N0i, manevrele s'au făcut. 

In armatele însemnate, cînd este nevoie de economii, 
sail se licenţiază o parte din trupe înainte de vreme, sau 
se daii acele congedii ilimitate, sorgintea economiilor la 
toate ministerele de războiii, dar nu se lasă, să se treacă 

un an fără de manevre. Nici Austria, nici Rusia, nici Italia 

hu lasă să treacă un an fără manevre. 
La noi manevrele ai: o importanţă şi mai mare de 

ct la acele armate, şi iată de ce: la noi avem 0 orga- 
Dizațiune militară în care 2/3 din ofiţerii noştri de intan- 
terie îrăesc mai tot anul fără soldaţi; la cele două bata- 
lioane teritoriale avem aceleaşi cadre de ofiţeri ca şi la, 
batalionul permanent; cu toate acestea, aceşti ofiţeri nu 

V4d soldaţii mai tot anul, afară de epoca de vară, cind 
vin Tecruţii şi cînd se chiamă pentru cîte-va zile contin- 

sentul; ofiţerii ai deci luni de zile fără soldaţi. Şi evi
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dent că un om, în ori-ce meserie, dacă nu se exercitează 
atita timp, are o cauză de slăbiciune. Mai este un lucru: 
mai avem o mare parţe din soldaţi, 2/3 din infanterie cani 
nu petrec de cit un scurt timp la cazarmă şi prin ur 
mare, toţi aceşti soldaţi nu sunt destul de preparaţi. 

Intr'o ast-fel de organizare militară, manevrele, simu- 
lacrul războiului, sunt mult mai necesare de cit în arma- 
tele permanente, unde ofiţerii ai tot numărul de soldaţi 
la îndemină, unde şi exerciţiile sunt mai frecuente atit 
spre folosul lor, cît şi al soldaţilor. 

Prin urmare, nu înțeleg pentru ce qoi ani din urmă 
nu sa făcut manevre, pentru ce două clase din, armata 
noastră vor fi lipsite de acest exerciţii superior, care este 
încoronarea exerciţiilor militare. 

Dacă este motiv de economie, este rea economie și 
noi nu putem să renunțăm, precum statele mari nu re: 
nunță la manevre. 

Ştii că printre militari se dă o mulţime de explica- 
țiuni la faptul că Statul nostru major nu alcătueşte de doi 
ani încoace programe de manevre; dar acestea nefiind ex- 
plicaţiuni oficiale, nu at dreptul să fie discutate aci. 

Încă o dată, aşi dori să ştiii dacă suprimarea ma- 
nevrelor de doi ani încoace, şi prin care armata noastră 
este pusă pe picior de inferioritate faţă de cele-l'alte ar- 
mate din statele bine organizate milităreşte, dacă această 
suprimare este destinată să continue tot timpul ct va 
continua guvernul actual, sai dacă este numai un fapt 
care este destinat să înceteze, şi dacă în special vară 
aceasta vom avea sai nu manevre generale? 

Aceasta este intrebarea ce vreaii să fac d-lui ministru 
de războiii,



  

Incurajarea artelor 

(Şedinţa Camerei de la 25 Martie, 1898) 

Ca nici în alt an, budgetul Ministerului Instrucţiunei publice din 1898 
prezintă la diferite paragrafe scăderi, nu provocate atit de mult din spirit 
de economie, ci mai mult, cum sa exprimat d. Take Ionescu, din meschi- 

nărie. Unul din paragrafe care a suferit o tăetură, e acela mai cu seamă 
relativ ia suma alocată pinacotecilor și achizițiunilor de tablouri. 

Ia cuvîntul d. Take Ionescu şi vorbeşte ast-fel, ridicîndu-se contra 
acestor suprimări şi reduceri dăunătoare: 

D.4 Doprtaţi, 

Discutarea budgetului instrucţiunei publice s'a peire- 
cut cu mai multă iuţeală —fără critică —rindul acesta, de 
ci sa petrecut vre-odată, de cînd se discută budgetul in- 
strucțiunei în Parlamentul rominesc, aşa că majoritatea 
se poate felicita, că nu s'aii realizat, temerile de obstruc- 
ţiune pe cari le avusese. In adevăr, în anul în carea ţi- 
nut discuțiunea, acestui budget mai puţin, tot aii fost două 
şedinţe, două şedinţe normale de 4 ore una, ceea-ce face 

8 ore, pe cînd acum d. raportor se poate felicita, că s'a 
suit la tribună la ora 9 şi la 10!/2 va avea probabil plă- 
cerea să constate că budgetul cultelor şi instrucţiunei pu- 
blice s'a terminat. 

D. Preşedinte: D-v. eraţi aci. 
D. Take lonsecu: Nu este critică, d-le preşedinte. 
Prin urmare, să nu se mire Camera, dacă la capitolul 

„Pinacoteci“ aşi vrea să atrag atenţiunea d-lui ministru 

asupra unui scăzămint, pe care-l cred foarte răii şi de o 
prea mică economie ca, să merite să se facă. 

In adevăr, d-lor, sunt multe scăzăminte în acest bud-
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get cari nu sunt tocmai lăudabile, dar unele din ele se 
vor restabili probabil prin credite suplimentare. Altele ai 
fost, de sigur, impuse prin nevoi budgetare, așa, de 
exemplu, o cifră din acest budget, care în tot-dea-una 
făcea fanfara miniştrilor de instrucţiune publică, cifra re- 
lativă la înfiinţare de şcoli rurale. Imi aduc aminte că 
era o vreme în care se făcea un fel de paralelă întredi- 
feritele budgete, şi miniştrii se întreceai cari maj de 
cari să zică: „Eu am făcut mai multe înfiinţări de şcoli 
rurale.“ 

in această privinţă budgetul actual a fost cît se poate 
de parcimonios, căci în locul cifrei de 100.000 lei, la 
care se ajunsese pentru crearea de şcoli rurale, s'a, votat 
acum numai 30.000 lei. Este dar o reducere suficientă, 
căci nu puteai tăia mai mult într'un an. 

De asemenea, d-lor, o scădere foarte neplăcută, după 
mine, şi care are chiar ceva — permiteţi-mi expresiunea, 
— meschin întriînsa, este că întrun budget de atitea 
milioane se scade mult din acele cite-va nenorocite mil 
de lei pe an cari se dai la studenţii săraci din străi- 
natate. 

Cine a, fost pe la ministerul instrucţiunei publice, îşi 
poate da seama cit bine se poate face cu acele cite-va 
mii de lei. 

Nu este vorba de bursele întregi, ci de mici ajutoare 
cari se dau acelora cari ai cîte o mică bursă de la con: 
siliul judeţean, de la consiliul comunal, sai de la rude bo 
gate, şi cari neputind s*o ducă cu cite 120 sati 200 lei 
pe lună, le dă ministerul 800, 1000 şi de multe ori 500 
de lei pe an. Acelaşi lucru pentru Studenţii cari ai mai 
mult, dar cari se găsesc întrun moment grei, cum e ti- 
părirea tezei, o taxă de examen, taxă de laboratoriii, etc, 
toi acest nenorocit fond «ste care-i ajută. 

Eu, d-lor, cînd am venit la minister, la 1891, toamnă, 
An găsit acest fond, pe cit îmi aduc aminte, numai de 
8000 lei, şi din an în an l'am ridicat la 27.000 lei. In 
Să irire E8 esa votat, această cifră s'a redus cu & 
facut la” ul am convingerea că reducerea te 5 

a această cifră este nu numai o economia rea, da! 
Oa aL acele economii cari nu trebue să se facă, 

uinţele budgetare; căci această economie
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loveşte în vre:o 10—15 oameni cari suni cei mai meri- 
toși şi deci cei mai demni de ajutat. 

Veţi zice: dar acest, ajutor este anual. In vieaţa prac- 
tică nu este aşa; dacă-i dai unui student un an, îi vei 
da şi anul următor, pănă va termina studiile. Așa dar, 
ei cred că reducerea făcută este greşită şi d. ministru va 
îi nevoit, de forţa lucrurilor, ca în cursul anului să ridice 
această cifră, căci nevoile sunt de așa fel, în cit nu va, 
putea face alt-iel. 

La pinacoteci, văd de asemenea o tendinţă greşită. 
Cine nu ştie că una din lipsurile cele mai maii ce 

avem este lipsa culturei artistice. Cultura artelor este o 
nevoe. O naţiune fără simţul artistic nu este o naţiune 
complectă; după cum un om fără gustul frumosului nu 
este un om complect, fie el tobă de carte; şi pot zice că 
nu este omul complect şi cind ii lipseşte măcar un dram 
din slăbiciunile omeneşti. Alt-fel nu este un om complect 

în senzul proprii al cuvîntului. 
Dar ce avem noi în ţară ca să formăm gustul au- 

tistic ? 
Avem cite-va monumente cari sunt departe de a forma 

gustul artistic; cele cîte-va mai bune sunt foarte puţine 
la număr. Avem şi două nenorocite de pinacoteci, una la 
lași şi alta la, Bucureşti. Cea de la Iaşi este superioară 
celei de la, Bucureşti. Acolo ai fost ciţi-va patrioţi buni 
— nu toţi din cei mai bogați — cari ai dăruit galeriele 
lor pinacotecei, şi aşa, pe lingă un mare număr de copii, 
sunt și cite-va vablouri originale destul de bunicele. Cine 

se due la Iaşi, are ce să vază acolo. Ei, cind am fost la 
minister, am transformat localul foastei şcoale Mihăitene în 

binacotecă şi este binişor instalată. 
Aşa dar, putem zice că la Iaşi avem un început bun 

de pinacotecă, Asemenea la Iaşi avem ateliere bunicele 
bentru şcoala de bele-arte, le cunosc, fiind-că ei le-am 
făcut, 

La Bucureşti avem, pentru pinacotecă, un adevărat 
palat: este partea din aripa a doua a palatului Ateneului. 
Dar nu avem ce pune într'insul. Şi dacă anul trecut, din 
Miţiativa Camerei. nu se punea 0 sumă cn care să se 

Cumpere cite-va, tablouri de la expoziţiunea făcută de ar- 

istnl nostru Grigorescu, pinacoteca, noastră rominească era
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şi pănă astăzi cu această caracteristică ciudată: “că nu are 
într'însa reprezentat demn: nici chiar pe pictorul. nostru 
cel mai naţional—fără a ataca pe nici un altul — singurul 
pictor, care a înţeles mai mult ca ori care altul, frumosul 
artistic special al ţărei noastre, a pătruns sufletul artistie 
al acestei ţări. 

Vorbim de capitalele Orientului, de focarele de civi- 
lizaţie, de soarele electric pentru iluminarea Baleanilor— 
toate acestea sunt foarte bune; dar cînd ai vrea să te 
intrebi ce aj, nu ai nimic, căci dacă al muzeul de anti- 
chități, acesta nu e meritul nostru, acesta e meritul stră- 
moşilor noştri, cari ne-aii lăsat acele antichităţi, pe cari am 
reuşii să le dezgropăm. 

Dar meritul nostru unde e? Ce avem în pinacoteca 
noastră? Nu vreai să fac 0 cestiune personală; dar sunt 
silit să spun că eu începusem să mai cumpăr ceva Şi din 
țară şi din străinătate. | 

Astăzi avem cite-va tablouri din maeştrii francezi 
moderni, doi Henner, un Carolus Duran, un Constant, ete, 

Dar ce însemnează 5, 6 pînze? E o picătură de apă; 
cu acestea nu sar mulțumi un particular cu dare de 
mină să le aibă în salonul său, ne cum pinacoteca rega: 
tului Romiîn. | 

Speram, că cifra pentru înzestrarea pinacotecei se va 
spori. Nădăjduiam că vor rămine în acest budget trei pă ragrafe sporite de mine şi cari se vor spori vechnic și 
cari nu vor da nici o dată, înapoi. Din acele trei para 
grafe unul era ajutorul pentru studenţii săraci, al doilea 
era paragraful școalelor romina din străinătate, care văd 
că stă pe loc. De la 520.000, unde ajunsese sub mine, 
nu a mal sporit cu o centimă şi în budgetul actual toi 
la această suma rămîne. Nu mă” voit inţinde însă asupra 
acestei cestiuni, căci voiă adresa, o interpelare în această 
privinţă. ” 

____ Dar pentru pinacotecă not nu vom avea destul de cit in ziua în care vom avea în fie-care an mâcar 150.000 
lei pentru înzestrarea pinacotecei, cite 40—50.000 ca să 
incurajez pe pictorii noştri şi măcar 100.000 lei pentru a se imbunătăţi pinacoteca noastră, de o cam-dată cu pinze 
moderne, pănă ne va da mină să facem. achiziţiuni de pinze ale maeștrilor vechi,
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Văd cu regret scăderi serioase. In budgetul anului 
trecut aţi avut 20.000 de lei pentru pinacoteca din Bu- 
cureşti şi anul acesta ni se propune un scăzămint de 
19.000 de lei; cu alte cuvinte e tot vechea idee pe careo 
veți găsi şi la biblioteci. Noi avem o bibliotecă cu un 
local bun, cu un bibliotecar, cu sub-bibliotecar, cu custode, 
însă fără fonduri de înavuţire, căci ce sunt 15.000 de lei 
peniru a înavuţi biblioteca centrală a regatului Romin? 
Aceasta este o glumă, căci din această sumă se plăteşte 
și legatul cărţilor, cari se daii gratis. Şapte, opt mil de 
lei sunt, destinate pentru legatul cărţilor; vă întreb: ce 
rămine pentru a pretinde că ai bibliotecă care să cumpere 
pub'iicaţiuni măcar ca şi un simplu particular? Pe care 
dintre d-v. nu vă costă achiziţiunea de cărţi 2— 3000 
de lej. 

E evident că o zecime din budgetul fie-căruia merge 
la cumpărarea, de cărţi, jurnale, reviste. 

Ei, Statul romin, cu 222 de milioane, are 6000 de 
lei pentru achiziţiunea de cărţi. 

Ei speram să văd cel puţin la pinacoteci sporindu- 
se cifra treptat în fie-care an. Apoi de la 20.000 să scazi 
la 8000 lei, atunci ce rămîne? Rămiîne o pinacotecă pe 
hirtie, căci 8000 de lei nu va fi destul: ca să cumpăraţi 
nici pinzele mediocre ale tinerilor noştri artişti ca incu- 
rajare, 

Ei, d-lor, nu ştii dacă se continuă la minister sis- 
temul meii pentru încurajarea tinerilor noştri artişti. Eu 
găsisem două mijloace: întiiii sporirea fondului relativ la 
pinacotecă, al doilea comenzi cu ocaziunea clădirilor şco- 

lare, de exemplu: unde s'a făcut licei, o şcoală normală, 
am comandat portretele Regelui şi al Reginei; pe urmă 
era să vină al Principelui şi al Principesei. De exemplu: 
la liceul din Ploeşti, fiind-că se chiamă sf. Petru şi Pavel, 
ali comandat icoana lor pentru acel licei. Aşa că cu mo- 

dul acesta dam 80—40.000 de lei mai mult pe an, abso- 

lut cu scop de a încuragia pe tinerii artişti. Nu ştiii dacă 
obiceiul se continuă, dacă pentru diferitele clădiri ce se 

fac se mai dati asemenea comenzi, căci este singura 0ca- 

iune, ca să dăm unui artist de lucru. Cei 8000 lei pe 
Carl dv. îi prevedeţi în budget pentru cumpărare de ta- 

blouri de la expoziţiuni, nu numai că nu vor ajunge, dar
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ministrul va trebui să viziteze expoziţiile de arte din ţară 
şi să plece fără ca să cumpere nimic. 

La pinacoteca din Iaşi era 6000 lei; aţi tăiat 3000 
lei, aşa că de unde era în total 26.000, ceea ce era ri 
dicol de puţin pentru a face ceva artă, d-v. reduceți la 
11.000. 

Dacă, aceasta este o tendință şi dacă această tendință 
însemnează că într'un secol mai pozitiv arta ni se pare 
un lucru de prisos, atunci vin şi eu să mă întreb cad. 
Delavrancea: dacă nu cum-va un stuâiti excesiv al mate: 
maticelor şi al ştiinţelor reale nu ne împinge la un fel de 
unilateralizm în modul de a vedea lucrurile. 

Eu, d-lor, cred că nu putem trăi un an fără achizi: 
ţiune de tablouri. Dar este ceva mai grav: In loc deun 
fond, care să, fie crescut regulat, pănă ce să ajungă la un 
fond mai serios, d-v. într'un singur an, îl daţi înapoi cu 
60%/0; aşa în cit vor trebui alți doi ani pentru a-l rea- 
duce la cifra, la care ei îl dusesem, ca de acolo înainte 
sporul să reînceapă din noi. Sistemul q-v. este condam- 
nabil.



die aa 

Administraţia în Dobrogea 

(Sedinţa Camerei de la 25 Martie, 1898) 

  

Cu ocazia discuţiei generale a budgetului Ministerului de Interne, 

atragindu-se şi despre chestia administraţiei dobrogene, d. Take Ionescu 

răspunde Ministrului de înterne, care negreşit luâ apărarea subalternilor săi. 

____ In răspunsul săi, d. T. Ionescu arătă că politica bulgarofobă a ad- 
ministraţiei din Dobrogea nu e bună; trebue, negreşit, o supraveghiare vi- 
gilentă, dar mai multă toleranţă n'ar strica. Părerea fruntaşului conserva. 

tor e că autoritatea statului mar trebui să fie tărită în discuţie în ori-ce 

moment şi pentru fie-ce lucru neînsemnat. Nu trebue să dăm exemplu de 

uz riguros al drepturilor noastre. 

y D. Preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul (la cap. 
II). 

D. Take Ionescu : 

2 fr Depritaţi, | 

Nu aşi fi cerut cuvintul la acest capitol, dacă nu era, 

ca să răspund la, unele cuvinte de adineauri ale d-lui mj- 

nistru de interne. 

____D:sa, vorbind despre cestiunea administraţiei noastre 
în Dobrogea, s'a plins în contra presei, —şi faptul că presa 

de care sa plins nu este presa conservatoare, nu-mi 

schimbă părerea — care ar fi reprodus cu prea multă uşu- 

tință unele plîngeri ale unei părţi din populaţiunea do- 

brogeană, şi a crezut d-sa că ospitalitatea pe care a dat-o 

bresa acestei plingeri a fost prilejul, că în străinătate am 

fost acuzați şi noi dea voi să deznaţionalizăm cu violență 
bopulaţiunea, eterogenă din Dobrogea, după cum ne plin- 

gem că în alte state se deznaţionalizează cu violenţă Ro- 

Minii locuitori acolo.
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Eii cred că d. ministru de interne este cani nedrept cu presa şi că critica trebue făcută întiiii guvernului şi pe urmă presei. Iată pentru ce.:. 
Neapărat, personal vă puteţi inchipui că n'am nimic în contra prefectului de Tulcea. De şi era adversar pol: tic şi unul din cei mai fideli amici ai actualului prim- ministru, nu m'am dat în lături să-l rog să primească o înaltă funcţiune în ministerul mei, pe care a primit-o și pe care a ocupat-o pănă în ultima zi a şederei noastre la guvern, rămînînd un liberal convins şi devotat parti- dului săi. | 
Aşa dar, dacă eti m'am aâresat la d-sa, adversar po- litic, pentru a-i încredința un înalt post, vă puteţi inchi- pui, că nu am şi nu por avea personal nimic, nici în con: tra d-sale ca om, Nici în contra capacităţei sale adminis- ivative, fiind-că tot la administraţie îl chemasem şi ei, dar la o administraţie mai potrivită cu ocupaţiunile sale de om de litere, de profesor. 
Dar, d-lor, credeți d-v., că dacă n'ar fi acolo nimic, dacă n'ar fi poate vre-un exces de zel, s'ar fi stirnit acele protestări cam prea continue şi cam prea vii? Ei am convingerea, fără să intru în detalil—şi vă voii! da imediat, dovadă — ca. în: modul de a se procede cu populația eterogenă din Dobrogea, s'a uitat un lucru, și anume: că nică dreptatea nu trebue împinsă până la ultima ei limită, Şi că atunci cînd eşti un popor ca nui, absolut omogen, cînd ai 5/2 milioane de Romini, poți să fii foarte larg şi foarte tolerant, cu 45—50 mii de suflete 

să lăsăm, cum se zice, se treacă de Ja noi, să fim mal largi Şi ingăduitori cu acea însemnată populaţiune bulgară din Dobrogea. Căci ce sunt 50.000 de bulgari —şi aceia foarte proaspeţi — într'o populaţie de 230.000 ae sufleie a Vechei provincii a luj Mircea? Ce sunţ aceşti 50.000 de Bulgari din judeţul Tulcea, cind avem în Bulgaria, peste 100.000 de Romîni! Ce interes de stat avem noi ca să ne cam înţepenim în drepturile noastie față qe aceste po poare? Nu avem nici un interes, interesul nostru etnic, interesul nostru Superior, care e interesul superior al Re-
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gatului nostru, e ca să fim foarte largi în această privință 
şi să lăsăm să treacă de la noi, pentru că avem interese 
legate cu doctrina îngăduinţei. 

ii ştii din experienţă, că mulţi din slujbaşii cei mică, 
în patriotizmul lor exagerat şi în şovinizmul lor necu- 
minte, nu prea. ştiii să păstreze această măsură. De pildă: 
dacă d. ministru al cultelor ar voi să caute în dosarele 
ministerului, ar găsi, în anul 1893—94, un raport al unui 
revizor şcolar, un om foarte de treabă şi foarte de bună 
credinţă, care îmi propunea un sistem întreg, cum să 

naționalizezi nişte sate pe cari le descoperise el în Ro- 
minia şi despre cari nimenui nu-i trecuse prin gind că ar 
Î eterogene unde populaţiunea avea un accent rău, dar 
nimenui nui trecuse prin minte să-i considere ca națiune 
aparte. Ei lam întrebat dacă face parte din Liga şi mi-a 
spus că da; atunci i-am propus să traducă în ungurește 
raportul, pentru ca să poată servi ministrului de instrucţie 
unguresc, pentru care poate să fie utilă descoperirea unor 

ast-fel de mijloace; mie în Romiînia, nu-mi trebue. 
Le-a dat Dumnezei Rominilor destulă putere ca să 

topească pe cele-V'alte naţionalităţi din sinul lor și nu e 
nevoe de măsuri drastice. 

Tot aşa şi în Dobrogea. Sunt de părere să păstrăm 
drepturile noastre de stat intacte; dar nu sunt de părere 
să forțăm nota. Am fost, în ultima lună a guvernului 
nostru, în inspecțiune la 'Tulcea. .Cel d'intiiti lucru care 
m'a izbit, cind am ajuns la şcoala şi biserica bulgară, a 
fost cele două steaguri: tricolorul nostru şi tricolorul prin- 
cipatului vecin. Am intrat şi am întrebat pe efori ce caută 
A tricolor. Mi-ai spus: „D-le ministru, e tricolorul bul- 

-“ Le-am spus: „Dv. sunteţi cetăţeni Romini; noi cînd 
vam luat, nu v'am luat după pofta d-v., ci vam luat cu 
sabia, și, prin urmare, trebue să vă supuneți. Dacă e 

steagul unui stat vecin, noi mai avem şi alte state ve- 
cine cu cari suntem în excelente raporturi şi îmi displace 
această singularitate de a nu pune de cit steagul unui 

stat vecin.“ Efectul a fost că pănă să ajung la cea-laltă 
Şcoală, nu am găsit de cît steagul nostru. 

Am intrat în şcoală şi am găsit că limba romină 

se învață foarte puţin. Din geografia, țărei nu se ştia 
mai nimie. Am dat sfaturile cari trebuia să le dati; 

68772, Discursuri. III, 
i
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dar aşi fi făcut o mare greşală uacă aşi fi luat masuri de 
rigoare... | 

D. 0. Nacu: Vre-o hartă geografică aţi găsit? 
D. Take Ionescu: Cind îmi aduc aminte ce cărți de 

geografie am avut şi ei în şcoală, mă simt indulgent, 
Nici noi nu prea avem cărţi ortodoxe în şcolile noastre, 
şi poate ca acea eterodoxie n'a fost tocmai străină la cul: 
tura unor anume sentimente. 

Dar am găsit mai răi de cît aceasta: am găsit că 
hu se ştia din geografia ţărei noastre mai nimic, Şi că 
chiar în clasa a IV-a gimnazială nu se putea răspunde 
nici asupra istoriei, nici asupra geografiei romîneşti. Ui: 
tasem. Cit pentru steag, mi s'a spus de un predecesoral 
mei, liberal, l'a văzut, dar nu a zis nimic. | 

D-v. vă plingeţi de presă. De ce nu vă plingeţi de 
ceea-ce s'a făcut sub guvernul d-v.? 

Era cu minte ca să vină ministrul instrucţiunei cu un 
referat către consiliul de miniştri, în care să, descrie ceea- 
ce a găsit în şcoalele din Dobrogea, în cari se anunţă că 
comunitatea bulgară nu se supune la nici o lege? Se fă: 
cea un act intreg de acuzațiune, prin care se cerea GON- 
siliului de miniştri să ia măsuri şi consiliul de miniştri 
încheie un jurnal ca să le dea... n avertisment. 

Şi acel jurnal s'a Şi publicat, Credeţi d-v., că este bine, 
că este folositor ca aşa să se zbirnie în aer autoritatea 
statului, pentru ca să ajungem la nimic? Nu mă pling de rezultat. Foarte bine făceaţi să fiţi ingăduitori; avem un interes superior în această cestiune; confienți pe puterea noastră de asimilare, să nu dăm nici un exemplu de uz riguros al drepturilor noastre. 

| Dar nici să nu ne arătăm începători de gilceavă și 
pe urmă să facem pe dos, căci este mare lucru ca un gi: vern să publice că a fost sezizat consiliul de miniștri de un raport al ministrului de instrucţiune, care denunţă că 
în Dobrogea nu se respectă absolut nimic, şi lucrul să se termine printr'un avertisment, că dacă se va mai întimplă 
ăşa, are să se întimple lucruri mari, Aşa se toceşte au toritatea ţărei. 

Nu s'a urmat dar bine. 
Dar atunci de ce vă miraţi de presă? 
D-v. aţi publicat în Voința Naţională referatul minis-



259 

trului de instrucţiune şi încheiarea consiliului de miniştri, 
atunci de ce vă miraţi de presă? 

Eu v'aşi ruga, ca în privinţa acestei cestiuni delicate, 
să vă aduceţi aminte de o zicătoare: că popoarele fericite 
sunt acelea, cari n'ai istorie. Mi se pare că de la un timp 
încoace Dobrogea are prea multă istorie. Nu vreai să caut 
și să spun nimic. Aşi fi foarte doritor să ştii: că nu este 
nimic intemeiat în plingerea ce se adresează. 

Cu toate acestea, am dori ca să nu se mai facă plin: 
geri, am dori ca administraţiunea acestei ţări, cunoscută 
altă-dată prin spiritul ei larg şi bine-voitor, ca administra. 
țiunea acestui popor, cunoscut ca blind şi îngăduitor, să fie 
ast-fel în cît să nu se mai plingă nimeni, nici atunci cind 
se plinge pe nedrept. 

Şi dacă vă fac o urare, este ca să nu mai aruncaţi 
ioată vina asupra presei. Nu uitaţi că de la 1877 încoace 
presa nu a mai vorbit nimic de felul acesta. De ce nu 
vă întrebaţi: pentru ce lucrul se intimplă numai de 
un an sati doi? De ce nu ni sa întimplat aşa ceva şi 
sub noi? 

Ei mă uit la rezultat. Dobrogea are azi o istorie. 
Acest lucru il regret şi dorese Dobrogei să nu mai aibă 
istorie de aci înainte alta de cit o propăşire, şi materială, 
și morală, Reprezentanţii Statului în Dobrogea să fie pă- 
trunşi de acest adevăr: că nu se ciştigă inimile oamenilor 
de cit cu blindeţe, cu îngăduință şi cu dragoste.



  

Afacerea Zappa 
—————— 

Interpelarea d-lui Nicolae Fleva 
  

(Şedinţa Camerei de la 38 Martie, 1898) 

  

lată istoricul acestei afaceri: , aie Repausatul Vanghelie Zappa a fost şi el unul din numeroşii străini, cari s'aii îmbogăţit în tara noastră, şi fiind-că, pe atunci străinii aveati drep- tul la ori-ce fel de proprietate în Rominia, Vanghelie Z=ppa cîştigase o însemnată avere imobiliară. El a murit de mult, lăsînd un testament, pi care uzutructul averei lui era lăsat unui nepot al lui, C. Zappa ; iar nuda proprietate o lăsa statului &recesc, sai mai bine pentru o instituţiune culturală, Olimpicelor. 
| i In momenţal cînd sai produs faptele cazi ai motivat interpelarea d-lui N. Fleva eraă deja aproape 10 ani, de cînd încetase din vieaţă şi Con stantin Zappa, usufructuarul acestei averi. 

Ş Indată ce el a murit, era natural, să se nască o neînțelegere rela tiv la această colosală avere. 
Sau aratat ast-fe] pentru a o reclama, trei pretendenți: l Sai arătat dintii niște rude ale bâtrinului Zappa din ţara, undee fusese născut, şi cari Yeneai cu pretenţiuni de rude legitime. S'a arâtat statul grecesc, cu legatul din testamentul în cestiune. Sa arătat, în fine, şi statul romin; pentru a reclama moştenirea, dacă nu ar exista moştenitori. 

: Pa Statul grecesc, ea legatar, -zicea că rudele legiuite, chiar dacă îi exista, n'aii nici un drept, şi nefiind descendenţi direcţi, averea, după tes tament, i-se cuvine lui. 
, „Statul romîn cerea, averea, contestind calitatea de a moşteni, pen tru diferite motive, și moştenitorilor legiuiţi, şi statului grecesc. Moştenitorilor legiuiţi, pentru că statul romin se indoia, că aceşti MOŞ tenitori ar fi în realitate rude ; statului grecesc, pentru că nu avea calita tea de a moşteni şi a reclama un legat în Rominia. ÎȘE Din această cauză, statul elen a rupt relațiunile diplomatice cu Rominia. 

Acesta este istoricul procesului, care a durat vre-o 8—9 ani de zile. aţă cu pretenţia Statului grecesc, se ridicau o mulţime de cestiuni 
grave, de drept internaţional, şi public, şi privat. -
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Era prima cestiune: dacă un stat străin poate moşteni în alt stat, 
şi moşteni avere nemişcătoare. 

Era a doua cestiune : dacă instituţiile de bine-facere dintr'o ţară, at 
existență legală şi juridică în altă tară, unde sa deschis moştenirea ; căci 
statul grecesc zicea, că reclamă legatul în numele unui stabiliment de 
bine-facere existent în Grecia. 

Era şi o cestiune de fapt cu totul dependintă de statul romîn, şi 
anume că în ori-ce caz statul grecesc trebue să capete autorizarea guver- 
nului romîn pentru a putea moşteni. 

Statul grecesc, chiar dacă ar fi fost constatat juridicamente, ca prin- 
cipii de drept, că poate moşteni, nu putea însă să reclame acest legat nici 
pentru el, nici pentru acea instituţiune de bine-facere, fără să aibă auto- 
Tizaţiunea guvernului romin. - 

Legea noastră reclamă această autorizare, pentru ori-ce instituţie de 
bine-facere din Rominia, a fortiori pentru cele din străinătate. 

Statul nostru avea interes şi putea vr'-un guvern să gîndească a: 
da statului grecesc o asemenea, autorizaţie ? 

De acesa, în timp de ani, nu numai că nu s'a acordat această auto- 
Tizaţie, dar nici statul grecesc sa, gîndit s'o ceară, 

Aceasta reese şi din actele din dosar; nu se găseşte în dosar nică 
0 urmă despre o asemenea cerere de cit în urmă, cu ocaziunea autoriza: 
ției acordate, în timpul judecărei procesului la Casaţie. 

Dar pe lîngă cestiunile de sus mai era şi cestiunea cea mare con- 
stituțională: străinii la noi, lie persoane fizice, fie persoane juridice, nu au 
dupa Constituţie, dreptul de a dobindi imobile rurale în Rominia. 

Şi după toate cele admise la noi pănă acum, nici un guvern, nici 
un ministru nu s'a gîndit să caute, fie întrun caz special, fie printr'o mă- 
sură generală, să explice sai să aplice art. 7 pe cale administrativă. Ces- 
tiunoa aceasta, a fost tot-d'a-una de resortul justiţiei, care a rămas să se 
pronunţe în fie-care caz special. 
„Statul grecesc se judecase pănă acum fără să aibă nici o autoriza- 

țiune, şi la judecata, de iond a fost dat; la o parte, înire altele, şi pentru motivul că nu a căpătat autorizaţiunea guvernului romiîn. 
___ Iar statul romiîn s'a opus în tot-d'a-una la cererea statului grecesc 

până la Curtea de Casaţie, căci de astă-dată s'a intimplat faptul erit ic, 
adică i s'a acordat de gavernul romîn autorizaţiunea cuvenită. Ă 

__ In sjunul procesului la Casaiie, ne pomenim cu un decret în Monitor, 
bin care statul grecesc este autorizat; să primească legatul imobiliar 
te i s'a legat în Rominia, cu condiţiune însă, zice decretul în cestiune, că 
acest legat să fie transformat în bani. 

_E întrebarea, cu ce drept d. prim-ministru, pe cînd o afacere este 
pendinte inaintea justiţiei, hotărînd prin dacret, că.un stat străin poate să 
moștenească imobile în ţara noastră ? | Este oare aceasta o cestiune de drept. administraiiv sati de drept ju- 
decătorese ? Şi ce este o asemenea decretare, dacă nu ce-va ca poruncile din timpul lui Voaă Caragea, cind Domnul lua locul instanţelor judecâto- 
193 şi răsturna, prin opis domnesc. chiar hotaririle definitive date de 
judecători ? 

lată o parte de ilegalitate, i 
Mai e o a doua. D. ministru de externe, în decretul săti, zice că Statul grecesc e autorizat să primească legatul pentru „Olimpicele“ din Gre- 

la. Intrebăm cu ce drept se face aceasta ? Cum vine d. ministru de 6x- 
terne şi hotăreşte, că stabilimentele de utilitate publică, ori-care ar fi ele 
In țara grecească, ati existența legală şi dreptul de a moşteni in'obilele 

turale în Rominia, ? - n lusru ca 
3 ce drept autori a administrativă vine şi hotăreşte un luzr 

acesta? Un Strâin Sa o pea imobile în Rominia? Şi stabileşte de A 63 modalitatea, aceste! dobindiri, adică transformarea imobilelor în bani ? 
su qoonstituţiunea este categorică şi cind aplicarea şi interpretarea el Ste de atribuţiunea puterei judecătoreşti ? - 

Acestea, erai cestiunile desvoltate de d. Nic. Fleva în interpelarea
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sa. D. Take Ionescu, asociindu-se la interpelarea d-lui Fleva, completă prin 
discursul de mai la vale, cele zise de interpelator. 

Iată după Monitor, cuvintarea, q-lui Take lunescu: 

D. Preşedinte: La, această interpelare sa asociat și 
d. Take Ionescu. D. Take Ionescu are cuvintul, 

D. Take Ionescu: 

D-4a Deputaţi, 

M'am asociat la această interpelare şi sunt sigur, că 
Sar fi asociat mai mulți membri ai Adunărei, dacă nu 
sar fi întimplat ca mulţi dintr'înşii să pledeze, fie pentru 
o parte, fie pentru alta, şi, priv urmare, numărul celor 
ce se puteai să se amestece în această cestiune să fie 
foarte redus. 

Cind a apărut decretul d-lui ministru de externe, 
prin care se da statului grec o autorizare ipotetică şi pre: 
mergătoare, şi cînd s'a văzut că acest decret apărea, în 
ziua chiar cînd Inalta Curte trebuia să judece acest pro- 

„ces foarte complicat, şi cum se zice între jurişti, foarte frumos, a fost un sentiment de generală mirare. Luerul 
e foarte explicabil. 

Era mai îintiiii o imensă necuviinţă la adresa Curţei 
de Casaţie, dar ştiţi, o necuviință, aşa în cît numai unii 
oameni pot să o comită, Aşa necuviinţe nu sunt în stare 
să le comită de cît oameni cari au un profund dispreţ pentru lume în general Şi cari cred că totul e posibil. 

Vă întreb: Curtea de Casaţie, juridiceşte, nu de fapi, avea ea să hotărească într'un senz saă altul, prin fap- tul că statul romin dădea sai nu autorizaţia statului 
grec? Nu. 

Acest lucru: ai sau nu ai autorizaţie, e o cestiune 
de fapt, care o poţi duce inaintea instanței de fond. In 
parantez pot spune că de fapt, la instanta de fond, această cestie nu a fost de loc hotăritoare. Acolo nu sait ocupat de cestia dacă statul grec are saii nu autorizaţia statului romiu, ci de alt-ceva: dacă da, saii ba, statul grec era sall nu legatar. ! 

Şi dezicind că statul grec n'avea calitate, de prisos or ce autorizaţie.
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Ori-cum ar fi însă, chiar dacă statul grec ar fi pier- 
dut la instanţa de fond, fiind-că n'ar fi avut autorizaţia, 
guvernului nostru, tot de prisos ar fi fost darea autori- 
zaiei la Casaţie. Căci cestiile de fapt, în zadar s'ar împlini 
după curtea de apel; Casaţia nu poate să caseze, fiind-că 

sar fi schimbat situaţia de fapt. Nu este jurist, care să nu 
priceapă aceasta, de aceea mă adresez la toţi juriştii de 
aică și nu mai insist. 

Va să zică din punctul de vedere al unui efect ju- 
ridie această autorizare, apărută în Monitorul Oficial, era, 
un lucru nul şi nu pot să bănuesc pe cine-va că facecu 
voinţă acte pur nule. Actele nule le fac copiii şi nebunii; 
dar în afară de copii, înainte de a fi înţărcaţi şi de ne- 
buni, după ce ai fost interzişi, nici un om nu face un act 
nul, crezind că e nul. Poate să facă unact nul, crezind că 

a făcut ceva, dar atunci dator sunt să mă întreb: ce 
credea el că face ca să descoper ce voia să facă, ca să 
văd dacă era la mijloc un lucru cuviincios saii necu- 
viincios. 

Prin urmare, ca să se influenţeze juridiceşte hotărirea 
Curţei de Casaţie nu se putea. Pentru ce? Curtea de fond 
nu respinsese pe statul grecesc, fiind-că n'avea autorizaţie; 

Îl respinsese fiind-că nu era el legatarul, ci Olimpicele, şi 
Olimpicele nu sunt în Rominia persoană morală; statul 
grecesc zicea: „Ei sunt Olimpicele“, iar Curtea de Apel 

a spus „nu“. Curtea de fond ar mai fi putut să respingă 
pe statul grec şi pealt motiv independent de autorizaţie ; 
şi voii dovedi imediat cum; să-mi daţi voe să fii mai 
lung ca de obiceiii. 

Căci mai era, o cestiune de drept şi mai gravă: un 
Stat” străin în alt stat, din punctul de vedere al dreptului 

Privat, are el sai nu fiinţă morală? 
Ei vă spun că, nu mă îndoiese un moment să spun, 

că nu are. 
Imi aduc aminte că atunci cînd s'a discutat în con- 

siliul de miniştri cestiunea, am spus: „Nu are ființă, nu 
poate să aibă.“ Acestea sunt însă cestiuni discutate intre 

marii jurişti ai Europei. Deci era o a doua cestiune juri- 

dica, pănă ce să se ajungă la a treia cestiune: are ori nu 

âre autorizaţia statului nostru? 

Dar ce ar face, în acest caz, instanț+ de fond, dacă
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adică ar rezolva a doua cestiune, aceea a fiinţei, în folo. 
sul statului grec? Era să zică: considerind că Olimpicele 
e statul grecesc; considerind câ statul grec, ca stat, are 
ființa, morală în Rominia şi chiar din punctul de vedere a] 
dreptului privat; considerind însă că nu-şi poate exercita 
dreptul de cit cu autorizaţia Statului romin, îl daii un 
termen ca să obţină asemenea autorizaţie. 

Nici nu se putea să facă alt-fel. Şi minoritatea Curţei 
de Apel, care a dat dreptate statului grec, aşa a făcut: 
i-a dat un termen. Va să zică, încă odată, dacă actul 
emană de la o persoană cugetătoare, actul, care-a apărut 
în Monitorul Oficial nu există, bine înţeles, dacă: porneşte 
din cugetul cel curat. 

Prin urmare, trebue să cauţi un cuget necurat, sai 
un cuget încurcat, ca să poţi să-i dai un înţeles, pentru 
că nu poți să proclami pe primul-ministru al Rominiei că 
face acte fără înțeles şi mai ales că pune pe Capul sta: 
tului să iscălească ast-fel de lucruri, 

Era dar o necuviinţă. Şi care era necuviința? Bra 
un avertisment dat Inaltei Curți, şi avertismentul era 
acesta: să știți că dorinţa, mea, stat romin, este ca si 
ciştige statul grec. Ce va sta în mina mea ca să câştige 
statul grec, o voit face-o, şi nu numai că o voiii face-o, 
dar ţin ca de astăzi înainte să intre dorința mea în ști: ința tutulor, publicind în Monitor un decret absurd. be 
această absurditate, mizgălesc coloanele Monitorului nu: 
nai să înțelegeți că sunt hotărit să fac tot ce va fc putinţă ca să moştenească statul grecesc. 
_____Deja parchetul Curţei de Casaţie pusese concluzivni 
în favoarea statului grec; deja, parchetul curţei de -apel pusese aceleaşi concluziuni; deja advocaţii statului, în concluziunile or, după venirea la guvern a liberalilor, Scriseseră că la nevoie statul romin va da autorizaţie. 

Dar ce să mai vorbim de acestea; la plume esl seri la parole est libre! 
___ Cînd însă ese în Monitor decretul, prin care statul 10 

i ietue a ne ra, cota ete o ani taie scurt această e is Curtea de Casaţie a Si m 
este cuviincios să în og ȘI SA dea o lecţiune: 4 el. Dar 1 necuviincios cu magistratura țăle: 

a, d-lor deputaţi, dacă, prin urmare, am prins D0
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şi chiar copiii at prins pe primul ministru dedindu-se la 

un act copilăresc, — fiind că acesta este cel mai dulce cu- 
vint cu care îl pot boteza, — şi necuviincios in folosul sta- 
tului grecesc, rămine să ne intrebăm al doilea lucru: 
merită statul grec acest exces de bună-voinţă, şi dacă nu-l 
merită, nu am comis noi o greşală, pe care o vom plăti-o 
scump mai tirziu, publicind acei decret inofensiv în Mo- 
mtorul Oficial? 

laţă cele două cestiuni, ce-mi rămine să examinez, 
după cele spuse de d. Fleva. 

Mai întiii cari erau relaţiunile noastre in această pri- 
vință cu statul grec? D-lor, nu sunt de loc xenofob; las 
această însuşire acelor cari sunt foarte xenofobi în teorie 
şi se inchină la toţi pănă la pămînt în practică. 

Recunosc că cu poporul grec avem multe suveniri 
comune şi că de multe ori, în anume complicaţiuni din 
Peninsula Balcanică, se poate ca interesele noastre să se 
găsească alături cu ale Grecilor, cu toate greutăţile şi cu 
toate nedreptăţile ce ni le face în Macedonia Patriarhul, 
adică unul din expunătorii elenizmului. 

Ei recunosc că se poate întimpla împrejurări, în cară 
no), ca stat romin, să avem interesul dea ne afla în cele 
mai inţime legături cu statul grecesc. Vă mărturisesc că 
fac această declaraţiune de principii cu oare-care sfială, 
îind-că ştii cum 4. prim-ministru are o aşa, ură pe Greci, 
în cit nici ca copil nu voia să se joace cu copiii de 
fanarioți şi de Greci; — şi ştiţi că impresiunile din copilă- 
Me râmin vii, mai cu seamă la a doua copilărie. Dar se 
poate intimpla, ca şi cu Grecii, să trebuiască să fim în bune 
legături. 

Dar, d-lor, cum sa purtat statul grecesc în această 
cestiune ? 

Este curios, d-lor, că tocmai un om care purta unul 
din acele nume, care, ca nume de familie, îl desemna la 
acuzațiunile d-lui prim-ministru, că nu este romîn neaoş, 
tocmai acesta, Alexăndru Lahovari, este cel care a reven- 
dicat, drepturile statului romin, şi cu succes a impus sta- 
tului grecesc să recunoască aceste drepturi. 

D-lor, cînd sa deschis cestiunea Zappa, guvernul gre- 
(656, cam necăjit din cauza agiului, cam încurcat în inte- 
NO, a căutat să facă din această cestiune o cestiune po-
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pulară ; a încălecat imediat pe principii şi a emis pretenția că cestiunea moştenirei Zappa nu era de competinţa, nici 
a statului romiîn, nici a tribunalelor romine, ci că era pur 
şi simplu de competinţa consulară, grecească, pentru e guvernul grecesc pretindea că Rominia se maj află sub regimul capitulaţiilor, că Grecii, adică, ai la noi juridie: țiune consulară, şi nu ne cerea de cit să lăsăm în pace pe tribunalul consular elen să judece cestiunea. 

La aceasta din partea noastră: nu numai un no Dossumus absolut, dar ce iscusinţă, ce mînârie, ce demai- tate naţională! Vă rog să Citiţi, căci este un fel de ade. vărată evanghelie naţională acest document, această Carte Verde din afacerea Zappa, bine înțeles cea, din vremea lui 
Lahovari. 

Cu o fineţe şi cu o ironie foarte diplomatică, dar foarte viue, guvernul nostru, nică că a stat la discuție asupra unei pretenţii de acest fel. 
Atunci guvernul grecesc credeți că s'a mulţumit cu aceasta ? S'a adresat la toate puterile Europei; ne a art: tat, printr?o notă circulară, ca pe o ţară, care dă pui de giol în averea altora şi care este un adevărat pericol în 

Orient. 
A arătat ca un furt, — cuvintul „furt“ nu este, dar este ceva aproximativ, — ceea-ce vroim să comitem în contra statului Srecesc, un furt care ar fi de abia un in: ceput, care va fi urmat şi de altele de felul acesta, dacă Europa nu se va deştepta şi nu va, lua, măsuri să ne pună la regulă. , 

| A ponegrit Rominia că nu vrea să se ţină de anga- Jamentele internaţionale, care aii dat fiinţă, fiinţă pe care 
10 avusese, şi a declarat forma] că statul elen nu Ya merge dinaintea, tribunalelor noastre. Iată nota ministrului grec de la 13 Iunie, 1892: 

„După ce a meditat să pună mîna, —şi cuvintul fran- Cez porier ia main este mult mai aspru, —pe o moştenire imobiliară cuvenită guvernului elen, conform cu dreptul ŞI cu voinţa testatorului, s'a adresat propriilor sale îi bunale pentru ca acestea, să.] trimită în posesiunea acestot imobile. “ 

Mai departe.
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„In faţa unei asemenea situaţiuni, îmi pare, d-le mi- 
nistru, că linia noastră de conduită e cu totul indicată. 
Trebue să ne adresăm solemn şi pentru ultima oară 
miniştrilor Majestăţei Sale romine, pentru ai ruga să se 
supună evidenţei, şi să facă faţă unei cereri bazată pe 
bunul drept. 

„Nu e în regulele dreptăţei şi guvernul regal n'ar 
consimţi nici odată ca un diferend între cele două state 
să fie deferit tribunalelor uneia din părţi.“ 

Cu toate acestea, după ce aii anunţat aşa de cava- 
lereşte că nu se vor supune, s'aii supus, şi aii venit din- 
aintea tribunalului; dar ai venit înaintea tribunalului 
nostru tot cu pretenții de jurisdicție consulară. 

Sa pledat din noi, dinaintea tribunalului nostru, ces- 
tiunea incompetenței tribunalului, şi teoria regimului 
capitular s'a pledat şi la tribunal şi la Curte şi la Ca- 
sație, 

La această noţă, noi răspundeam foarte calm şi foarte 
energic: 

„Schimbarea, care sa făcut în dispoziţiile luate de 
guvernul elen, cum dovedeşte ulrima notă a, Exc. Sale, d. 
Dragumis, n'ar putea modifica modul de a vedea al gu- 

vernului romin. -- 
„De altminteri, propunerea guvernului elen pentru o 

tansacțiune sai un arbitragiti, cu scopul de a regula în- 

tre guvernele noastre afacerea succesiunei Zappa, îmi pare 
inaplicabilă în faţa pretenţiunilor ridicate de nişte moşte- 
nitori, în numele cărora nici guvernul romin, nici guvernul 
den nu sunt autorizaţi a trata. 

„Astfel, guvernul romîn nu poate de cit să menţină 
dispoziţiile anterioare şi să lase tribunalelor Regatului 
deptul de a regula o succesiune, care, prin natura şi ca- 
Tacterul ei, e de competinţa lor excluzivă. 
„Justiţia romină, fiţi sigur, d-le Trimis, va uza în exa- 

Minarea acestei afaceri de toată nepărtinirea ce a dovedit 
tot-de-a-una.“ 

Aşa tratam noi justiţia romină, iar nu cu ordonanţe 
la Monitor. 

Și atunci statul grecesc ne-a declarat războiui diplo-
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matic, a .rupt relaţiunile Şi ne-a dat în vileag, sa plins la toate cabinetele şi a trimis această notă-circulară cât toţi însărcinaţii de afaceri eleni pe lingă puteri: 
„Ingerinţa ilegală a tribunalelor romine avea de scop să impiedice pe statul elen dea continua lunga posesiune a uzufructuarului defunct, răpindu-i deținerea materială a imobilelor, deţinere ce ar fi exercitat prin intermediul au- torităţilor sale consulare sai al unui imputernicit, și sep. pul a fost atins cu toate viile protestări ale legaţiunei noastre. 
„Odată lovitura aceasta, — ce Coup, — consumată, nimic mai natural pentru guvernul M. S. Regelui Carol de d să ceară să fie pus în posesiunea fondurilor succesiune şi pentru scopul acesta, nu ezită să citeze înaintea pro: priilor sale tribunale pe guvernul regal, pentru ca acesta să piearză toate drepturile sale. 

„ Demersurile repetate, protestările trebuincioase ale legaţiunei regale din Bucureşti pe lingă guvern și autori: tăţile romine, au rămas zadarnice. Judecătorii romini îm- pinseră chiar arbitrariul pănă a pune mina nu numai pe testamentul lui Constantin Zappa, încredinţat, prin voința lămurită a, testatorului, reprezentantul Regelui George, dar şi pe testamentul original al lui Vanghelie Zap, care, făcînd parte din arhive, a fost găsit printre hirtiile defunctului Constantin Zappa, căruia fusese încredințat provizorii puţin înaintea, morţii sale. „In fața acestor procedeuri, a căror poreclă cu grei se va găsi în istoria neamului nostru, am fost obligaţi, după 6 luni de Sforţări Zadarnice, să adresăm Legaţiuuei regale la 18 (25) Iulie, depeşa cu No. 3409, care s'a co: municat guvernului romîn,“* 

Ceva mai jos: 

„E uşor acum a pricepe gravitatea particulară a si tuaţiunei creata prin faptul guvernului romin. „Pentru guvernul elen: 
„iMposibilitatea de a menţine rejaţiunile amicale cu un Stat care profită de condiţiunile privilegiate în care Se găseşte faţă cu Grecia, pentru a-i refuza, respectul drep: turilor sale, sigur d'inainte că lipsa complectă de interese



269 

romineşti în Grecia nu lasă nici o armă de luptă statului 
spoliat; 

„Imposibilitate de a-şi face dreptate prin mijloacele 
de retorsiune uzitate în asemenea circumstanţe ; | 

„Mii de supuşi, o mulţime de interese de foarte mare 
preţ expuse fără apărare pericolelor multiple ce abundă 
pe pămintul Romîniei; 

„Din punctul de vedere general: 
„Pericol rezultind pentru toţi din tendinţele de spo- 

liare manifestate de un guvern, care erige in principii 
uzurparea, proprietăţei. | 

„In afară de consideraţiunile simple cari trebue să 
ciştige interesul Europei, motivele ce am expus para 
adăuga la complicaţiunea ivită o importanţă care reclamă 
atenția cu totul particulară a Puterilor. 

„Reunite în consilii suprem, în anul 1856, ele au 
prociamat de două ori acelaşi principii, pe acel de recur- 

gere la mijlocirea Puterilor amice în caz de disentimente, 
ameninţind menţinerea relaţiilor dintre diferitele State ale 
Europei. 

„Dacă ele aii luat oast-fel de hotărire în vedere de 
a asigura in viitor pentru menţinerea păcei şanse de du- 
Tătă, nu ni se pare că acest caz care priveşte Grecia, ar 
Î mai puţin vrednic d'a pretinde aplicaţiunea acelui prin- 
CIpii, 

„Neînţelegerea serioasă, care s'a iscat între două state 
ale Peninsulei Balcanice ce nu poate fi pentru Europa nici 

cu desăvirşire lipsită de ori-ce eventualitate de prejudiţiu 
material al intereselor sale, nici cu totul indiferentă din 

punctul de vedere politic. N'ar fi poate prudent d'a lăsa 
în fermentaţiune o nemulţumire gravă pe un tărim plin 

de germeni de complicaţii de un caracter general, şi cu 
mult mai serios.“ | 

| D-lor, la această notă noi am răspuns foarte scurt, 

ȘI anume am răspuns că nu primim nici un fel de pre- 
tențiune a statului elen, aşa cum o formula, că nu pri- 
mim de asemenea, nici un amestec al vre-unei puteri între 

noi şi Grecia, ci numai pro memoria am trimis şi noi 
Un memorii, în care răspundeam la alegaţiunile statului 
cn Veţi vedea nota noastră cit este de scurtă şi de 
emnă,



270 

Ne adresam către miniştri noştrii în străinătate, ziceam : 

» Domnule ministru, 
„AȚI luat de sigur cunoştinţă, fie din citirea ziarelor fie din comunicări oficioase, de conținutul circulării gre- ceşii relativă la afacerea Zappa. 
„De şi guvernul regal poate considera afacerea această clasată din punctul de vedere diplomatic, dezbaterile e fiind deja începute înaintea, instanţelor judiciare ale ţărei, el a crezut totuşi, că e datoria sa să lumineze. opinia pu: blică a Europei asupra originei şi însemnătăţii unui inci dent, a cărui importanță Grecia s'a încercat în Zadar so mărească. 
„Vă rog, deci, să, bine-voiţi a vă inspira din consi- deraţiunile dezvolţate in alăturatul pro memoria, de ciie ori 

semnează că sunteţi autorizat a comunica, memoriul acesta de un caracter ubsolut oficios, oamenilor de stat, diplo- maţilor, chiar publiciştilor, cari ar dori Să cunoască ami- nuntele acestei afaceri. 
„Nu veţi lipsi de a observa moderaţia, limbagiului ci care se răspunde unui factum de o violenţă, fără, prece: dent. 
„Primiţi, ete, 

Al. Lahovari.“ 
Ş'aici vine, d-lor, memoriul. In acest memorii, după ce întiii stabilim că Vanghelie Zappa nu Putiuse să devie Proprietar în Romiînia, de cit după ce făcuse declarația la tribunalul Ialomiţa, că renunţă la orl-ce protecţiune din partea statului elen, ori-ce protecţiune a unei puteri străine, ŞI Că numai aşa putuse să capete imobile şi că acun, după ce le căpătase, se cerea protecţiunea statului elen, luam şi eXaminam cestiunea, în toaie detaliele ei. „___Intfiă, se respingea în trei cuvinte pretenţiunile rel tive la regimul consular. 

“ 
»Declinatoriile sulevate 7n limine litis — spune memoriul — de către Suvernul grecesc au fost prezintate sub o Iormă dublă: el a invocat, întâi anumite privilegii imagi
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nare în favoarea unui pretins tribunal consular elenic; a 
propus apoi o jurisdicţiune specială: arbitragiul. 

„n mai multe note ale Legaţiunii elene se găsea 
formulată pretenţia ciudată, reluată sub forma unei afir- 
maţiuni absolute în circulară, că în Rominia independentă, 
dar obligată „a respecta drepturile ciştigate“, există loc 
pentru 0 jurisdicţiune contencioasă elenă. 

„Departamentul afacerilor străine n'a lăsat să scape 
ocazia ce-i se dăduse cu modul acesta, de a reaminti sus 
zisei Legaţiuni, corespondenţa urmată în privinţa aceasta, 
între departamentul acesta şi consulatul elen, mai ales de 
la 1869 încoace, şi'n particular o notă din 20 Ianuarie 
1869, asupra regulelor stabilite în materie de succesiune 
şi de privilegii consulare în Rominia. Şi mai ales n'a lipsit 
de a se refera la convenţia comercială greco-romină, rati- 
ficată la 15 (27) Aprilie 1880, adică după încheerea tra- 
fatului din. Berlin, şi care expirase la 1887. Convenţia 
aceasta stabileşte pe picior de perfectă reciprocitate şi 
egalitate de tratament drepturile şi avantagiile recunoscute 
supușilor uneia din cele două părţi contractante pe teri- 
toriul celei-V'alte, fără ca nici o clauză să menţioneze sau 
să rezerveze alte drepturi de cit cele aci înscrise. Ast-fel 
dar, chiar dacă Romiînia ar fi acceptat vr'o dată în fapt 
vegimul capitulaţiunilor, sati dacă vr'o dată ar fi fost su- 
pusă în drept la acest regim, cel puţin Grecia nu era au- 
torizață, odată convenţia aceasta încheiată, să reclame 
pentru autorităţile sale consulare o jurisdicţiune con- 
tencioasă, inadmisibilă în afară de ţările supuse acestui 
regim, “ | 

Şi cit despre arbitragiii, noi spunem: 

p+.. Guvernul regal a opus o fine de neprimire ca- 
tegorică la, propunerea de a regula litigiul pe calea unei 
ințelegeri directe între cele două guverne. Aşa cum inte- 
tesele terţilor şi drepturile lor litigioase nu puteai, fără 
0 tăgadă de justiţie, să facă obiectul unei transacţiuni 
inire cele qouă state, grec şi romin, tot aşa simpla posi- 
biitate a unui arbitragiu trebuia respinsă ca o atingere 
la principiul suveranităţii statului romin pe teritoriul său, 

bună înţelegere ar avea caracterul unei uzurpaţiuni din 
partea amindorora, a une: adevărate spoliaţiuni contra că-
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reia moştenitorii naturali al lui Zappa ar fi avut dreptul 
să se revolte.“ 

Şi pe urmă, d-lor, Lahovari iu şi examinează cestiu- 
nea de care vă vorbeam adineaori; dacă un stat străin 

„are fiinţă de persoană juridică şi în dreptul privat în alte 
State, iată cum ne explicam noi: 

„Statele străine sunt ele mai apte de cît cele l'alte per: 
soane morale străine de a dobindi in Rominia drepturi de 
proprietate saii de succesiune imobiliară? Cu alte cuvinte, 
substituindu-se comisiunii Olimpicelor, a dobindit în acelaşi 
timp statul grecesc capacitatea de a fi instituit legatar al 
averei lui Zappa? 

„E sigur că recunoaşterea diplomatică, care emană 
de la guvern şi „al cărei scop şi efect aparțin dreptului 
internațional public“, n'are nimica comun cu recunoaşterea 
specială a persoanelor morale, care e de drept intern şi 
rezultă, tot-de-a-una mediat sati imediat dintr'un text de 
lege. Savanţi: ca Laurent („Principii de drept civil“, tom. , 
No. 311) şi Moreau („Jurnal de drept internaţional privat“, 
1892. No. INI-—1V) au stabilit în moq peremptoriii că 
„existenţa după areptul public nu implică necesarmente 
şi de plin drept existenţa după dreptul civil“. Acesta din 
urmă a susţinut chiar, cu ocazia unui proces recent re: lativ la nişte imobile situate în Francia şi legate Sfintului 
Scaun, că personalitatea civilă, presupunind că se acordă 
unui stat străin (concesiune pe care autorul o consideră, 
din parte-i, ca inadmisibilă) nu coprinde necesarmente ca 
pacitatea de a fi instituiţ în afară de teritoriul săi, pe motiv că „această capacitate nu e necesară destinaţiunei 
sale sociale“ şi că ţinta statului străin, în afară de limi- tele sale, e pur internaţională şi de drept public.“ 

___ Dreptul de proprietate teritorială riscă întradevăr 
ciudat, de a se cufunda cu dreptul de suveranitate, cind e exercitat în străinătate de un stat suveran. O aseme- nea coufuzie — care nu dezminte ficţiunea exteriorităţii în cazul excepţional al imobilelor afectate agenţilor diploma- tici sai serviciului cultelor — ar da prea uşor loc la con flicte între state, proprietarii limitrofi, pentru ca un simplu testament, opera unui particular, să poată, crea situaţiuni,
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cari după dreptul internaţional public, nişte acte determi- 
nate (bună-oară tratatele constitutive de enclave sai cele 
de anexiune) sunt singure proprii a produce şi a defini.“ 

Lăsăm deci cu totul deschisă şi întreagă cestia .cea 
mare de drept, 

Și, în adevăr, ce ar putea să fiedreptul de proprie- 
tate privată al unui stat în alt stat? Eu, in statul mei, 
am a face cu supuşii mei, şi aceşti supuşi nu sunt egalii 
mel. Ce ficţiune ar putea să transforme pe un stat străin, 
care este suveran ca şi mine, să-l transforme întrun su- 
pus al meii în anume raporturi? _ 

Inchipuiţi-vă un stat străin posedind la mine un imo- 
bl şi în această situaţiune există un raport între mine şi 
d. Și cu acest stat cu care m'am întilnit pe domeniul 
privat ca suveran şi supus, să mă întilnesc în domeniul 
internaţional ca suverani egali ! 

Cine poate să creadă că el, suveran ca şi mine, nu 
va amesteca, cele două calităţi, şi ca proprietar privat se 
va considera un adevărat supus al mei? 

Faptul acesta schimbă, cu desăvîrşire lucrurile, şi nu 
sie stat pe lume, pe solul lui să vrea să aibă două ca- 
tegorii de Supuşi: supuşi adevăraţi şi supuşi suverani. 

în tot cazul, noi foarte cuminţi, am păstrat întreaga, 
autoritate a justiţiei şi în această privinţă. 

„Probleme' care se impun ast-fel—continuă memoriul 
— atenţiunei şi a lagislatorilor şi a jurisconsulţilor există. 

A Ie nega cum a făcut guvernul grecesc, nu însemnează 
alesuprima. A menţine pentru tribunalele romine dreptul 
de a le examina, nu înseamnă să prejudecăm soluţia lor. 
a ai 0 datorie de îndeplinit; guvernul romin şi-a fă- 
Mo 

Cu alte cuvinte, chiar asupra acestui punct noi lăsăm 
Nenitudinea tribunalelor noastre să hotărască şi acest 

inci de drept, aşa că cestiunea autorizărei nu poate să 
"bă de cit în al treilea rang, după ce se judecă de tri- 
Mal acest punct de drept: dacă un stat străin poate să 

capete la mine în ţară, drepturi imobiliare. Şi înţelegeţi că 
i liber să dai sati nu autorizaţia, aveam să judec cestia 

că odată, politiceşte. : | 
i bine,-din punctul: de vedere internaţional, acest 

48772. Discursuri. III. 18
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punct l'aţi cedat. Şi astăzi, cind d-v. aţi zis că ei, guver- 
nul romin, autorizez pe statul elen să primească moşteni- 
rea în cazul cînd tribunalul îi va da dreptate, d-v. în ceea 
ce priveşte autoritatea suverană de stat, aţi cedat. ŞI cind 
vă veţi găsi miine, nu cu un stat mic şi depărtat, mal 
cu seamă după bătălia de la Larissa şi Domokos, dar dacă 
vă veţi găsi faţă cu un drept de moştenire, care sar 
exercita de un stat puternic, sai faţă cu un mare 
imperii, care ar dori să cumpere toate proprietăţile, de 
exemplu, din oraşul Galaţi, d-v., în momentul în care aţi 
fi siliți să vă opuneţi la acest lucru, vu Veţi mai putea, 
In loc să mulţumiţi lui Durnnezeii, că ne a dat ocaziunea 
fericită să ne afirmăm drepturile noastre suverane faţă cu 
un stai mic—şi să stabiliţi ast-fel un precedent cu care 
să vă puteţi apăra şi față cu cei mari,—nu ştii din ce 
ameţeală v'aţi grăbit să cedaţi totul chiar la cei mici! S% 
dea Dumnezeii să nu vină, ceasul ca să fim siliți să cedăm 
la cei manti. 

Mai este pe urmă partea finală, partea de mindrie 
naţională, pe care trebue s'o citesc, ca să vadă lumea, 
dacă cu decret de autorizare puteaţi răspunde la insultele 
ce ni se adusese înaintea Europei de către statul grec. 
Iată cum vorbeam noi, conservatorii: 

„Singele rece cu care guvernul romiîn aşteaptă sen 
tinţa tribunalelor, nu e de cit simţimîntul datoriei înde- 
plinite. Ii dăm măsura, exactă, constatînă perfecta. indefe- 
rență cu care Rominia priveşte şi reduce la adevărata lor 
valoare consecințele măsurei extreme provocată de cabi- 
netul din Atena. | 
o „Situaţia creată, de guvernul grecesc n'ar putea fi pre Judiciabilă, de cit însăşi Greciei, şi moralmente şi materia- 
liceşte. E o mărturisire ce nu face elogiuri perspicacităţii diplomaților acelei ţări, cînd ei recunosc absenţa. absolută 
de interese romine în Grecia şi amorul lor proprii profe: sional a trebuit să sufere cu prilejul acesta, | „Romiînia a dat prea multe dovezi de vitalitate; ea sa afirmat prea constant, ca un factor important de ci vilizaţie în Orient, penţru ca, perspectiva, de a vedea îre” cînd în miini străine cite-va milioane, a căror sumă nu reprezintă nici excedentul budgetului săi pentru ultimul
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exerciţii să o poată nelinişti sau mişca: ea -este destul 

de bogată pentru a vinde anual mii de hectare de pămînt 

terţi claselor agricole; -ea a putut chiar, de curind, prin- 

tun scrupul delicat de strictă echitate, să refuze dea se 

da art, 7 din Constituţia: actuală, o interpretare, care ar fi 

vatămat drepturile unor particulari străini,“ 

Bra aluziune la faimoasa afacere Bedmar, în care 

atit ne-aţi ocărit, şi în care noi am avut creştineasca 

milă şi dorul de ţară, să nu vă întrebăm de ce nu apli- 

cați d-v. ceea ce cereaţi de la noi. ! 

Am avut această creştinească milă, căci ştiam că sau 

ne veţi răspunde cine ştie ce minunăţie, sai veţi fi ne- 

voii să cădeţi încă. o dată întmuna din acele ne mai po- 

menite contradicţiuni în cari ați căzut. Nea fost milă de 

biata, țară ! 
„Statul romîn, — continuă Memoriul, — care nu cu- 

noaște- nici o datorie fotantă şi a azvirlit agiul printre 

amintirile istorice, n'are, de sigur, nevoe de cite-va moşii, 

cari constitue dubla moştenire Zappa.“ 

Recunosc că de agio, d. Sturâza n'ar fi putut vorbi, 

— şi continui: | 

„Resursele sale actuale îi ajung, şi încă cu prisos, 

pentru a protege cu eficacitate contra, „multiplelor pericole“, 

cari n'a existat de cit în imaginaţia, cu bună ştiinţă în- 

dignată a redactorilor circulărei greceşti, pe arendaşii, pro” 

prietarii sati industriaşii originari din Grecia, cari își dau 

întilniri în Rominia, pentru a se îmbogăţi. Ospitalitatea, 

zomină, ale cărei avantagii şi binefaceri,. supuşii eleni au 

avut mai multe ocaziuni de a aprecia şi gusta de cit 

străinii 'de ori-ce altă naţionalitate, se impotriveşte în con- 

tra căutărei meschine a „mijloacelor - de retorsiune “. E 

Chiar picant, a constata, că printr'o ciudată intervertire de 

roluri, naţionalii greci aii nevoe să, fie protegiați în afa- 

cerea Zappa contra statului grec şi că statul romin e 

acela care le asigură şi le înlesneșşte mijloacele de a-şi 

validita arepturile. De altminteri, simpla reşpectare a con- 

Veniențelor diplomatice şi a& datoriilor internaţionale, ar 

interzice cabinetului din Bucureşti să facă marei puteri, 

care a bine-voit să se însărcineze cu protecţia supuşilor
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greci din Rominia, înjuria de a se indoi de certitudinea, acestei protecţiuni şi de a considera ca „lăsate fără âpă. rare o mulţime de interese de mare preţ“. Conștiinţa unor anumite drepturi n'ar trebui -să excludă, curtenia; indignaţiunea, chiar sinceră, n'ar trebui să năbuşească ori: ce simţimînt de recunoştinţă. i „Dacă există o putere care ar avea iateres să peri- cliteze pacea, Europei, de sigur că nu e Rominia. Dacă în urma ultimei mari complicațiuni ce a avut loc in Europa, congresul puterilor întrunite la Berlin, a proclamat independenţa ei; trebue să ne reamintim că nu i sa fă. cut o favoare gratuită; ea a plătit Scump darul acesta, cu aurul săi şi cu sîngele său; mai mult, ea a îndeplinit lealmente obligaţiunile că i-a impus actul internaţional din 1878, ori cit de aspre i-ai putut părea unele din exigen- ţele sale. 
„De asemenea nu trebue uitat că fără a fi pierduto drahmă sai un om, Grecia a beneficiat, prin tratatul acesta, o mărire de teritorii relativ considerabilă, Același regat al Greciei obținuse. deja de la generozitatea unei mari puteri cesiunea insulelor Ionice, pildă, de sigur, unică in istorie. Aceste accidente fericite nu trebue să obici: nuiasca însă pe oamenii de Stat ai acestei ţări de a fi trataţi ca copiii răsfățaţi de către marile puteti europene Și de a crede că pretenţiile cele maj nedrepte şi cele mai contrarii dreptului ginţilor, vor găsi o primire simpatică şi părtinitoare pe lîngă cabinetele europene. 3 „Rominia, care n'a avuţ aceleaşi şanse istorice, nule invidează un regat creştin, care a trecut, în scurgerea vea- curilor, -prin încercări şi nenorociri atit de asemănătoare cu ale el.: : 

„Dar ceea, ce a, cîştigat atit de penibil, e hotărită să menţină faţă cu toţi şi în contra, tutulor. - ___ „Căpitanul, care 'Şi-a “condus soldaţii la izbindă se ocupă pacinic cu creşterea prosperității ţării sale. El.men- ţine :sus şi tare drepturile Statului săti suveran şi cu o oce în tot universul ascultată. El a, putut zice înaintea Reprezentaţiunii naţionale, care l'a aclamat: că va şti să apere aceste drepturi contra Ori-cui,. fără provocare, dar şi fără slăbiciune i. E ai Si SO Di
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= Incheiă aci, d-lor, partea istorică, în ceea ce priveşte 

pe no). . IER , 

Aceasta era munca noastră în afacerea Zappa. 

Mare muncă!. Să dai în lături, să, azvirli cu piciorul 

cestia regimului consular! D-v. ştiţi bine că şi alte state, 

în multe rînduri, aji încercat să ne treacă pe la nas teo- 

ria jurisdicţiunei consulare. .Vă aduceţi de sigur aminte 

incidențul diplomaţie între d. Pherekyde şi baronul Mayer, 

reprezentantul Austro-Ungariei, în anul 1886, mise pare. 

In c& priveşte regimul capitulaţiunilor, vam arătat 

cu cită abilitate şi mîndrie am putut să facem să se pri- 

mească vederile noastre nu numai de Grecia, ceea ce era 

mai uşor, dar de toate statele la cari s'a adresat Grecia 

şi cari ati tăcut. Aţi văzut şi refuzul noştru motivat de 

a nu:primi nici chiar discuţiunea: pretenţiunilor de juris- 

dicţiune consulară în Rominia. -. a ' 

Aţi văzut iarăşi cum am adus pe. Grecia la Curțile 

noastre. „- i | 

Noi am ştiut să ne facem datoria „fără provocare şi 

fără slăbiciune“, iar d-v. aţi venit la guvern şi aţi intro- 

dus slăbiciunea. Căci fără a vă mai întreba cum v aţi îm- 

păcat cu statul grec şi dacă la această împăcare .a fost 

un cuvint de explicaţiune asupra acestei note prin care 

se căuta să se asmuţească opiniunea publică 'europeană în 

contra, noastră, d-v. aţi sfirşit prin această ordonanță fără 

tot juridic, care nu-şi are explicaţiunea de cit în faptul 

că ați voit să arătaţi unei magistraturi, pe care o credeți 

mai puţin independentă, vederile d-v. V'aţi înşelat, d-lor. 

De multe or greşiţi d-v. asupra puterii de rezistenţă a 

camenilor, Chiar acum staţi pe un vulcan din pricina tă- 

tei de caracter a doi magistrați, tărie, pe care nu o bă- 

nuiaţi! . 

D-v. aţi făcut un act de ploconeală, -ps care statul 

grec nu-l merită şi care în viitor va avea consecinţe grave, 

căci ăţi recunoscut, că un stat străin are personalitate 

morală în Rominia, că poate căpăta drepturi; dacă îi dai 

această, autorizare ipotetică, este pentru că şi d-ta, ca stat, 

în principii faci o asemenea recunoaştere. Aţi hotărit, 

ceea ce nu voiam noi a hotări între noi şi Greci in această 

Carte Verde şi nu aţi priceput imensul avantagii de a 

tăcea pănă ce nu va fi nevoie să vonbiţi.
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Presaţi de Grecia nu puteaţi să fiți, căci nu aveaţi 
de cit a-i spune: să arate întiiu justiţia că nu vă lipseşte 
de cit autorizarea mea şi voii vedea. Şi dacă nu era nici 
nevoie diplomatică, nici nevoie juridică, ce era? Numai 
incapacitate? 

Incapacitatea explică multe lucruri, dar nu poate să 
le explice pe toate, căci toate lucrurile ai o limită și 
după cum geniile nu sunt fără de limită, nici incapabili 
nu sunt fără hotar. 

Mă întreb atunci dacă nu cum-va acest ridicol act nu 
este fructul răi, dar fructul unei mari politici? Ce poli- 
tică? Incailea dacă aşi crede că aţi făcut o combinaţiune 
mare între noi şi Grecia pentru împărţirea Orientului, 
bine înţeles culturală; —însă politica d-v. în Orient este: 
„Să trâtască Sultanul I —şi gratis fără să vă dea nimic. 
Zici mai întiiă gratis: „Trăiască Sultanul!“ 

Dacă ţi-ar da ceva, ce să mai facă? Să-i săruţi pin- 
tenele aşa cum se făcea pe vremea paşilor cu trei tuiuri? 
Căci ce poţi să-i faci mai mult pe viitor, chiar dacă ţi-ar 
da pe toţi episcopii ce i-ai cere, dacă într'un moment în 
care, în toată Europa, poziţiunea Sultanului era grea prin 
anume evenimente, —nu mă ocup de ele, — d-v. aţi găsit. 
mijlocul de a vă singulariza. şi de a striga: „Trăiască 
Sultanul!“ Aceasta e, de sigur, politică tureo-filă. 

„In politica, turco-filă gratis ați mers pănă a nega în- 
tregul nostru trecut istorie. Am gonit băjenarii creştini, 
noi, cari în Orientul Europei am fost veacuri întregi adâ- 
postul tutulor popoarelor cari căzuseră sub jugul turcesc; 
ŞI aceasta e pagina cea mai glorioasă în istoria trecutului 
nostru, în istoria noastră, care nu se incepe de la 1848- 

Aci, la noi, pe acest pămînt liber sa plămădit rege- 
nerarea Grecilor şi a Bulgarilor, cari se refugiaii de la 
farigrad, Capitala, sufletească a Orientului creştin aici 
a fost. 

Frumoasa, noastră civilizaţiune din secolul al XVII-lea 
era civilizațiunea intregului Orient. La, Curtea lui Matei 
Pasarab şi Vasile Lupu era, vieața sufletească a Orien- 
tului. Atunci existaii la noi tradiţiuni largi de ospitalitate- 
Și cind ? Cind eram principat vasal, Cind la noi trebuia 
să fie frica; nu era frică, fiind-că era, o inimă caldă, care 
ştia să le reguleze toate, care putea să fie şi ospitalieră și
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cuminte şi să se arate blindă cu alții şi nică să nu piară 

țara romineasca. 

Cit a ţinut masacrul Armenilor, noi am fost singura 

țară, care am oprit pe cei cari fugeaii din măcel să vină, 

la noi; nici un stat nu a pus pe fruntea sa această ru- 

şine de a spune unui om care fugea din măcel: „Nu ai 

să pui piciorul; dute la măcelărie!“ Numai Rominia a avut 

această tristă celebritate! 

Ei d-lor, cînd liberalii, din cari vă lăudaţi că des- 

cindeţi, sait dus în Occident, după 1848, să caute un pă- 

mint ospitalier, aşa li sa răspuns? Aţi uitat trecutul ! Ne 

ai arătat ca o ţară de parveniţi, care își reneagă tot 

trecutul şi nu ştie de suferinţele din cari şi ea d'abia 

a eşit ! 
Mai tirziu ai venit Grecii plecaţi de aci ca să se 

dată pentru patria lor şi i-aţi refuzat. Ţineaţi aci pe ne- 

webnicii cari ai refuzat să se lupte pentru patria lor şi 

pe aceia îi pedepsiţi cari ai plecat ca să-şi apere patria. 

Dintre Greci nu vă plac oamenii, ci cei plecaţi. 

Pe urmă amin şi la Atena, ordonanță în ziua pro- 

cesului, ordonanță care este un act juridic absolut ridicol. 

Atunci, dacă nu veţi avea altă explicaţie, ne aflăm 

în faţa unui caz de patologie mintală, şi cum nu am în- 

vățat meseria aceasta, nu pot să mai înţeleg nimic. 

(Aplause).



Peonuneiamentul ofiţeeilor de cavalerie 

  

(Intrunirea partidului conservator din ziua de 26 Aprilie, 1893) 

  

Partidul conservator, pe lîngă campania de resturnare ce o ducea în parlament în contra guvernului Dim. Sturdza, începuse o acţiune paralelă şi prin întruniri publice, 
i În ziua de Duminecă 28 Aprilie 1898, cetățenii Capitalei fară chemaţi a se întruni în sala Băilor Eforiei, pentru a. chibzui ce e de fâcut şi a pro- testa în urina destăinuirilor ce s'au produs asupra demisiunei ofiţerilor de cavalerie. 

i Chestia pronunciamentului sai demisiunea ofiţerilor de cavalerie e cunoscută. In anul 1894 citi-va ofițeri se arată nemulțumiți de modul cun se fac înaintârile în arma lor. Imediat partidul liberal, din o cestie izolată şi neînsemnată, Caută să facă o cestie de stat, se agaţă de această afacere, ațiţă pe ofiţeri a complota în contra ministrului de atunci, d. Iacob Laho- Yari, şi în urma unor promisiuni formale luată de partidul liberal, se pro- duc. maj multe demisiuni, cari face o situaţie dificilă d-lui Lahovari în mi: nister. Cestia insignifiantă de la început, cîte-va demisiuni izolate, în urma Proporţiunilor date de partidul liberal, ia o turnură gravă şi amenință a contagia întreaga armată şi a-i surpa temeliile. Partidul şi guvernul con: Servator, nu numai că bănuia acțiunea criminală a partidului liberal în ces- tia ofiţerilor, dar şi era convins de culpabilitatea iui. N'avea însă probele materiale. 
Ș După, trecere însă de patru ani, d. Costineszu, unul din disidenţii gru- Pâţi în jurul ziarului Drapelul, ia cuvîntul într'o zi în Cameră şi între altele aduse acuzațiunile cele mai formale şi precise d-lui Sturdza şi a celorlalte căpitenii colectiviste-uculte, că ar fi comis atentațul cel mai odios în potriva temeliei statului, voina sa dezorganizeze armata. 
o Declaraţiunile precise ale d-lui Costinescu ai produs o mare zâpă- ceală in rîndurile bâncei ministeriale şi a majorităţei. Vroind să se Scuze, sâ se explice, mai răi se înfundaui. Pentru partidul conservator, proba ma: terială era făcută acum; liberalii în Scopul meschin de a produce dificul- tățti guvernului conservator, nu s'a dat înapoi, de a încuraja şi prezida coneiliabulele şi pronundiamentele militare. - a] 

Cestia fiind prea gravă, partidul conservator a început o luptă în 
contra guvernului liberai pe această temă, deschizind focul prin întrunirea de la Eforie. După ce vorbi d. Lascar Catargii, seful partidului, luă cuvintul d, Taks Ionescu şi făcu rechizitorul partidului aşa numit liberal şi naţio- 
nal, nefiind nici una nici alta. Ă Iată, după notele stenografice, admirabilul discurs al d-lui Ionescu: 

Cefa Cozteras, 
Să nu vă aşteptaţi la o cuvintare lungă. Faptele rele ale guvernului sunt foarte lungi, dar dovedirea ?
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lor este scurtă, fiind-că cad sub bunul simţ al tuturor 
(Aplause). 

D-lor, noi vă chemăm cam rar la întruniri. Afară de 
alegeri, în doi ani şi jumătate de cînd suntem în opozi- 
ţiune, nu v'am chemat de cit odată şi aceasta este a doua 
0ară. 

De ce vă chemăm rar la întruniri? Fiind-că noi 
ne dăm seamă, că nu se zguduie şi nu trebue zguduită 
conştiinţa publică pentru interesele mici ae partid, ci 
numai pentru interesele mari naţionale. (Aplause pre- 
lungite). 

V'am chemat acum un an şi jumătate. Ce se pe- 
becuse atunci? Repausatul Lahovari, nemuritorul Laho- 
vari (Aplause prelungite), o spusese în trei vorbe: „Să 
vă fie foame de dreptate, să va fie sete de Qreptate Şi 
veţi fi îndestulaţi!“ 

V'a fost foame de dreptate, v'a fost sete de dreptate, 
şi ați fost îndestulaţi, căci nedreptatea a fost răpusă. 

Se zguduise atunci de d. Sturdza una din temeliele 
or-cărei societăți, una, din temeliele ori-cărei vieţi private, 
credința în dreptate, credinţa, că sunt nedreptăţi, care nu 
se pot săvirşi. ” 

Aceasta. se nesocotise, şi faţă cu indignaţiunea d-v. 
generală, fără de alegeri, fără de revoluţiuni, făra de pro- 
nunciamente, a căzut nelegiuitul şi s'a făcut dreptate: 
iar osînditul ce fusese luat aşa pe nedrept din palatul lui, 
e] a făcut iertăciune la sfirşit. (Aplause prelungite). 

V'a fost foame de dreptate şi a venit stegarul par- 
tidului liberal în strada Amzei, la Lascar Catargiu, care nu 
era nici deputat, nici senator, cerindu-i să dezlege nele: 
giuirea lui Sturdza ; — şi Catargiu a dezlegat-o. (Aplause). 

V'a fost sete de dreptate şi s'a întimplat ca în casa, 
lui Lascar Catargiu, ei, pe care nu mă trimisese încă în 
Cameră, alegătorii din Romanați, să colaborez la actul ofi- 
cal cu ministrul cultelor liberal, ca să dezleg nedreptatea. 
(Aplause). , 

Cind un partia are în patrimoniul lui aşa zile de 
glorie, cum aţi crede pe birfitorii cari zic că nouă nisa 
făcut dor de putere ? PI 

Dar ce putere mai mare de cît ca fără, să fii în Ca- 
Meră sai în Senat, să dezlegi cea mai mare cestiune ce se
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ivise! Nici de cum nu este putere ca să încasezi un man: 
dat la finele lunei saii să stai ca un nemernic pe banca 
ministerială şi la interpelări să nu răspunzi, fiind-că nu 
vrei să răspunzi. Aceasta este puterea? (Aplause). Puterea 
este să meargă rostul lucrurilor după cum chibzueşte 
mintea şi inima ta. Puterea este să poţi să lucrezi tucu 
tot capul şi cu toată dragostea la binele ţărei; puterea 
este să poţi să zici: era primejdie, de primejuie v'am 
scăpat. 

Aceasta este puterea. (Aplause prelungite). 
O altă împrejurare, iubiţi cetăţeni. 
Avem prim-ministru pe un om, care s'a făcut şi în 

opoziţiune şi la guvern călăi ale intereselor Rominizmu: 
lui. (Aplause). 

Nu am obiceiul să spun vorbe late, şi cînd zic acest 
lucru, să mă credeţi, căci n'a să treacă zile multe şiil 
veţi vedea dovedit: spion în opoziţiune, spion la guvern 
şi prim-ministru al ţărei. (Aplause). 

Sunt patru saii cinci ani de cînd acel domn, într'o 
întrunire publică, m'a acuzat pe mine de trădare şi a 
spus că are să-mi meargă numele. cu pecetia neagră la 
nemurire. Am tăcut. Ati trecut cinci ani şi acum voii 
vorbi. (Aplause). 

Ei bine, d-lor, să rîvnim la putere? Dar aceasta este 
puterea adevărată: ca să apuci pe primul-ministru al țărei 
de guler, să-l arăţi vrăjmaş al intereselor ţărei. Această 
este adevărata putere. (Aplause zgomotoase). 

lubiţi cetăţeni, a căutat Sturdza să distrugă întiia 
temelie a vieţei ori-căruia dintre noi, sentimentul de drep 
tate fără care nu putem trăi în acest virtej de suferinţe, 
din care se compune viaţa tuturor şi a celui de sus şi a 
celui de jos, şi a celui bogat şi a celui sărăc. (Aplause). 

__ A doua temelie a vieţei este iubirea de patrie, căt 
din ea se ţese acea bucăţică de cer albastru, care tot-de- 
a-una străluceşte deasupra negurilor din vieţile noastre: 

___ Fără iubire de patrie nam suferi nică ziua de astăzi, 
nici nu am nădăjdui în ziua de miine. Cind veţi şterge 
din sufletul unui om acel nobil şi măreț sentiment al iu 
birei de patrie, veţi fi uscat totul. ” 
___Poate va mai rămine o maşină, care să poată să 

ciştige bani, om nu mai rămîne. (Aplause zgomotoase):
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„Şi aceasta a doua temelie a vieţei, Sturdza ne-a sur- 

pat-o. | 

Căci cum voiţi d-v. să rămînă în noi şi să înflorească 

iubirea de patrie, într'o patrie unde este posibil ca un 

spion să ajungă prim-ministru şi să rămină, prim-ministru ? 

(Aplause). 
A treia temelie, d-lor, a vieţii de stat ca şi a vieţii, 

noastre a fie-căruia, şi de aceea mă voii ocupa astăzi, 

este credinţa morală, că fapta rea se plăteşte cu răi şi 

fapta bună se plăteşte cu bine. (Aplause). 

Ştergeţi din suflete credinţa, morală, şi nu mai rămine 

vieață. Noi nu trăim în siguranţă, pentru că există gean- 

darmi, ci pentru că lumea este convinsă că, dacă face 

răi, o prinde geandarmul. Geandarmul singur nu dă sigu- 

ranța. Cincă-zeci de făcători de rele ar putea să pună foc 

Bucureştilor, cînd ar voi; nu o fac, pentru că le este 

teamă, că vor fi prinşi, dar dacă ar fi siguri că, li-se va 

da bacşiş, ar face-o. 
Această a treia temelie a vieţii noastre, credinţa mo- 

rală, este zdruncinată de d-nul Sturdza prin şederea d-sale 

la guvern. 

Voci: Jos! Jos! | 

D. Take Ionescu: Acum, d-lor, şi vă rog să mă ier- 

taţi, dacă vă voii mai ţine 10 minute, o să ziceţi: istoria 

cu ofiţerii este de patru ani; pentru ce astăzi, şi nu acum 

patru ani ne-aţi vorbit despre dinsa? D-lor, acest partid 

conservator, care are mari calităţi... | 

O voce: Să trăiască! 
D. Take Ionescu: ... are şi mari cusururi. Ştiţi care? 

Suntem prea cinstiți în lupta cu adversarii. Nu aducem 

învinuiri de cît cînd avem siguranţă absolută. De şi ini- 

mele ne o spun, pănă nu vedem cu ochii, nu acuzăm. 

(Aplause). 
Ce ştiam acum patru ani? Voii fi foarte scurt. Adu- 

sesem multe lucruri să le citesc. Ştiam un lucru: că la, 

22 Ghenarie, d. Costică Stoicescu vorbeşte la Cameră şi 

ne spune că avem ură pe cavalerie, că o vedem cu ochi 

de cumătră, că stricăm cariera unor ofiţeri străluciți, ne 

citează pe cei cari s'aii dovedit în capul mişcărei, căci le 

ştia numele, şi adăugă, că vor pleca şi se va face un gol 

în jurul Tronului.
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„Vă mărturisesc că, noi, cari nu-i credem capabili de 
0 aşa crimă, am zis: astea sunt vorbe de ale dlui „Cos: 
sică Stoicescu. (Aplause). a 

Dar, la 80 Ghenarie apar demisiuni de ofițeri de ca- 
Valerie, iar la, 2 Februarie, Voința Naţională spune: geaba 
umblă guvernul să împace lucrurile, aflăm că ofiţerii per- 
sistă şi ai dreptate, bine fac. = 

La 3 Februarie suntem interpelaţi la Cameră. Răs- 
punde d. general Lahovari, ei şi d. Catargiu. | 

D. Catargiu spune: ori de unde ar fi venit instiga- țiunea, toţi oamenii de bine, toate partidele să ne dăm 
mina, să sfătuim pe aceşti tineri să revină la sentimente 
mai bune, căci este vorba de interesul ţărei. Fac apel la patriotizmul d-v. Vorbea la 4 după prînz. La 5 ese Voința Naţională, unde se Spune: guvernul răspindeşte vorba că are să le primească demisiunile, guvernul minte şi asigu- răm că, dacă guvernul o va face, liberalii vor veni cu 0 lege specială, şi le va reda şi gradul şi vechimea. 

„La 4 Februarie, ne interpelează d. Sturdza, şi în seara acelei zile ne hotărim în fine, să primim cite-va demi- siuni, ca să facem bună rînduială; le primim la 4 Fe- bruarie seara, iar decretul apare la 8 Februarie în Mo- nitor. | Da 
Ne ziceam; aci nu este lucrul curat, este o comedie, căci cum s'au primit unele demisiuni, s'a isprăvit: treaba; este ceva. Noi, mărturisesc că ştiam, dar nu aveam dovezi. Ai trecut patru ani Şi s'a întimplat că at venit ne- înţelegeri în partidul liberal, a venit o zi: cind acei cari nu participaseră la această crimă — nu vorbesc de tinerii ofițeri, de băeţii tiriţi şi ademeniţi, vorbesc de oamenii politici, — ati vorbit. A venit în Camera d. Costinescu şi a spus: aţi făcut încă o crimă, crimă cu ofiţerii. De atunci au curs dovezile, căci sa sculat d. Cantacuzino, ministrul de finance, Şi a zis: am ştiut că, ati să demisioneze şi le- 

am Spus să nu o facă, Şi dacă am publicat ceva în Voința Naţională, este ca, să spun o vorbă de consolaţiune celor demisionaţi. | “ Și ei îi zic cuvintul acesta: minţi. Minţi, căci s'a pu- blicat articolul la 3, şi nu Ştiaţi ce avem să facem noia doua zi, dupa ce aţi publicat acest lucru în Vointa Na- țională. (Aplause). |
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Nu.s'a;isprăvit cu aceasta. Ai mai venit unii din 
ofiţerii demisionaţi, şi aţi citit în Epoca — şi cari nu aţi 
citit vă rog să citiţi — toată istoria de la început: pănă la 
sifrşit. A răspuns Voința Naţională aseară. Șiiţi cum? Aşa, 
că s'a prins pe d'a'ntregul. Zice: ăla n'a fost, cutare, 
Palade, n'a fost; va să zică cei-l'alţi:. Cantacuzino, Culoglu, 
Sihleanu, ai fost. . ă 

D. Cantacuzino zice că nu a vorbit personal cu ofi- 
„țeril înainte de primirea demisiunilor. Noi, d-lor, nu ştim 

ce se va mai descoperi, dar dacă n'a vorbit d-sa, alţiiau 
vorbit. i 

Dar jurămiîntul? Cum îl explică? A fost la un căpi- 

fan, apoi la un ofițer superior, apoi la un înalt; perso- 

nagii, nu ştim care, şi de acolo s'a întors la căpitan. De 
unde știi toate aceste taine aceşti inocenți? 

Dar, d-lor, mai spunea una, zicea: s'a făcut contri- 
buţii între ofiţeri la „Oppler“. Ei bine, ei ştii personal că 
a lost un ofiţer care a propus, dar ideea nu a fost ad- 
Misă. S'ai cam încurcat cei de la Voința Naţională des- 
bre locul contribuţiunei şi despre persoanele cari a con- 
tribuit, (Aplause). | 

Dar ce să mai mă întind? Acesta este adevărul 
deplin. Bi mai zic că trebue un document; dar un docu- 
ment scris de vre-unul din ofiţeri? Nu. Lu trebue scri: 
soarea, unui fruntaş liberal. Ei, vedeţi d-v., de ordinar 
hoțul nu dă chitanţă. Cind îl prinzi, nu este, fiind-că a 
dat el chitanţă, este că s'a încurcat la treburi, dar. chi- 
fanţă nu. Cu toate acestea, cîte odată da şi chitanţă. Și 
există în Europa, în buzunarele unui Romin, o scrisoare 
a dlui Dimitrie Sturdza, pe care a citit-o un alt bun Ro- 

min, şi care dacă sar publica, ar face să intre sub pă- 
mint. De ce nu se publică ? Fiind-că ar strica nu numai 
lui Sturdza, dar la ceva mai sfint de cît Sturdza. Istoria o va 
cunoaşte, şi ea va spune dacă ei vă mint, sau dacă vă 

Spun adevărul. (Aplause zgomotoase). 
ȘI atunci zic: omul acesta ne-a distrus şi a treia te- 

melie a, vieţei noastre, sentimentul moral, căcă este imoral 
ca să faci pronunciamente şi să stai la putere. 

.. Îmoralitatea nu. va triumfa. 
Scăparea, va veni. Dar mă veţi întreba: pe unde are 

% ne vie scăparea? Nu ştiti; ceea-ce ştiii este că are să vină.
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Cind cu cestiunea Ghenadie, vă spunea Lahovari: 
Să vă fie foame de dreptate, să vă fie sete de dreptate. 
— Ştia el pe unde va veni dreptatea? Nu, — dar a venit. 
Aşa şi astă-zi. Să vă fie foame de moralitate, să vă fie 
sete de moralitate, şi va veni moralitatea. Dar pe unde? 
Nu ştii; dar va veni. (Aplause prelungite). 

Dar, d-lor, faţă cu aceste învinuiri, ce are guvernul 
acesta să ne opună? | 

Opiniunea publică? Slavă Domnului, în toate alege- 
rile parţiale ce se fac de un an şi jumătate, ori îl batem 
ori ne bat cu un vot, şi d-v. ştiţi că opoziţiunea la noi 
ca să bată este foarte greu. 

Este fidelitatea partizanilor lui? Apoi noi nu am spus 
Dică Odată mai mult despre d. Sturdza, de cît partizanii 
săi la Cameră, poate mai puţin, fiind-că nu ştiem toate iţele 
şi toate dedesubturile. 

„Atunci ce-i rămîne? Aţi văzut că cam mormie şi 
miorlile mereii: încrederea. Coroanei, încrederea Suvera- 
nului, increderea Coroanei, încrederea Suveranului. Ei cred 
că minte. (Aplause). 

Şi de ce? Apoi cum să cred eii, că are încrederea 
deosebită a Coroanei, un om care şi-a bătut joc de reli- 
gie şi de dreptate, de armată şi de moralitate? (Aplause 
prelungite şi îndelung repetate). Apoi, d-lor, d. Panu vor- 
bea de condica penală; ei bine, în această condică este 
un articol care te pedepseşte dacă insulți pe Capul sta- 
tului. Voiţi să mă trimită la puşcărie? A spune că Capul 
statului are o deosebită, încredere în d. Sturaza,. nu ar fi 
să insult pe Capul statului. 

Prin urmare nu are nici încrederea Coroanei. Are în- 
găduinţa oficială a Coroanei, ca, ori-ce prim-ministru. 

Dar să cred eii că are încrederea, deosebită a Co- 
roanei, fiind-că a, fost spion, fiind-eă sa legat de religie 
şi de dreptate, fiind-că a complotat, contra armatei şi deci 
a Coroanei, asta nu! Ei n'am venit aci să insult pe Capul 
statului, ci am venit să deştept conştiinţa naţională. (Aplause 
zgomotoase). 

Şi acum, iubiţi cetăţeni, să-mi daţi voe să inchei. 
E ne bazăm noi ca să invingem? Ne bazăm noi pe . 

are adevăr care, cînd s'ar stinge din vieţile noastre,
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pu am mai trăi nimeni dintre noi, nu am mai voi nimeni 

să prelungim un lucru nefolositor? 

Ne bazăm pe acel mare adevăr că nu este la urma, 

urmelor cu putinţă ca, să-ţi baţi joc nepedepsit de tot ce 

are un popor maj sfint, de acea, parte din vieaţa, lui care 

wece peste nevoile zilei, îl înalță şi îl pune în legătură 

cu sferele cele inalte. Nu este cu putinţă să-ți baţi joc de 

lucrul acesta şi să nu plăteşti! (Aplause prelungite). 

Şi de aceea să-mi daţi voe, iubiţi cetăţeni, să încheii 

cum încheiam la Iaşi, cînd cu cestiunea mitropolitului. Spu- 

neam: Cind împărătul Constantin mergea spre cucerirea 

Italiei, i-a apărut pe cer semnul Crucei şi i-a zis: prin 

acest semn vei învinge; şi adăogam: In campania noastră 

este un semn al Crucei: Dreptatea trebue să învingă; cu 

ochii la dinsul şi vom învinge! (Aplause zgomotoase). 

Aşa vă spun şi astăzi: Scoboriţi-vă în adîncimile sufle- 

tului d-v., ridicaţi-vă la sferile cele înalte unde stă pa- 

uiotizmul, unde stă onoarea şi dreptatea, și întrebaţi-vă 

dacă este cu putinţă ca, să reziste d. Sturdza la aşa pu- 

tere nebiruită (Aplause prelungite), la aşa putere nemu- 

ritoare, la, adevărurile care au fost înaintea noastră, care 

vor rămîne după noi, în cît este o ruşine pentru adevăr, 

0 ruşine pentu mintea şi inima noastră, ca să ne mai 

îndoim că vom învinge... Vom învinge! . | 

| (Aplause prelungite şi îndelung repetate, strigăte de 

„bravo“),



Subvenţia şeoaleloe pomine din Bpaşov Şi d. D. A, Stuzira 

" Interpelarea d-lui 'Take Ionescu 
  

(Şedinţa Camerei de la 28 Aprilie, 1898) 
  

Unele şcoli şi biserici romîne din Transilvania, neavînd fondurile lor pro- prii, primea sub formă de subvenţiuni anuale, diferite ajutoare din partea guvernului romiîn. Intre acestea era şi liceul romîn din Braşov, care primea venitul unor donaţiuni vechi hărăzite bisericei Sf. Nicolae din acel oraş, Aceste subvenţiuni nu erai cunoscute de guvernul maghiar, de şi trecute în budgetul regatului romin, pentru-că erat cuprinse sub un titlu general „Subvenţiunile şeolilor şi bisericilor din străinătate“.. Acestea pănă în anul 1894. 
. In luna Octombrie acestui an însă, d. Dim. Sturdza, nefiind la gu vern, la o întrunire a partidului liberal, în sala „Orfeu, pronunţă un dis- curs violent la adresa partidului conservator, pe atunci la cîrma statului (d. Take Ionescu fiind ministru al instrucţiunei în cabinetul Lascar Catargiii) în care, cu date, a arătat. că ce şi câte sume se trimet şcolilor din Braşov din partea, guvernului conservatur şi prin a cui intermediare. De asemenea a dat numere de mandate, cuantumul sumelor şi numele persoanelor ce primiseră ajutoare şi subvenţiuni din partea guvernului romiîn, recete con: servator. 

Acestea toate, ventru a face o situaţie dificilă guvernului Catargiă şi * pentru a-i ridica cestiuni diplomatice de o natură extrem delicată faţă cu guvernul din Budapesta. 
„Pentru a da o satisfacţie (2) şi pentru a complace guvernului maghiar, 

de a fi închise, sai de a fi subvenţionate de guvernul maghiar, şi a primi Şt unguresc, — ceea ce insemna, cu alte cuvinte, maghiarizarea sai mcartea acestui asezămint de cultură romînească. LL Ceva mai mult. La 18 Aprilie 1898, ministrul de instrucţiune publică al Ungariei, d, Vlassici, trimise o adresa Mitropolitului Roman din Sibii, în care, după ce-i face istoricul amănunţit al şcoalelor romine din Braşov, 1 spune că va uza de toate rigorils leget în contura scoalelor romine, dacă Yor mai continua a primi subvenţia guvernului din Bucureşti. Ministrul sa sa către prelatul romina din Sibiă, pe mal t : şi ştiinţ ate şi comunicate lui, de guvernul romin, prezidat. de d. Sturdza. 
, a stind lucrurile, rominimea toată, cea âin regat şi da dincolo, sa i cu 

Aş 
alarmat, ȘI cu drept cuvint, o agitaţiune a cuprins şpiritele în potriva fap- tei necalificabile a ministrului romi Dimitrie A. Sturdza.
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D. Take Ionescu aduce această gravă cestie înaintea parlamentului 

sub forma de interpelare. Iată în extenso, după Monitorul oficial, cum frun- 

taşul conservator s'a achitat de a sa datorie, înfundînd pănă 'n git pe pre: 

mierul regatului romin. 

Prezidează d. Dim. Giani, preşedinte. 

D. Preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul pentru 

a anunţa o interpelare. 
D. Take Ionescu: D-le preşedinte, am onoare a anunţa 

d-lui preşedinte al consiliului următoarea interpelare: 

„Cunoaşte d. prim-ministru, urmările unor declaraţiuni 

pe cari le-a făcut d-sa în sala Orfeii la, Septembre 1894? 

Şi dacă le cunoaşte, crede d-sa că mai are destulă autori- 

tale ca să poată sta în capul, guvernului ?* 

D. Dim. Sturdza, preşedintele consiliului: Sunt gata a 

răspunde acum. 

D. Preşedinte: D. prim-ministru fiind gata a răspunde, 

aveţi cuvintul, d-le Ionescu, pentru a vă dezvolta inter- 

pelarea : 

D4n Deputati, 

Şi la guvern şi în opoziţiune am fost tot-de-a-una, în 

contra, ideei, că se poate discuta în Parlamentul nostru 

cestiuni cari privesc afacerile din alte State, şi de aceea 

vin să vă declar, încă de la început, că în grava împre- 

jurare pe care am s*o dezvolt înaintea d-v., nu mă ocup 

de loc și nu am dreptul să mă ocup de purtarea bună 

sal rea, a unui guvern străin, ci mă ocup pur şi simplu 

despre faptul dacă acea purtare este sai nu pornită din- 

tun fapt al unui om politie al nostru—şi ca să lămu- 

Tes —al d-lui prim-ministru, şi apoi voiii cere de la d-v. 

să puneţi singuri concluziunea. 
D-lor, toată lumea ştie de cite-va zile, că în toate 

părțile regatului ungar locuite de Romini, este o mare fier- 

here, o fierbere poate mai gravă de cit ori-cînd, şi ca să 

documentez, voii cita, nu un jurnal de dincolo, bănuit de 

3 nu avea simpatii pentru d. prim-ministru, ci acel Jul- 

dal de dincolo, Tribuna Poporului, care, fără a repeta, — 

Căci nu voesce să spun nimic, pe care să nu-l pot docu- 

menta —fără a repeta ceea ce se Zice, că ar fi inspirat 

de d. prim-ministru, e de sigur un jurnal care nui este 

65772. Discursuri. I1L. 
”
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antipatic şi care la toate întimplările vorbeşte de bine de 
d. prim-ministru. 

Sub numele de Primejdia natională, „Tribuna, Poporului“, > 

în numărul de Duminică, 25 Aprilie, se exprimă astfel: 
„Cea mai de frunte şcoală de legea strămoşească a 

Rominilor e în primejdie; liceul rominesc din Braşov se 
clatină şi guvernul unguresc îşi deschide braţele prieti- 
neşti să-l sprijinească. 

“„lavoarele de venite, din cari în mare parte trăiaii 
pănă aci şcoalele centrale greco-orientale romineşti din 
Braşov, ad secat. Astăzi punctul de plecare pentru pre: 
ocupaţiunile noastre nu poate fi de ci constatarea, că 
amintiteie izvoare ai secat. Izvoarele ai secat, iar guver- 
nul ungar oferă bani din visteria statului nostru, pentru 
Susținerea şeoalelor de sub întrebare, adăogind acestui 
ofert și ameninţarea că la din contra liceul rominesc din 
Braşov va fi închis.“ 

Pe urmă, examinînd situaţia, zice: 

„Pretindem deci acest ajutor în principiă, în praxă însă ne îngrozim de el.“ 

Autorul articolului merge inainte şi arată că ceea ce este mai important unui neam, este conştiinţa naţionaiă! 
Şi foarte bine spune, că: 

„Conştiinţa naţională se nutreşte din fructele culturei 
naţionale; in lipsa acestor fructe conştiinţa naţională slă- beşte şi existenţa etnică a poporului se clatină. „Este evident, că guvernanţii noştri vreaii să pună mina pe izvoarele pe cari se hrăneşte conştiinţa, naţională a Rominilor. Gimnaziul din Beiuşi este maghiarizat, pe frontispiciul celui din Năsăug se află o inscripţiune un: Surească; Blajul, să fie lăudat, dar ei nul înţeleg. Singur liceul greco-oriental rominese in Braşov mai ţine pănă acum neprihânit stindardul culturei naţionale romineşti şi lauda lui umplea de bucurie sufletele întristaţilor Romini. 

„Dar liceul rominesc din Braşov trebue să piară. Ori va fi închis, ori va primi subvenţiunea, statului ungar. Inchiderea va să zică nimicire, subvenţiunea va să zică înhămarea, şi a acestei puteri romineşti la carul politicei de stat, care are de ţintă creearea statului naţional ma-
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ghiar, deci nimicirea etnică a popoarelor nemaghiare din 

pabria, noastră. 

„Inchiderea e moarte cinstită, primirea, subvenţiunei 

e o sinucidere ticăloasă, 0 moarte pestilentă, care va con- 

tagia generaţii intregi. 

„Se zice însă că ministrul nu pune conâiţiuni pentru 

subvenţiune, gimnaziul rămine cum a fost. | 

„ȘI dacă nu pune azi, ne poate d-lui asigura că alt 

ministru, ori chiar d-lui, nu va pune miine? Oriam uitat 

soarta gimnaziului din Beiuşi? Ori am uitat că există o 

lege pozitivă, care dispune că la, şcoalele secundare con- 

fesionale subvenţionate de Stat, pe profesorii cari sunt 

pitiți din acea subvențiune, are să-i numească ministrul?“ 

Am citit, d-lor, acest axticol eam lung, pentru a în- 

vedera, ceea, ce vă spuneam adineaori, că în realitate este 

ferbere în suflete, că în realitate teama, de închiderea li- 

eului din Braşov nu este himerică şi că lucrul are im- 

portanță. 
Ştiu că un membru al acestei Camere, vorbind cu 

prietenul meii, d. Disescu, îi spunea, că aceasta nu este 

ucru mare, fiind-că puterea romînizmului este la munte, 

n licee. 

Să-mi permiteţi a vă spune că aceasta este o mare 

eroare, naţiunile, ca şi individul, nu se conduc prin picioare, 

d prin cap, şi capul cînd se înstrăinează, dacă nu este 

siguranţă că se va naşte altul, ca la faimosul animal mi- 

tlogic, atunci restul lesne se strică. 

De aceea vedeţi în Ungaria acest lucru ciudat, că 

sunt 3000 de şcoli primare romineştă, dar şcoli secondare 

nu se mai pot deschide. La Arad, la Caransebeş sunt bani 

strinşi de 10—15 ani; cer să deschidă un liceii şi nu pri- 

Mesc nici un răspuns. 

De aceea, vedeţi că şcolile primare nu se maghiari- 

2a7ă, dar gimnaziul din Beiuşi sa maghiarizat ; cel din 

Năsând este de asemenea, în principiu. A rămas Braşovul. 

De aceea aţi văzut în Boemia, că Cehii at susținut, 

ca manifestaţie naţională, 0 universitate a lor; căci din 

unversități ese adevărata încoronare a culturei naţionale. 

După cum un individ, care nu pătrunde cu inima lui în 

cele superioare, nu este un om complect, nici o naţiune
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fără de straturi superioare nu este un corp complect, Patriotizmul se bazează nu numai pe interesul prezentului, ci pe gloria trecutului şi pe mindria viitorului, şi nu aj de ce să fii mindru, cînd eşti decapitat. 
Cu cit un stat capătă mai mare vigoare, cu cît un neam capătă mai mare importanţă în lume, cu atiţ patriotizmul prinde rădăcini mai adinci, 
Grija Romiînilor că li se inchide şcolile secundare, este 

dar firească, 
Acum d-lor, că este întemeiată teama celor de dincolo, să-mi daţi voie să vă citesc un act oficial, 
Act oficial, ordinul d-lui ministru al cultelor Şi in- strucţiunei publice No. 1816 din 18 Aprilie 1898, d. Vlas. Sică, pe care vi-l citesc în traducţiune, căci nu ştii limba oficială a statului ungar, nici d-v. nu o ptricepeţi. 
Tată, d-lor, ordinul, lucru foarte recent, 18 Aprilie 1898. Ordinul este adresat mitropolitului din Sibiu, fiind-că şcoalele romineşti sunt confesionale şi de el atirnă. Voiu citi actul întreg; să mă erte Camera; fie-care vorbă are însemnătatea ei. (Citeşte). 
Vă rog, d-lor, să nu uitaţi aceste cuvinte foarte grave: „din probele documentale, procurate de cătră guvernul re- gesc.“ Acest lucru are însemnătate; veţi vedea îndată de ce. 
Acum ca să vă, daţi bine seamă de care este starea unei şcoli confesionale, care primeşte subsidii de la gu- vernul regesc unguresc, să vă citesc art. 30 din legea, de la 1883, $ 47. 
Articolul de lege îl voit citi, și ştiţi că în statele con- stituţionale, cele adevărate, legile nu se pot suspenda de cătră, un ministru prin voia lui; în acele state, legea, pe cii e lege, nu se poate suspenda şi nu încetează de a fi aplicată pănă la o nouă, lege votată de Corpuriie legiui- toare. Prin urmare, legea aceasta e 0 normă serioasă. Iată ce zice articolul de lege XXX din 1883, $ 47, la punctul c: 
Punct c, aliniatul ultim, sună: „pe acei profesori cari trag salarul ain ajutorul de la, stat, îi denumeşte ministrul de culte şi instrucţiune publică. « Va să zică ori-cit de mic ajutor ar da Statul, elare 0 parte în numirea, profesorilor, Se calculează, de exemplu:
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are şcoala un budget de 50.000 lei, 40.000 lei venit al 

skii şi 10.000 lei daţi de stat, statul numeşte un profe- 

pr la cinci. Statul îl numeşte, statul îl scoate, e omul 

statului. Cind însă alocarea budgetului e mai mare de ju- 

mătate budgetul şcoalei, cum de sigur ar fi cazul în 

specie, căci budgetul liceului din Braşov este de 80.000 lei 

şi el n'are venit de cit veri-o 30.000 lei, atunci e alin. d, 

care zice: 
Punct d. „Dacă peatru acoperirea trebuinţelor anuale 

ae şeoalei, Statul contribue cu jumătate sai mai puţin 

a jumătate la susținerea institutului ajutorat, în cazul 

acela dreptul întreg de conducere şi dispunere asupra, ace- 

lui institut compete şi mai departe autorităţei institutului, 

şi ministrul, faţă cu institutul ajutorai, exercitează numai 

dreptul de supremă inspecțiune. 

„Dacă însă Statul, la susţinerea şcoalei, contribue mai 

mult ca jumătate din suma, recerută anual, în acel caz 

ministrul ia în conducerea şi dispoziţiunea sa întreg insti- 

totul. 

Va să zică nu este de mirare emoția care sa produs, 

D-lor deputaţi, acum cestiunea e alta. D-v. cu drept 

cuvint, veţi zice poate aceasta să fie o nouă nenorocire 

națională, dar ce caută această discuţie aci, faţă de doc- 

tina pe care ai pus-o d-ta la începutul interpalărei ? Da, 

an susținut şi la guvern şi în opoziţiune şi voiii susţine 

totde-a-una, că nu putem discuta, aci actele unui guvern 

străin. Ce caută atunci această cestiune aci? Bine sai răi 

îace guvernul unguresc de-şi exercită puterea lui aşa cum 

vea să v exercite; nu e treaba noastră ca Parlament al 

Bominiei. Poate să fie treaba noastră ca sentiment al 

nostru, dar nu e treaba noastră ca Parlament al Rominiei. 

, Recunosc de asemenea, d-lor, că nu a fost de mulţi 

ani, poate de 20—30 ani, situaţiunea lumel aşa, în cît 

cei mici să fi stat mai rău de cit cum staii astăzi, aşa 

e de adevărat că ideea de drept, singura garanţie a celor 

nici, e mai zguduită de cît orl cind, şi aşa e de adevă- 

Ia că aşa, se constelează lucrurile pa o mai mare  întin- 

dere de cit bătrina Europa, în cît cestiuni cari păreau 

îbarte importante, cad pe al doilea plan, şi, prin urmare, 

i importanța, actorilor din aceste cestiuni cade pe al trei- 

ea plan,
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Cu multă mîhnire şi durere un mare adevăr s'a ros- 
tit de un mare ministru; „cei mari devin din ce în ce 
mai mari şi cei mici din ce în ce mai mici.“ De aceea 
nu vă aşteptaţi ca să întrebuinţez un limbagii care să 
aducă umbră asupra dezbaterilor noastre; şi dacă nu ar 
fi de cit atit, nu aşi fi avut dreptul să iau cuvintul aci; 

de şi, d-lor, încă ar putea să fie o cestiune internă aceasta, 
că statul nostru datoreşte bisericei S-tului Nicoiae din Braşov 
şi e dator să-i plătească, după anume drepturi vechi și 
hrisoave, pe cari această biserică le are în contra statului 
romin, hrisoave şi documente de cari statul romin nu sar 
putea feri de cit pe temeiul paragrafiei, şi nu cred că 
vre-o dată, vre-un ministru romin, ar ordona vreunui 
advocat al statului să invoce paragrafia drepturilor une 
şcoli romineşti din Transilvania. (Aplause). 

Dar ceea-ce mă doare pe mine e alt-ceva; e izvorul 
ordinului lui Vlassici, e motivul ordinului lui Vlassici, e 
canalul prin care a fost pus în cunoştinţă ministrul Vlas- 
sici ca să ia această măsură, în contra liceului romin din 
Braşov. 

Acum, d-lor, vă voiu citi o piesă foarte lungă; să 
mă iertați că e lungă; dar vedeţi că pun absolută mode: 
rațiune în cuvintarea mea. Cind lucrurile sunt limpezi, 
sunt reale, comentariile sunt de prisos. Se întăresc cu ol: 
namente slăbiciunile; lucrurile puternice rămîn în goliciu- 
nea lor. 

Cu cite-va, zile înainte de a primi mitropolitul, şeful 
şcoalelor romîne, ordinul pe care lam citit, primise un 
alt ordin, în care i-se spunea, de către ministrul Vlassici, 

cum a aflat statul ungar că biserica St. Nicolae, prinur 

mare, liceul, primeşte ajutoare din Romînia, ba, nu numai 

că primeşte, dar că le cere cu insistenţă, şi, prin ul: 

mare, aceasta cam plictiseşte pe unele guverne cari ni 
vor să dea, 

lată acest ordin al ministrului. 

____ Veţi vedea cu ce cunoştinţă perfectă ministrul face 
istoricul şcoalelor romine din Braşov, cu ce cunoştinţă per” 
fectă face istoricul ajutorului pe care-l primea în vremuri 
aceste şcoale romineşti din Braşov: 

„Imprejurările acestea ai adus gimnaziul din Braşov
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pănă aproape de bancrută, materială. Insă în momentul 

cel mai critic, precum serie Barițiu) „Părţi alese din Istoria 

Transilvaniei“, vol. III, pag. 33, linia 34) membrii mai bă- 

mini al consiliului bisericesc şi-aii adus aminte, că mai 

de mulţi ani, încă şi cu 80 de ani mai înainte, biserica 

Sf, Nicolae avea venit din Moldova şi Muntenia pe baza 

unor donaţiuni vechi. Ce e drept, dreptul acesta, în urma 

faptului că timp mai îndelungat nu s'a făcut uz de el, în 

conformitate cu legile de atunci ale „Principatelor romiîne“, 

prin paragrafie s'au prescris. Cu toate greutăţile acestea, 

profesorul V. Oroianu şi comersantul R. G. Lecca, fură 

trimişi cu mandate scrise la Iaşi, la bărbaţii de stat mol- 

doveni, pentru ca să esopereze de la aceştia un ajutor 

pentru biserică şi şcoală. Legislaţiunea Moldovei nu a fă- 

cut uz de legea prescripţiunei, ci a votat un ajutor anual 

de 200 galbeni pentru biserica numită, respective pentrn 

şcoale. Exemplul acesta la urmat mai tirzii şi legisla- 

țiunea Munteniei şi a votat din partea sa și ea 200 de 

galbeni. Şcoalele din Braşov au ajuns în posesiunea aces- 

tui ajitor total de 400 de galbeni pe an, care după cursul 

de atunci, asigură un venit anual de circa fl. 2400 în anul 

1861 saii 1862. Aceasta este originea subvenţiunei din 

Rominia a şcoalelor din Braşov. 
„Ajutorul de florini 2400 ast-fel asigurat, nu numai 

a îmbunătăţit situaţia gravă a şeoalelor, ci a inspirat şi 

curaj în susţinătorii școalei pentru dezvoltarea mai departe 

a ei, mai cu seamă după ce aii esoperat şi ajutorul ora- 

șului Braşov, şi la 1863 şi scaunului guvernului regesc 

din Ardeal. În urma, aceasta ai ridicat, la 1862, salariul 

Profesorilor la 800 şi 900 A. şi înfiinţind la, 1862—63 

Casa a, cincia gimnazială, ai început cu completarea gra- 

dată a gimnaziului superior, care Sa terminat în anul 

școlar 1865—66. Ă 

___ „Între aceea, eaificiul deja gata, sa dovedit prea strimt 

ȘI astfel fură nevoiţi să zidească 0 aripă nouă la edificiu. 

Creşterea cheltuelilor a făcut ca sub titlul de drept deja 

amintit să facă paşi noi la guvernul romin pentru mă- 

tirea ajutorului. Paşii aceştia ai fost încununaţi cu succes, 

bentru că legislaţiunea Rominiei, printr'o lege specială, a 

tidicat subvenţia, originală de 400 galbeni la suma de 23.500 

lei, (Vezi, Maiorescu Titu, discursul ţinut în Senat, 6 Mar-
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tie 1875. „Discursuri parlamentare.“ Vol. I, pag. 2%, 
1899). 

„In anul şcolar 1869—70, susţinătorii şcoalei ai in- 
fiinţat prima, clasă a şcoalei reale şi în anii următori ai 
complectat-o cu încă două clase, din care cauză a trebuit 
să se edifice şi aripa de sus a şcoalel.“ 

Acum veţi vedea, d-lor, că a mai fost vorba dea se 
da un ajutor de statul unguresc liceului din Braşov. 

„Intr'aceea s'a întimplat că d. ministru m. r. de culte 
şi instrucţiune publică, a pus unele condițiuni pentru li- 
chidarea şi mai departe pe seamă şcoalei a ajutorului 
anual dat, de către fostul scaun guvernial regesc din 
Ardeal. Biserica susținătoare a şcoalei nu a, primit, aceste condițiuni şi de aceea guvernul iastrucţiunei publice a 
detras de la institut ajutorul de care s'a bucurat. Atunci 
susținătorii Şcoalei, cu provocare la această împrejurare, sai provocat din noi la guvernul romiîn, care le a şi dat 
ajutorul cel noii în suma de lej 10.000; suma aceasta se şi află în budgetul Rominiei de pe anul 1871. (Vezi Maiorescu, „Discursuri parlamentare“, Vol. I, pag. 105), Suma acestei a doua subvenţii varia din an în an; în cit-va sai ridicat cînd 10,. cind 13, cîna 15 mii de lei, şi suma, aceea a rămas şi în budgetele din 1875 şi 1876. 

„La 1872, mai mulţi membrii ai legislaţiunei romine, precum: Kogălniceanu, Vernescu, Ghica, Vladimir, etc., la iniţiativa, lui Maiorescu, aii prezentat o moţiune, ca această a doua subvenţiune să nu figureze de aci inainte numai ca 0 poziţie de budget, care să se poată şterge ori-cind, ci după chipul primei subvenţiuni de 23.500 lei să se sta- bilească printr'o lege specială. 
„Acest proiect de lege a fost primit de Senat numai în Martie 1875, cu 31 voturi, contra 9. După căderea gu: vernului Catargiu, în răstimpul scurt de la 4 pănă la 26 Aprilie 1886, Orăscu a devenit ministru al instrucţiunei pu- blice, care, prin raportul său No. 3334 de data 22 Apri- lie 1876, ceru nu numai sistarea acestei nouă subvenţiuni, 

C ŞI ştergerea subvenţiunei mai vechi de 23.500 lei. Orăscu însă a, căzut peste 3 zile şi îi urmă Chițu care a menținut şi maj departe subvenţiunea dublă, garantată prin două legi, care la 1876 făcea cu totul 38.500 lei.“
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Intrăm într'o parte mai interesantă. 

Ordinul adaogă: 

„Intm'aceea s'a întimplut că guvernul ungar regesc a 

aflat că şcoalele gr. or. romîne din Braşov primesc sub- 

venţia anuală, din Rominia. Din cauza aceasta, a şi inter- 

venit pe cale diplomatică la guvernul romîn, iar acasă a 

oprit, în mod foarte categoric, ca şcoalele din Braşov să 

mal primească ajutor; iar în ordinaţiunea sa No. 559, de 

datul 2 Aprilie 1875, a decretat că nici un fel de insti- 

tut de învățămînt din patrie, fie el susţinut de o confe- 

siune, comună, corporaţiune, societate sai privaţi, precum 

şi nici o confesiune şi biserică nu poate nici să ceară, 

nici să primească ajutor şi sprijin material, în „nici o tormă, 

de la state externe, de la domnitorii şi guvernele lor. 

„De oare-ce în budgetele guvernelor romine de după 

1876, subvenţia gimnaziului din Braşov, cu o poziţie de 

sine stătător, şi cu numele ei, indicată nu se întilneşte, 

şi de oare-ce toate confesiunile şi toate corporaţiunile sus- 

ținătoare de şcoale luaseră la cunoştinţa ordinaţiunea, mi- 

nisterului de culte No. 559 din 1875, guvernul unguresc 

al instrucţiunei publice a fost de convingerea că nică şcoa- 

lele din Braşov şi nică alte institute cu limbă de propu- 

nere romînească, de ori-ce categorie, din patrie, nu capătă 

și nu primesc nici o subvenţiune din Rominia; cu atit 

mai mult era, în drept a crede aceasta, cu cit $ 72 al art. 

de lege XXX din 1883 reînoeşte în modul cel mai cate: 

gotic ordinaţiunea, ministerială din 1875.“ 

Va să zică ni se spune că de la 1876 în această 

credinţă a fost guvernul unguresc. 

Şi acum, d-lor, sosesc la nodul cestiunei. Veţi vedea 

acum două afirmaţiuni precise ale ministrului Vlassici. 

Iată: 

„In luna lui Octombre 1894, Dimitrie Sturdza, ac: 

Valul ministru prezident şi ministru al afacerilor externe 

d Rominiei, a ţinut un discurs la „Orfei“, în care, cu date, 

a arătat, că ce şi cîte sume se trimit din partea guver- 

nului conservator de atunci şi prin a cui intermediare. 

Mă opresc un minut înainte de a continua. Zicean 

că nu discut actele unui guvern străin; am însă să mă
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pling că într'o adresă oficială, un guvern al Rominiei e nu- 
mit guvernul conservator. Peste graniță nu există guvern 
liberal, nu este guvern conservator, e guvern rominesc, 
şi nu e bine ca un guvern străin să califice un guvern 
rominesc după coloarea sa politică. 

Adresa ministrului continuă: 

„In urma acestora, guvernul ungar regesc s'a năzuit 
a se informa despre starea reală a lucrurilor, Şi pe baza 
acelor date, din care vi s'aii comunicat Excelenței Voastre, 
în 22 Martie, prin Excelenţa sa d. prim-ministru, —- s'a 
convins că ajutorul anual dat de guvern pănă la 1876 
pe faţă, a devenit secret şi că autorităţile susținătoare a 
şcoalelor din Braşov, cu toată ordinaţiunea ministerială din 
1875, şi ce e mai mult, în contra art. qe lege XXX din 
1888 $ 72 îl primesc, ba îl chiar urgentează. Din cauza 
aceasta s'a văzut necesitat a interveni la guvernul regesc 
romîn pe cale diplomatică în cestia subvenţiei şi acesta 
a dat, în privinţa subvenţiunei, o notă afirmativă cu in- 
dicarea sumei.“ 

D-lor, am închis cu cetirea documentelor. Vedeţi că 
în acest raport oficial al ministrului de culte unguresc 
cătră mitropolitul Miron, se vorbeşte despre o conversaţie 
care a avut loc între mitropolit şi baronul Banfiy, şi că in acea conversaţie sar fi comunicat, de către primul: 
ministru ungar, mitropolitului o parte din documente. 

Ce s'o fi comunicat: nu este treaba mea; nu cunosc 
pe mitropolitul Miron şi dacă, laşi cunoaşte, nu laşi putea intreba, că, ce i-a spus în patru ochi primul-ministru al 
Ungariei. 

Dar fără să ştiu, ghicesc şi ghiciţi şi d-v. despre ce e vorba. Până la 1894, pănă la discursul de la „Orfeă“, gu- vernul unguresc a crezut că ai încetat subvenţiile; dar a 
venit cine-va la 1894 şi a citit numere de mandate prin care se pretinde, că s'a aat Subvenţii prin anume persoane. 
Şi cînd am auzit, — continuă, ministrul, — că cine-va care nu era un delator ordinar care pentru 5 lei să spunăun neadevăr, ci un actual prim-ministru spune lucrul acesta, atunci ne am năzuit să ne procurăm documente, şi o dată 
puşi pe această pistă am găsit ce ne trebuia. Iar după ce, graţie spuselor de la „Orfeu“, am căutat
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să aflăm „starea reală a lucrurilor“, am mai cerut şi pe 

cale diplomatică lămuriri de la, guvernul romiaesc în cestia 

subvenție, şi acesta ne-a dat o notă afirmativă cu indi- 

carea, sumei. 
Negreşit este foarte ușor să găseşti cînd ţi se indică 

unde să cauţi. 
Permiteţi-mi o comparaţie vulgară: unui stăpin de 

prăvălie îi lipsesc parale din tarabă, dar nu ştie cine i-le 

fură. Vine cine-va şi îi spune: Vasile băiatul are obicei 

să-ți deschidă taraba între 5 şi 7 ore seara. Te pui la 

pindă şi negreşit îl prinzi. Nu tu eşti însă care Pai des- 

coperit, ci cel care ţi-a spus; lui îi datoreşii serviciul că 

Vai descoperit. 
Spuneţi-mi mie unde e cutare document, ce număr 

are şi-l voii găsi. 
Aşa ni se spune de ministrul Vlassici în raportul 

săi. Până la 1894 erai liniştiţi. 
la 1894 a vorbit d. Sturdza; pe baza vorbelor d-sale 

ne-am năzuit şi am căpătat documente și documentele ai 

fost arătate în acea conversaţie privată, care nu se poate 

povesti chiar dacă am cunoaşte-o. Şi atunci, d-lor, o-dată 

convins guvernul despre aceasta, vedeţi că a şi făcut 

adresa de la Aprilie, care v'am citit-o, prin care spune 

că va inchide liceul, dacă nu primeşte ajutoare de la stat, 

și Vam spus ce inseamnă ajutor de la stat şi turburarea 

care s'a născut în spirite din această cauză. 

Dar veţi zice, că aceasta este o faptă vechiă! Ei! 

Dor, dacă fapta la 1894, cînd s'a produs, era o faptă 

rea, cu posibilitate de urmări rele, astăzi este o faptă rea 

cu urmări rele săvirşire şi îndeplinite. (Aplause). 

Aceasta este deosebirea. 

Şi, dacă, d-lor, sentimentul de patriotizm înalt al unora 

fusese adînc turburat la 1894, judecata mulţimei, care Ju- 

decă după rezultate, era aceasta: o crimă săvirşită şi ne- 

izbutită, 

Ştiţi că juraţii sunt indulgenţi: te achită chiar dacă 

al tras cu puşca, dacă n'ai nimerit. Alta este însă situa- 

țiunea, azi, 
Azi este crima săvirşită și izbutită, şi atunci, d-lor 

deputaţi, daţi-mi voe să nu adaug nimic la elocuenţa fap- 

telor pe cari le-am arătat.
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Merg mai departe. Se poate întimpla ca d. preşe: 
dinte al consiliului azi să reușească; se poate întîmpla ca 
d-v. să continuaţi a-i da încrederea d-v.; nu eii am drep- 
tul să judec cind şi cum partidul liberal poate să acopere 
sai nu, să ia răspunderea el întreg, pentru anume fapte; 
aceasta, este treaba d-v.; sfatul mei, conservator, ar fi ne 
la locul lui în mijlocul d-v. Se poate să reuşească, chiar 
cind în sufletul d-v. aţi fi tot aşa de indignaţi ca şi noi, 
căci sunt multe consideraţiuni cari hotărăsc de multe ori 
o majoritate să susţină chiar un guvern în care nare în: 
credere sufletească. 

Ceea, ce pot să afirm este, ca ori-ce succes ar avea 
d. preşedinte al consiliului astăzi, națiunea este vestejită 
în cele mai înalte ale ei sentimente; că azi s'a dus ceva 
care este mai presus de ori-ce: credința naţiunei; că ea 
nu poate fi reprezentată prin oameni capabili de asemenea 
fapte. Aceasta este partea dureroasă a dezbaterilor de 
azi. Patriotizmul, care însemneuză dragoste de patrie, aşa 
cum este dinsa, s'ar slăbi, vă asigur, cînd sar dovedi că 
rămine la guvern o persoană capabilă de asemenea acte. 
Vă rog să cugetați mult ce turburare sufletească se va 
produce in sentimentul naţiunei prin încurajarea ce veţi 
da d-v., dacă o veţi da. 

| Cît despre d. preşedinte al consiliului, in special îl 
voii ruga să nu se bucure dacă va, reuşi astăzi. Sunt 
1860 de ani şi mai bine de cînd tot aşa a reuşit alt 
cine-va, dar tot 1860 de ani sunt de cînd ori cind, 
ori de unde, în ori-ce loe şi în ori-ce ceas se string 
doi creştini, blestemul lor toţ pe numele lu Luda. cade. 
(Aplause). 

Emoţiunea fu mare în Cameră după discursul d-lui Take Ionescu. a cuvîntul spre a răspunde d. prim-ministru Sturdza, dar în loc de 

Sturdza după unele esplicaţiuni cu totul incomplecte şi insuficiente, declară că nu vrea să răspundă şi nimeni nu poate să-i strice reputaţiunea. Faţă de această încăpăţinare condemnabilă a d-lui Sturdza, ia cuvintul dul N. Fleva, care rezumă cestiunea din not, căutînd a-l sili să dea ex: plicaţiuni mai clare ; dar d. Sturaza persistă în încăpăţinarea-i. din ngpubă aceasta, 'discuţia închizindu-se, ia cuvintul d. Take Ionescu
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D. Preşedinte: Incidentul este închis. D. Take lo- 
nescu are cuvintul în cestiune personală. 

3 Ba Deta, 

Aşa de bine ştiam cum are să răspundă d. prim- 

ministru, în cit adusesem şi ei atît discursul săii de 
la „Orfeii“ cît şi cuvintele contelui Kalnoky de la delega- 
țiuni. 

Două acuzări îi adusesem eii: una, că prin arătările 
din discursul săii de la „Orfeti“ a motivat măsurile cari se 
iati astăzi contra liceului din Braşov. Aceasta privea fapta 
d-sale din opoziţie. 

Al doilea, că de cînd este prim-ministru al Rominiei, 
a dat o notă explicativă guvernului unguresc, cu indicarea 
sumei pe care a primit-o gimnaziul romîn din Braşov şi 

pot să afirm, că prin acea notă, na arătat numai sumele 
cari se pretinde că s'aii dat de cătră noi, dar sumele;cari 

se pretind că s'au dat de un alt guvern liberal careu 

succedat pe d. prim-ministru anul trecut, guvernul d-lui 

Aurelian. | 
La această a două parte a acuzaţiunei mele, constat 

că d. prim-ministru nu mi-a răspuns absolut nimic. Și 
cum foarte bine zicea d. preşedinte al Camerei, ei nu pot 

să forțez pe d. prim-ministru să răspundă. Dacă nu vrea 
să răspundă, nu răspunde; dar eii constat şi îincheiu acest 

punct: că am acuzat cu un act oficial al guvernului un- 

gar pe d. prim-ministru, care, ca ministru de externe al 

Rominiei, prin o notă diplomatică, a dat lămuriri guver- 
nului ungar cu indicaţiunea sumei primite de şcoalele ro- 

mine, şi că la această acuzaţiune nici nu mi-a Spus că 

actul este falş, nici nu mi-a tăgăduit că adat o asemenea 

notă explicativă. | 

lată faptul ce-l constat, care va rămine in istoria po- 

litică a acestei ţări. 
Asupra primului fapt, 4. prim-ministru zice: n'am 

denunţat nimic la „Orfeit“, pentru că guvernul unguresc ştia 

anume la, ce şcoală guvernul romiîn dă subvenţii şi despre 

aceasta a, vorbit contele Kalnoky la delegaţiuni. 
Nu se poate o mai extraordinară contrafacere & ade- 

tărului de cît aceasta,
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Ceea-ce a spus contele Kalnoky,—şi vă voii siti ime- 
diat ce a spus,—este că el ştia şi cu adevărat ştia că se 
subvenţiona de noi şcoli şi biserici în Transilvania. Dar 
de cite ori s'a vorbit, —şi mie personal atunci mi sa 
vorbit, — de cite ori mi s'a vorbit să spun anume la ce 
școli şi ce biserici dăm subvenţiuni, în tot-de-a-una am răs 

„puns: refuz. (Aplauze). 

Am refuzat a spune unde dai şi cui daii, ca să nu 
expun la persecuţiuni pe cei cari primeau. 

lată, d-lor, ce spuneam în Cameră, la 12 Decembrie, 
1894 : 

„Este, d-lor, un deputat în această Cameră, cărui i-am 
spus mult mai înainte de a săvirşi d. Sturdza fapta 
rea pe care a, comis-o, că-l cred capabil pe d. Sturdza so 
facă. El w'a, voit s'o creadă, dar viitorul mi-a dat drep- 
tate. 

„Da, contele Kalnoky a spus că cea mai mare parte 
din banii trimişi sunt pentru Macedonia şi că toţi se dai 
nu pentru politică, ci pentru şcoalele şi bisericile romine, 
şi atunci d. Sturdza, ca să dezmintă pe contele Kalnoky, 
a publicat o listă cu numele acelora cari, pretinde d-sa, 
că au primit bani. Inchipuiţi-vă dacă faptul ar fi exact, 
cine ar mai cuteza să primească un ban de la noi, cînd 
știe că după legile ungare poate să fie dat in judecată ca 
trădător de patrie. 
„EA, d-lor, vă fac o declaraţiune, că pentru împăr: 

țirea acestor bani nu daii nici o socoteală; am conştiinţa 
limpede, că mi-am îndeplinit datoria romineşte şi bărbă- 
teşte. (Aplause prelungite). 

„Atunci cînd Camera nu va mai avea încredere în 
mine, şi cînd nu aşi putea căpăta încrederea ei de citeu 
preţul unor discuţiuni pe cari nu le admit, căcă e mult 
mai bine să se schimbe un ministru, de cît să se aducă 
în Parlamentul ţării şi să se discute socoteli de asemenea 
fel, atunci aşi prefera să mă retrag. Afirm solemn că nu 
am dat nici contelui Kalnoky, nici nimănui, nici o notiţă 
asupra veri-unei şcoli saii biserici ajutate şi aşi fi refuzat, 
dacă, mi sar fi cerut; dar am făcut un act cinstit şi leal, 
cînd am afirmat, —eii vă afirm,—că nu am ajutat de cit 
şcoale şi biserici!“
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In acelaşi discurs de la 1894 adăugam : 

„Şi cînd ne denunţaţi de trădare la „Orfeu“, scopul 

dv. era altul. In realitate vă uitaţi la Pesta; speraţi că noi 
vom avea naivitatea să vă spulberăm socotelile de fante- 

zie cu altele ce am da; că dacă prin ele aţi găsi vrun 

nume mai vag, să ne compromiteţi în străinătate.“ 

Repet dar declaraţiunea făcută cînd eram în guvern. 

De altmintrelea, arhivele ministerului de externe 

sunt aci; şi dacă noi am dat indicaţiuni contelui Kalnoky, 

de ce şcoli şi ce biserici subvenţionăm, arătaţi nota. 

Nu este permis să ne acuzaţi fără dovadă, cind ar- 

hiva este în mîna, d-v. (Aplause). 

D-lor, ce a făcut d. Sturdza la „Orfeii'? D-sa era su- 

părat, şi să vă spun de unde a provenit supărarea: con: 

tele Kalnoky era atunci foarte turburat în delegaţiunea 

ungurească, şi anume i se imputa în tot-de-a-una, că nu 

este destul de sever cu guvernul romin, care, se zicea, că 

nu impiedică agitaţiunea daco-romanistă. Şi atunci contele 

Ralnoky, iată ce răspundea la 19 Septembrie 1894: 

„Curentul naţional actual este, negreşit, foarte întins 

în Rominia şi foarte puternie. Acest curent este exploatat 

mai cu seamă în acest moment, — înainte de alegeri, — 

în contra guvernului romin. Nu se poate cere acestuia, 

ceeace nu poate să îndeplinească; aceasta ar însemna a 

face un serviciii opoziţiunei condusă de d. Dimitrie Sturdza, 

care a intrat cu totul în această mişcare daco-romană. “ 

Faptul că a vorbit de d-sa la delegaţiune Va, supărat 

foc în contra contelui Kalnoky, mai ales că acesta a adău- 

gat—ceea-ce era o frumoasă dovadă de încredere în leali- 

tatea, guvernului romin—o vorbă relativă, la faimoasele 

subvenţii. 

Iat-o: 

„In ceea ce priveşte suma de 525.000 lei, înscrisă 

în budgetul Romîniei pentru ajutoarele la şcoalele şi bi- 

sericile romîne, ministrul declară că are cunoştinţă de 

aceasta; însă fondurile nu sunt lăsate la discreţia guver- 

nului, ci supuse regulelor contabilităței. Cea mai mare 

parte din această sumă, adică 880.000 de lei, este chel
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tuită în favoarea Rominilor din Macedonia şi toate şcoa; 
lele şi bisericele sunt subvenţionate de Rominia. 

„Guvernul turcesc are cunoştinţă de acest fapt. 
„Restul este distribuit şcoalelor şi bisericilor din 

Transilvania; însă după declaraţiunile guvernului romin, 
ajutoarele numai se acordă, şcoalelor, care fără ele, ar fi 
fost nevoite să se închidă. “ 

Și atunci, d-lor, adaog: dacă guvernul romin a de- 
clarat, în contra celor afirmate de mine atunci în Cameri, 
că a dat la cutare saii cutare şcoală, încă o-dată, aveţi 
arhiva ministerului de externe, — vă rog să căutați, să 
aduceţi acea piesă şi să mi-o înfigeţi în frunte. 

Dacă nu aduceţi această piesă, sunt în dreptul mei să 
Vă spun: că în tot-d'a-una am refuzat de a mumi vre-o 
şcoală, sai vre-o biserică, fiind-că ştiam că o pot supune lu 
rigorile legei ungureşti. 

Dar d. Sturdza iată ce face. Vine la „Orfeii“ şi începe: 
„Aşi voi să mi-se arate la ce şcoli s'aii dat bani, ca să 
nu se închidă, şi cari biserici s'aii reparat cu ajutoare date 
de guvernul din Bucureşti. “ 

Kalnoky era mulţumit cu declaraţiunea şcoale şi bi 
serică. Şeful opoziţiunei romine nu era, mulţumit şi vrea 
să ştie care şcoale anume. 

D. Sturdza cerea numele şcoalei, ca, să î-se poată aplica 
la vreme legea ungară, cea cu pedeapsa, închiderei. 

D. Sturdza ardea de setea de a face delaţiunea, și 
voia un pretext. De aceea face tot felul de destăinuiri, 
dar Je pune pe socoteala contelui Kalnoky; zice că acesta 
e ştia. 

„Contele Kalnoky, zicea d. Sturdza, ştie pănă la ban, 
prin comunicările ce i-le au făcut guvernul nostru, toți banii cum i-ai cheltuit.“ 

Ei bine, la „Orfeu“, d. Sturdza spunea un mare neade- 
văr; nu ştia contele Kalnoky. 

Şi încă odată, de ce întrebuinţează d-sa fraza că 
Kalnoky ştia? Ca să-i serve de pretext la denunţările ce 
voia să facă. 

Şi atunci începe: 

„D-sa ştie de exemplu că în anul 1893-94 preotul 
Voina...“
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Ştiţi, d-lor, cine este preotul Voina ? 

Şcoalele romîne de acolo sunt puse sub direcţiunea 

visericei S-tului Nicolae şi preotul Voina era protopop în 

Braşov și parochul bisericei S-tului Nicolae. 

Reiaii spusele d-lui Sturdza: 

„D-sa ştie de exemplu, că în anul 1893 — 94 preotul 

Voina din Braşov a ridicat asupra art. 82, din budgetul 

instrucţiunei publice, . cu mandatul No. 169, suma de 

58,500 lei şi cu mandatul No. 1595, suma de 90.000 lei. 

„„.„D:sa ştie, că în anul 1894—9%, din art. 47 al 

budgetului cultelor şi instrucţiunei publice, s'ait ridicat de 

preotul Voina din Braşov, cu mandatul No. 54, suma de 

58.500 lei şi cu mandatul No. 1854 suma de 45.000 lei.“ 

Păcea d. Sturdza dublă operaţie, ne denunța la Bu- 

dapesta pe noi, şi ne denunța şi în ţară, că dăm bani 

cu voia Maghiarilor în contra. intereselor Rominilor, căci 

adăuga : | 

„Ştii Maghiarii de ce s'au dat de guvernul din Bu- 

cureşti suma de 300.000 lei, şi de aceea nu se supără, 

nu se îngrijesc !“ 

Chiar după aceasta am refuzat în tot-de-a-una pănă 

astăzi, în toate conversaţiunile mele, — căci de mine era 

vorba, — tot-de-a-una am refuzat să spun numărul acestor 

mandate şi suma acelor cifre; şi chiar astăzi să-mi per- 

miteți să refuz, căci nu voesc să iasă dovezi şi acuzații 

din dezbaterile noastre. 

Acest paragraf pentru şcoalele romine din străinătate - 

ste un paragraf global, şi dacă ministrul este cuminte, 

Du dă acest secret de cit numai şefului comptabilităţii, 

Şi din piesele justificative se face un dosar intim, care se 

he în cutia șefului comptabilităţii, de unde nu ese nici 

Odată, 

După denunţările d-lui Sturdza de la „Orfeii, am luat 

dispoziţiune ca şi mandatele să se facă pe numele comp- 

tabilului, aşa că nu se mai cunoştea nici persoana căreia 

se dădea, banii. 
Pentru darea banilor la destinaţiune nu există de cît 

0 chitanţă, de primire, şi afirm aci că aceste chitanţe de 

68772. Discursuri. III. 
*



306 

primire ai fost, după căderea noastră de la guvern, cu: 
noscute guvernului unguresc. 

Afirm, că acum doi ani o anume chitanță, peal câru 
nume nu pot, să-l spun aci, dar în particular poate] 
voiii spune, a fost văzută, şi mi s'a virit în nas numele 
şi data printr'un amic, — adaug nu din lumea oficială, — 
şi mai afirm că o chitanţă din timpul guvernului dlui 
Aurelian a fost pusă în nas acum 0 lună de zile unui 
Romin însemnat de dincolo, drept dovadă. CC 

Şi acum să restabilesc rolurile. Cînd un om vine Și 
spune în întrunire publică, cînd, cum şi ce fel s'ar fi dat 
banii, dînd rind pe rînd numărul Şi cifra mandatului, cifră 
Şi persoană, şi peste patru ani răspunde cum a răspuns, 
aceasta nu însemnează a răspunde, ci se chiamă a fi în 
conştient. 

După ce mai iat cuvintul d-nii: B. Delavrancea şi Al.Marghiloman şi d, Sturdza se mai încearcă a da un răspuns, ocolind cu desăvîrşire cestiunea în discuţie, incidentul se închise pur şi simplu, iar Adunarea, trecu la ordinea zilei, fără nici o altă urmare,



Alegerea din laşi 

Candidatura d-lui General Manu 

Făcindu-se vacant un loc de senator la Iaşi, partidul conservator a 
propus la această alegere parţială, candidatura d-lui general Gh. Manu. In 
vederea acestei alegeri, s'a ţinut o întrunire pubiică în Iaşi, în ziua 
de 8 Maiii, 1898, la care ai iuat cuvîntul d-nii Lascar Catargiu, general 
Mani C. Dissescu, Mihaii Cornea, D. Alexandrescu, Al. Bădărăii şi Take 
onescu. 

Dăm aci discursul d-lui Ionescu, după notele publicate în ziarul 
„pal, discurs-rechizitorii, foarte mult aplaudat de numerosul public 
auâtor : 

Cel: Ciciţeni leșeni, 

Precum v'aă arătat oratorii cari m'aii precedat, ale- 
gerea de Simbătă are importanţa unui eveniment politic 
intru cît aceâstă alegere va arăta rezistenţa, colegiului 
nostru electoral, ce poate colegiul nostru electoral, de ce 
Yezistenţă e capabil. 

In întrunirea de aseară prezidată de d. Mirzescu s'a 
vorbit multe. Mă întreb, ce caută d. Mirzescu într'o în- 
tronire sturâzistă? Ce caută d-sa aci, atunci cînd colegii săi din Camera şi Senat duc o luptă crîncenă în contra d-lui 
Sturdza, pe care îl declară ca un punct negru, care ra- 
diază numai ură şi veniri, întocmai precum soarele radiază 

lumina? Explicarea e următoarea: De cînd d. Mirzescu a 
părăsit ministerul, Pam auzit o singură dată pe d. Sturdza,
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vorbind de marele elector—cum îl numiți d-v. Şi ştiţi ce 
a spus? „Mă întrebaţi de ce nu mă unesc cu Drapeliştii? 
Nu pot să staii pe aceeaşi bancă cu d. Mirzescu,“ şid. 
Miîrzescu a recunoscut, se vede, că o singură dată a vor: 
bit bine şi d. Sturdza, şi ia devenit soldat. 

Ast-fel d. Mirzescu a spus în întrunirea de aseară, că 
la viitoarele alegeri va spune totul în cestiunea Mitro- 
politului şi tainele ce le ştie d-sa. Imi pare răi! 'că a pus 
un termen aşa de îndepărtat. Mi-ar fi plăcut să aud şiei 
v taină în cestia mitropolitană. Despre o singură taină 
întradevăr nu ştiu. A propus Mitropolitului Ghenadie o 
petiţiune umilitoare s'o iscâlească; Mitropolitul a respins-o 
cu indignare şi d. Mirzescu a tipărit-o şi publicat-o. lată 
într'adevăr o taină, pe care nu mi-o pot; explica, iată in- 
twadevăr singura taină pentru mine în această cestiune. 
Taina aceasta o ştie numai Sturdza, Mirzescu şi Ghenadie. 

Nici odată, însă d. Mirzescu nu va spune taina des 
pre cele petrecute între mine şi d-sa în casa d-lui Lascar 

“Catargiu. Liberalii nu înţeleg fapta noastră în cestia mi- 
tropolitană. N?o înţeleg, pentru că ei nu sunt capabili de 

o asemenea acţiune. Cind oare s'ar fi întîmplat ca; partidul 
liberal, stăpin pe situaţiune şi susţinut de indignarea și 
revolta maselor, să vie să dea mina de ajutor partidului 
advers, fixindu-l bine la putere, fără a cere în schimb 
nimic, nici măcar o mulţuraire publică? Nu comportă su- 
fletul lor o ast-fel de faptă, acţiunea partidului conserva: 
tor e o taină pentru d-lor. Şi lucrul e uşor explicabil. 
Dacă ar înţelege această taină n'ar fi cine sunt, ar fi 

alții, ar fi nişte al doilea noi, şi atunci lucrurile s'ar 
schimba. | 

In întrunirea de aseară s'a spus, că noi atacăm pal 
tidul liberal din cauza a trei greşeli. Fie şi trei. Le er: 
tăm restul şi socotim numai trei — deşi se ştie că omul 
care are un singur păcat, nu mai poate intra în raii şi 
stă la poarta, purgatorului. Ne mulţumim numai cu trei, 
căci întocmai ca la datornicul răi de. plată, dacă încasăm 

0 creanță, le ertăm pe cele-l'alte. Greşalele sunt luptă 
fratricidă, cestia naţională şi pronunciamentul. 

_Ni sa spus aseară: cu ce drept vă amestecați în 
„destia luptelor noastre interne? Dar în partidul conser- 
vator nu sait întimplat lupte identice? Ceruta partidul
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jiberal puterea din această cauză? Dar oare aşa să fie? 

Partidul conservator este mişcat în această cestiune din 

cauză că d. Sturdza caută să inaugureze sistemul guver- 

nelor, care nu aii măcar aprobarea fruntaşilor partidului. 

Poate sta în linişte partidul conservator cind e vorba de 

un început de distrugere a sistemului constituţional? Căci, 

d-lor, care e temelia vieţei noastre politice ? N'avem, ca în 

Belgia, o biserică puternică şi partide politice bine diferen- 

ţiate tocmai în jurul bisericei ; n'avem în ţara aceasta, clase 

sociale istorice, puternic înfipte, în cit să fie partidele 

deosebite între cei ce vor să se menţie şi cei ce vor să 

le ia locul, ci, în afară de superficialitatea noastră con: 

stituțională, totul se reduce la o mînă de fruntaşi grupaţi 

în partide. Dacă căpeteniile cred că lucrurile merg bine, 

guvernul acela are temelie; din momentul ce căpeteniile 

nu se înțeleg — şi într'o cestie importantă — acel guvern 

trebue să se retragă. Dacă guvernul d-lui Sturdza, lipsit 

de aprobarea opiniunei publice, e lipsit şi de concursul 

fruntaşilor, nu putem admite, ca acest om mMiG — petit 

don-homme — să mai aibă puterea. Cind un prim-ministru 

a ajuns la starea de a răspunde în Senat: „Nu voii să 

vorbesc, fiind-că nu vreau să mă încurc“, vă puteţi în- 

chipui ce valoare mai are. 

In zilele, cînd căpeteniile partidului au adus acele grave 

acuzaţiuni d-lui Sturâza şi ai făcut mea culpa cătră noi, 

recunoscind că politica aceasta a fost cea, înţeleaptă, con- 

îinuarea, guvernărei dlui Sturdza e un ultragiii adus mo- 

ralei publice. 

In cestia pronunciamentului, liberalii jubiliază că ai 

fost salvaţi de a doua oară de d. Lascar Catargiu, care 

în şedinţa, Senatului a declarat că nu partidul liberal, ci 

ciți-va membrii ai acestui partid ai comis pronunciamentul. 

Așa e. Dar cine sunt cei cari aii complotat? Pruntaşii 
sai codaşii? D. Sturdza şi Gogu Cantacuzino. Şi cînd 

aceşti oamenii sunt capabili de o crimă de stat pentru a 

ajunge un an mai curînd la budget, vă puteți închipui ce 

nenorocire e că aceşti oameni să mai fie în fruntea gu- 

vernului. 
În cestia naţională oratorul de aseară a spus că par- 

tidul liberal a comis o greşală, dar conservatorii îl imi- 

tează. Fac oare conservatorii acelaş lucru? Dar cînd dă-
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rim pe un om, care a promis să facă lucruri pe care ei 
nu le-am putut face, fiind la putere, şi am spus cănule 
pot face şi pe care nici el nu le-a făcut viind la putere, 
imitez exemplul d-sale? 

Dar oare nimic să fie faptul că lumea a fost agitată 
pe tema naţională? 

Dar oare nimic să fie că s'a născut discuţii deşarte? 
Rezultatul a fost ca venirea la putere a d-lui Sturdza să 
fie o înjosire a demnităţei naţionale, căci o înjosire a dem- 
nităţei naţionale s'a produs de cînd liberalii sunt la gu- 
vern. 

In cestiu subvenţiilor şeoalelor din Braşov, d. Sturdza 
a spus că contele Kalnoky a ştiut în 1894 de subvenție. Să ad. 
mit un moment, că a ştiut, nu de subvenție, dar şi de ce 
școale. De ce şcoalele n'aii fost închise atuncea, ci astăzi? 
In 1894, primul ministru al Austro-Ungariei ştiea de aceasta 
subvenție, dar nu o împiedeca, pe cînd astăzi iată ce zice 
Pester Lloyd: 

„Intrebăm care cale ar fi fost mai dreaptă şi mal corectă dacă in cestia acestei subvenţiuni sar fi făcuţ reprezentaţiuni pe cale diplomatică: Trebuia ca întrun asemenea caz, în tocmai ca un copil de şcoală, care a fost prins cu ştrengărie, să negi pur şi simplu tot lucrul pe care cu puţină osteneală l'ai putea totuşi foarte uşor dovedi, sati în mod leal să dai lâmu- ririle cerute şi să conlucrezi în mod serios pentru ca o afacere, care poate 

Iată bilanţul guvernului nenorocit, iată rezultatul po: 
liticei scuzistului din capul guvernului. 

D-lor, într'o singură denumire activitatea d-lui Sturdza 
în cestiunea, naţională e: şantagii.  S'a pus în capul miș 
cărei naţionale pentru a speria pe cei din Pesta, pentru ca apoi să poată să spue—fiind la guvern —că numai el ar putea, aduce linişte în țară. La 1898 a declarat în Se- nat războiii Ungurilor; la 1894 a mers la Orfei, unde m'a acuzat pe mine că am scos din şcoli hărţile Daciei — Şantagiu intern — şi m'a denunţat la Orfeii că dai bani Rominilor —— şantagiu față de Unguri. Iată explicaţia put- tării d-lui Sturdza. Discursul de la, Orfeii Va tradus în fran- ţuzeşte şi Va trimes şi prinţului Lobanoff, ministrul rus la Viena, care a spus: nu mă înşală pe mine Sturdza; îl cunosc ei; atunci a trimis o scrisoare lui Falk, directorul lui Pester Lloyd, că â-sa e cel mal bun prieten al Ua-
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gurilor şi, curios, după cinci luni d. Sturdza a venit la 

utere, 
De cînd e la guvern, îndeplineşte partea a II-a a şan- 

tagiului, înăduşe sentimentul naţional. Cind cu vizita de 

la Budapesta, Voința Naţională a tăcut, pentru ca apoi 

cind va cădea de la putere, să poată să vă spună că a 

uebuit so înghită. Cu decorarea, lui Jeszensky acelaşi 

lucru. 
Şantagiul e pe contul țărei, pe contul nostru, al tu- 

turor. Din ceea-ce a făcut Sturdza, demnitatea noastră 

a eşit știrbită. 
Căci odinioară eram priviţi alt-fel. Iată intr'adevăr 

ce spune Pester Lloyd despre mine: 

„ „Interpelatorului Take Ionescu i-a plăcut, pe timpul ministerului său, 

şi, după cit se pare, îi place şi acum să joace rolul nechemat de providenţă 

şi în specia, de protector al intereselor culturale ale Rominilor din Ungaria. 

Guvernul ungar are însă conştiinta că numai el singur este chemat de a 

ingriji de aceste interese culturale.“ 

De vr'o câte-va, zile ştiţi cum mă numeşte? Palşifi- 

catorul. Aceia cari au legături cu plastografii şi ocnașii 

mă numesc falşificator, pe mine. Nu există nici un falş. 

Actul pe care Pam citit e complect adevărat. Nu va trece 
multa vreme şi voii dovedi că actele sunt exacte. In 

cstiuni de aceste nu se poate spune totul: spun ce pot 

şi afirm că actul care e declarat falş lam cunoscut cu 
mult înaintea, acelui act declarat adevărat. Cind am citit 

in Camera, acele acte, de ce d. Sturdza n'a spus: citeşti 

nişte acte, da-mi vreme să cercetez în privinţa lor. Dar 
(sa a spus că le admite pentru moment ca adevărate. 

Aşa vorbeşte un om care se ştie cu cugetul curat? A 
tebuit să ia cuvintul d-nii Pleva şi Delavrancea, pentru 

ca d. Sturdza, să încerce o dezminţire. Şi cind d. Marghi- 
loman a cerut d-lui Sturdza să ceară lămuriri ministrului 

unguresc, d. Sturdza a răspuns că nu va cere nici 0 lă- 

Murirg. 

_ Și a trebuit să treacă timp pentru ca să vie o dez- 

Minţire cu gura închisă pe trei sferturi și la 0 dezminţire 

complectă voiii răspunde printr'o dezminţire formală. 
Ne-a acuzat că facem acelaşi lucru în chestia naţio- 

nală, Inexact. Nam făcut armă de partid şi dacă ar fi fost 

îst-fel, cînd a venit în Bucureşti M.S. Impăratul Austriei
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şi cînd pentru prima oară 300 de drapele ungurești fil 
fiiau pe zidurile Bucureştilor, un singur cuvint al parti- 
dului conservator ar fi fost de ajuns ca să ridice Opinia 
publică, 

Dacă am fi făcut arma de partid, am fi arătat soarta 
Romiînilor, cum este astăzi şi ar fi fost deajuns ca gu- 
vernul să fie spulberat. 

Cind am văzut însă că şcolile subvenţionate de 40 de 
ani de micele Principate Unite: Moldova şi Muntenia, cin 
am văzut ceea-ce n'ai făcut Principatele tributare de 
odinioară, face d. Sturdza — chiar atunci n'am agitat 
opinia publică prin întruniri şi am ridicat cestiunea în 
Parlament, voind a scuti guvernul de 9 dureroasă exe: 
cuțiune. 

Şi dacă acţiunea noastră nu ar fi avut alt; rezultat 
de cît ca în Senat d. Sturdza, după 3 ani de guvern, 
să spue măcar o vorbă rominească, faptul e deja îmbu- 
curător. 

Vă spuneam că e un ceas de grea povară pentru 
sufletele noastre. Cina se atentează la punga individului, 
nu-i nimic,—căci s'a văzut oamenii sărăciţi refăcîndu-și 
averea. Cind se loveşte în interesele unuia sai altuia, nui 
nimic; cade unul, se ridică altul. Dar cînd se atentează 
la temelia patriotizmului nostru; ne credem în drept dea 
ridica, această cestiune pentru salvarea sufletului nostru. 
Hoţului de avere îi trimit geandarmul, care îl ia de guler; 
pe hoţul de suflete, rog D zei să-l pedepsească, şi pe popor 
să-l urgisească. 

Ştiţi cum a luat naştere sentimentul naţional în Ma 
cedonia. ? 

Să vă spun eu. Este o pildă a marei noastre calităţi, 
unitatea, vieţei sufleteşti a neamului nostru. 

Dimitrie Tănăsescu, originar din 'Tirnova, de lingă 
Ohrida, calfă de plăpomar, care nici nu ştia că-i Romib, 
deşi doar romineşte vorbise cu mama sa, pleacă la Odessa 
pentru a învăţa, mai departe meşteşugul, se întilneşte cu 
o altă calfă de plăpomar, originar din Basarabia. Acestă 
îl deşteaptă, îi spune că-i Romiîn. Tănăsescu vine la Bu 
cureşii, unde un profesor din Ardeal îl învaţă bine rom 
neşte; un ministru moldovean, Kogălniceanu, şi un domni
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țor moldovean, Cuza, îl trimit în Macedonia, unde fondează 

prima şcoală rominească,. 
Ast-fel în întiia şcoală din Balcani, era sufletul ma- 

cedonean, al Basarabiei, al Ardealului, al Moldovei şi al 

Munteniei. 
Clevetitorii în întrunirea de aseară vorbeaii de mol- 

dovenizm şi muntenizm. Națiunea romînă a ajuns la uni- 

tatea completă şi dacă şcolile romineşti din Moldova şi 

Muntenia, au fost înfiinţate de Ardeleni, limba moldova- 

nului Eminescu şi a moldovanului Alexandri, a trecut 

Ardealul, ca o recompensă pentru ştiinţa adusă de dincolo 

acum 50 de ani. 
Şi cind sentimentul rominesc e atit de puternic, nu 

acei cari îşi închipue colegiile electorale 'ca fabricile de 

senator pentru clientela, lor, pe care le oferă cînd unora, 

cind altora—nu aceia să ridice cestiunea moldovenizmului 

şi a muntenizmului.



Intrunirea din Craiova 

Campania de resturnare a guvernului liberal, pe care o ducea parti: dul conservator, urma cu mare activitate. Seria de întruniri continua cu regularitate. 
Intrunirea ţinută în Craiova, Duminică 11 Octombre, 1898, fuse mă- reață. In afară de fruntaşii bucureşteni, luaseră parte 1a această întrunire delegaţiuni din toată Oltenia. 
Intre alţii at luat cuvintul şi d-nii: Lascar Catargiu, Titu Maiorescu, C. C. Arion şi Take Ionescu, 
Dăm aci rezumatul ce l'a publicat ziarul conservator „Timpul? după discursul ce l'a pronunțat fruntaşul conservator, d. Take Ionescu. De- şi sunt mai mult erimpee, şi nu discursul textual, totuşi credem interesant a da şi aceste notițe rezumative, cari oglindesc starea luptei cs o ducea partidul conservator în contra guvernului d-lui Sturdza. Ca în tot-d'a-una, d. Ionescu a, biciuit eu verva-i puternică greşelele ce le-a îngrămădit d. Sturdza, greşeli ce în curindă vreme la şi trintit de la putere, 

D. Take Ionescu declară, că partidul conservator nu dă acum o luptă în adevăratul înțeles al cuvîntului, căci nu se luptă cine-va cu nimicuri, Oamenii se luptă să dă- rime o clădire, dar nimeni nu a făcut sforţări ca să dea jos o şandrama, şi guvernul de astăzi nu se poate mai bine compara de cit cu o şandrama,. 
O ţară poate să aibă guverne mai bune şi mai rele, după cum dă Dumnezeii, Coroana, şi Poporul. Dar astăzi nu e vorba de asta. E o altă cestie care interesează mai mult qe cit răsturnarea guvernului. Ca şi la 1858, la 1866, aşa, şi astăzi este vorba de â se croi mersul acestei ţări. Dar oratorul, înainte de a aborda subiectul, crede bine să facă o declaraţie. Este de- votat Coroanei, dar e maj devotat, conştiinţei sale. Nu e nemulțumit, căci cînd cine-va, la 40 de ani ocupă situaţia pe care o are d. Take Ionescu, Par urgisi Dumnezeii dacă n'ar fi mulţumit,
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Dar e o întrebare care se impune: Se primeşte re- 
gula ca țara să fie dată cu chirie pe atiţia ani, ori cit de 
prost ar fi chiriaşul? 

Cind discuţi a parte cu un liberal — oamenii aceştia 
sunt băeți buni şi militei—el recunoaşte că nu mai merge 
cu actualul guvern, dar îţi şopteşte la ureche că n'a so- 
sit termenul, că mai sunt ciţi-va ani pănă la expirarea 
contractelor, iar d. Sturdza în public îţi explică: avem 
increderea Coroanei. 

Asta nu se poate. Un guvern răi se poate răbda și 
trei şi patru şi zece ani. Cite nu a suferit Rominul! Dar 
sistemul nu se poate admite. 

Dacă-i vorba pe termen, de ce să guvernezi bine? 
De ce să te ţii de făgădueli, dacă e vorba ca guvernele 
să cadă după 7 ani, precum la termen, la 7 ani, se des- 
groapă morţii? Afirm chiar, că cedată admis acest sistem 
că bun, răi, îicălos sai de treabă, guvernul ţine 7 ani, 
nu veţi mai avea de cit guverne rele. Este foarte grei - 

să fi un guvern bun. Este foarte ispitor să fi un guvern 
ticălos, să pui ţara în exploatare în folosul partizanilor. 
Cu aşa sistem nu vor mai fi de cît guverne ca al lui 
Sturdza, pe cît e cu putinţă ca un Sturdza să se repete. 

Şi apoi cine dă ţara cu chirie? Dacă nu o dai ce- 
tăţenii, de ce partidele ar munci ca, să capete încrederea 
fărei, de ce s'ar jertfi, de ce ar lupta? 

Nici odată, partidul conservator nu a avut mai mult 
de cit acum încrederea, naţiunei şi în aceasta Sturdza, i-a, 
dat un sprijin puternic. Se poate spune că Sturdza este 
te] mai bun slujbaş al partidului conservator, şi dacă par 

î așa de urit, aşi fi cel d'întiiă să propuili săi ridicăm o 
statuie. 

Dar dacă cetăţenii voesce să însemne ceva, ei trebue 

să-și facă datoria. 
In adevăr, pe drept sai nedrept, nici o dată un gu- 

Yen n'a, fost mai hulit; dacă nici în aşa împrejurări ale- 

gătorii nu pot să-l răstoarne, va fi dovedit că alegătorii 

Nu însemnează nimic, nimeni nu-și va pierde vremea să 

se adreseze la dinşii. în loc să servească pe cei mulți, 

Camenii politici vor servi pe cei puţin. In loc de a-şi da 
intilnire în aceste arene cetăţeneşti, se vor înghesui în 

coridoare obscure.
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In interesele lor ei nu vor pierde nimic, căci nu pot 
fi înlocuiţi. D-v. veţi pierde tot. Cantitate neglijabilă, ni 
meni nu se va mai adresa la d-v. 

D. Take Ionescu abordează, după aceasta, cestia na: 
ţională. De cît-va timp un duel se urmează între orator 
şi d. Sturdza, duel care nu s'a isprăvit. Lupta se dă pe 
o cestie nouă. Partidele politice aveaii între ele multe 
diferende, un lucru nu se pusese în discuţie, acesta era 
cestia naţională. 

Dar ce este cestia naţională? 
Cestia naţională se simte, nu se defineşte. Care 

Romiîn a trecut peste graniță şi s'a simţit într'o ţară 
străină? Care Romin a auzit cuvintele „Mihai, Stefan, 
Corvin“, şi i-s'a părut acest din urmă cuvint străin ini- 
mei lui? 

Cestia naţională este cestie a neamului rominese, 
dacă nu este a Regatului romin. 

Această, cestiune anima la fel pe toți Rominiă, cind 
iată că la 1893 d. Sturdza s'a suit pe tribuna parlamer- 
tară şi a vorbit de cestia, naţională. Sa suit pe tribună, 
pentru ce? Ca să spue că există o cestie naţională. N'a- 
vea nevoe neamul romiînesc de d. Sturdza ca să ştie lucrul 
acesta. Altul era scopul săi, căci altul era rezultatul fa 
tal al mizerabilei sale întreprinderi. 

Parlamentul este locul de luptă al partidelor, ori-ce 
cestie care intră în dezbaterile parlamentare devine fatal 
o cestie de partid şi prin aceasta chiar se scoboară de 
pe piedestalul său. 

Aceasta a fost atentatul d-lui Sturdza in contra Ro: 
minizmului. 

Cu ce a închis d-sa primul săii discurs în cestia 
naţională ? 

Cu acuzarea de „nemernici“ la, adresa guvernului 
conservator. O cestie de partid. 

Din acea zi fatală s'au împărţit Rominii din Regai 
pe cestia naţională şi s'a pus sămînța împărţirei şi peste 
Carpaţi. : 

Tot în acea zi s'a aşternut drumul mătăniilor pe căre 
avea să le faca aq. Sturdza spre ruşinea neamului şi â 
Regatului. ?
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lucrul ăsta era fatal. Inchisă în polemică de partid, 

cestia naţională nu putea de cît să se terfelească. 

Dar pentru. ce a făcut d. Sturdza această odioasă în- 

scenare ? 
Urma a dovedit-o. 
A fost un şantagiii. politic pe tema, celor mai scumpe 

sentimente ale naţiunei. 
Exploatind dinsul suferințele unora şi simpatiile al- 

tora, urmărea un scop îndoit: înlăuntru să se arete drept 

singurul naționalist, în afară să se ştie că în mîna lui 

stă pacea ori turburarea, că el poate să turbure bunele 

raporturi cu vecinii, dacă nu i-se dă pită, aar tot el poate 

să înăbuşe conştiinţa naţională, dacă va, fi îmbuibat. 

„ Santagii, cea mai ticăloasă acţiune omenească şi şan- 

tagiti cu cele mai frumoase aspirații omeneşti. 

De aceea la 1894, la Orfei, în. ziua, păcatului, m'a 

denunțat Ungariei pentru ajutoarele ce dădeam şcoalelor 

de dincolo, spunînd numele oamenilor şi numerile man- 

datelor. Avea spioni în ministerul mei, spioni cari să spio- 

neze faptele mele romineşti, spioni cari ar fi fost, la, locul 

lor în slujba guvernului unguresc, dar cari constitue 0 

mişelie din partea unui şef “al unui partid naţional, fie 

chiar naţional-liberal. 

Tot aşa, tot şantagiu şi cu vizita Impăratului Aus- 

triei, De ar fi fost în opoziţie, ar fi pus foc steagurilor 

ungurești. Din fericire fuseseră chemaţi la guvern şi ast- 

fel am avut, linişte. Cu aşa preţ, nici un om care se re- 

spectă nică mar dori, nici n'ar primi puterea. 

Şantagiii la guvern, şantagiii în opoziţie. 

D. Arion a fost politicos şi a zis că nu-l acuză pe 

Sturdza de cît de răutate şi de incapacitate. Ei i-am spus 

Iuda şi luda, menţiii. 

Deosebirea e că Iuda a trădat pe Domnul întrun 

ceas de ameţeală, pentru 30 de arginţi, dar a doua zi sa 

pocăit şi s*a spinzurat. Sturdza, în loc de 30 arginţi, a 

cerut opt scaune, dintre care unul — nenorocitul — pentru 

Palade, şi nu s'a pocăit, şi nu s'a spînzurat. 

In tot acest dezgustător şantagiu pe cestia naţională, 

cestia şcoalelor din Braşov este doar un incident. II cu- 

noaşteți cu toţii, n'am să-l reiaii d'a capo.
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Ştiţi că fără ruşine a tăiat subvenţia, ştiţi de ase. 
menea că 4 luni de zile a tăgăduit actul care il înfiera, 

Am stat liniştit şi am primit să fiii acuzat de falş, 
Luptam contra a două cabinete şi nu aveam pentru mine 
de cit conştiinţa că mi-am făcut datoria, Şi ştiinţa că avu: 
sesem a face cu oamenii cinstiţi. Şi ați văzut la stirşit 
triumfind adevărul şi aţi văzut pe preotul Voina, tată de 
opt băeţi, spunind fără frică întreg adevărul, şi pe Iuda, 
svircolindu-se de a şti daca pe cel ce îl scrisese îl chiamă 
Şandor, Istvan sai Fekete. 

Desfid să mi se arate în vre-o ţară, în vre-o vreme, 
un om care a întrebuințat lacrămile unui neam drept 
unealtă ca să ajungă la putere şi strivirea, aspirațiilor 
neamului lui, drept mijloc de a se menţine la putere, 

Să mi se arate unul şi mă închin, 
Nu e nică unul. Mogildeaţa care ne guvernează este 

fără precedent. 
De aceea, d-lor, încă o dată, vă spui, dacă nică acum 

cind aveţi un guvern care va necinstit credința, strămo- 
şească, v'a batjocorit biserica, care în cestia naţională a 
făcut şi mai mult, a pus pe taraba sentimentele şi aspi- rațiile d-v., nu vă veţi arăta, capabil să-l măturaţi cu vo- tul d-v., se va croi vieața politică a, acestei ţări aşa, În cit cei puţin vreme de două generaţii nu veţi insemna nimic,
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Agitaţiile socialiste la ţară 

(Ședinta de la 4 Februarie, 1899) 

Ivindu-se agitaţiuni socialiste în diferite puncte ale ţârei, mai cu 
stamă în judeţul Teleorman, guvernul prezidat de d. D. A. Sturdza s'a 
alarmat şi a pornit o campanie de represalii în contra elementelor socia- 
liste romine. | 

În primul rînd a dizolvat şi închis mai multe cluburi socialiste din 
țară şi capitală, pe mai mulți agitatori socialişti străini i-a expulzat peste 

graniţă şi a băgat teroare în toate părţile. 
D. V. G&. Morţun, leaderul socialist, adresă o interpelare guvernului 

asupra, goanei întreprinse. 
D. Take Ionescu, luînd cuvîntul în această arzătoare cestie, a pus 

punctul pe i. De ce adică socialiştii sunt de vină? Nu e oare guvernul, 
care i-a încurajat, aliindu-se cu ei şi făcînd campanie electorală cu dinşii ? 

__ In magistratul săti discurs, d. Take Ionescu explică cauzele alianţei 

liberalo-socialiste şi efectele dezastroase cari at urmat. 

DA Deo fc fi, $ 

Este incontestabil că ne aflăm într'un moment po- 

litie de cea mai mare însemnătate.. Ori-ce s'ar face şi 

orl-ce Sar zice, de aci înainte un lucru rămîne: cu în- 
ceputul anului :1899, se întemeiază în statul romin un 

partid socialist. Amîndouă titlurile, cari trebuesc unui 

Dartid ca să fie luat în serios, le-a căpătat actul de stare 

civilă. Vom vedea în urmă cine este răspunzător... 

D. C. Nacu: D. Maiorescu l-a botezat întiiu, salutind 

partidul socialist aci în Cameră. (Aplause). 

D. Take Ionescu: Vom vedea dacă este botezul d-lui 

Maiorescu, sati dacă este alianța d-v. care a dat act de 
Stare civilă, partidului socialist. 

AL doilea. lucru, care trebue unui partid ca să poată 
69772. Discursuri. III. 

“
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să existe real, este lupta şi, evident că astăzi, în urma 

declaraţiunilor făcute de d. ministru de interne, partidul 
socialist capătă şi acest al doilea atribut al partidelor 
politice; el intră în luptă. Cine ştie dacă nu va, încerca 
să pretindă şi la coroana martirului... . 

Ori-ce s'ar face şi ori cât de cuminte ar fi de adi 
înainte partidele şi guvernele, e incontestabil că, cu în- 
ceputul anului 1899, societatea noastră mai de vreme, 
mult mai de vreme de cât s'ar fi cuvenit, s'a imbogăţii 
cu un partid socialist. 

lată de ce ziceam la început că ne aflăm întrun 
moment istoric, şi acest moment istoric trebue bine și 
pe de-antregul lămurit. 

Am auzit, d-ior, în şedinţa de eri, două cuvintări 
foarte interesante, putem să zicem, cu drept cuvint, nu 
numai interesante dar şi frumoase, pronunțate de doi 
membri ai acestui parlament, cari se bucură de foarte 
multe simpatii la toți, şi la prieteni şi la adversarii po: 
litică; a fost cuvintarea d-lui Morţun, unul din cei ma 
simpatici colegi ai noştri, deşi ne desparte de d-sa un în: 
treg ocean, şi cuvintarea, d-lui ministru de interne, 

D-lor, d. Morţun, om abil, a, voit să facă ceea ce st 
fuce în luptele parlamentare: să. schimbe terenul de dis: 

cuţie, şi, evident, a început prin a ne ataca pe noi, pe 
conservatori. 

Lueru firesc, d-lor. Ce poate să facă mai mare plă 
cere unei Camere conservatoare de cît un atac contra 
partidului liberal; ce poate să facă mai multă plăcele | 
unei Camere liberale de cit un atac contra partidul 
conservator. Ar îi 'să nu cunoascem firea omeneastă Și 

firea parlamentului, dacă nu am şti să acesta este mi 
locul cel mai nemerit de a se prepara un teren favorabil 

pentru a putea aluneca mai uşor, după ce ai predisps 
pe toţi în favoarea ta. De aceea nu voii urma pe d. 
Morţun pe această cale; nu este azi în joc nici aci 
tatea partidului conservator în ţara aceasta, nici activr 

tarea, partidului liberal în ţara aceasta. Un asemene 
proces îl putem face Luni, Marţi, cînd aţi hotărit disc 

țiunea hudgetului; un asemenea proces nu se isprăveșie 
nici 0 dată, fiind-că vecinic tocmai din acest proces, În?
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cele două partide de guvern ale ţărei, poate să iasă o 
mai bună îndrumare a, politicei naţionale. 

Dar, d-lor, la două lucruri numai, din învinuirile 
alui Morţun, sunt silit să răspund. 

D-sa zicea, că conservatorii, prin atavism, ai umplut 
presa străină cu noutăţi exagerate asupra mişcărilor ţă- 
răneşti. 

Care presă străină ? 
Ziarul Le Temps, din Paris, nu cred să fie în rela- 

tiuni cu conservatorii, căci nu cred că conservatorii pu- 
blică în Le Temps aprecierile, extrem de elogioase, cînd 
sosesc la guvern diferiţi miniştri ai partidului liberal, a- 
precieri cari, după unii, trec peste ceea ce ar fi bine să 
se publice în străinătate. 

Ziarul Neue Freie Presse, cred că, acum numai în 
dragoste cu partidul conservator, nu este. Şi îmi închi- 
puesc că nici lu Pester Lloyd nu este mai bine văzut 
partidul conservator de cît guvernul actual. | 

Dacă veştile din ziarele străine aii fost exagerate— 
și sunt cel dinții să regret că aii fost exagerate — nu 
este vina partidului conservator. 

Dar, d-lor, de ce vă miraţi? Lucrurile ordinare ale 
politicei noastre interne nu interesează străinătatea şi de 
aceea, vedeți că foarte rar se vorbeşte de politica noastră 
internă, 

Cind se întîmplă însă un lucru excepţional, —şi este 
lucru excepţional, revoltele ţărăneşti cu caracter socialist 
ȘI 0 alianță de guvern cu socialiștii, —este evident, ga- 
ziele ai să, bubue, lucrurile aii să se umile și ai să 
teacă de către unii gazetari cit se poate mai umflate, 
ŞI cu atit mai umflate, cu cît nu văd desminţiri energice 

ȘI categorice date la timp. 
O voce: S'a dat, desminţire. 
D. Take Ionescu : Dacă s'a dat cu atit mai bine. 
A doua învinuire este de ordine mai intimă. D. 

Morţun zicea că conservatorii aii dat cei dintiiii exem- 

plul alianțelor monstruoase cînd s'aii aliat, cu radicalii. 
___ Dior, ţin să declar în numele partidului conservator, 

intreg, compus din conservatori şi foşti radicali, că nu a 

% nici o alianţă între conservatori şi radicali. Foştii 
tădicali ai intrat în partidul conservator, (intreruperi),
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şi de cînd ai intrat în partidul conservator... (întreru- 
peri), vă voii spune imediat de ce a intrat. 

(D. Dimancea întrerupe). | 
Foştii radicali au intrat în partidul conservator, fiind: 

că şi-au dat seama că aşa mică grupare cum erai, nu 
puteai fi de nici un folos mersului Statului, şi avind să 
aleagă între cele două partide istorice, ai crezut că mai 
lesne şi mai uşor vor putea să-şi exercite activitatea lor 
politică în sînul partidului conservator. Dovadă despre 
aceasta este: de doi ani de cînd s'a petrecut lucrul 
acesta, nici o dată nu aţi acuzat pe foştii radicali că ai 
introdus idei radicale în partidul conservator, ci din contra, 
în toate ziarele d-v., spuneaţi că foştii radicali sai fâcui 
prea reacţionari. 

Dacă socialiștii ar fi intrat în partidul naţionallibe- 
ral, şi ar fi intrat sincer, acceptind şi ideile şi tempera: 
mentul liberalilor, departe de a, critica lucrul, vaşi fi 
făcut elogiile mele, fiind-că aţi fi făcut o excelentă operă 

pentru politica ţărei acesteia, în ziua în care aţi fi reuşit 
să-i rupeţi, în mod sincer, de la ideile cari le credem 
noi rele şi urite, şi să-i duceți în partidul naţional-liberal. 
Nimeni nu ar fi trebuit să vă critice, din contra aţi fi 
meritat laudele noastre. 

D-lor, mai este o cestiune care iar trebue luminată. 
D. Morţun a voit să facă o distincţiune între anarhiști 

şi socialişti. Imi aduc aminte că şi d. ministru de interne 
care ieri proclama, că nu este nimic comun şi nici oali 
anţă nu este posibilă între socialişti şi guvern, d-sa care 
ştim bine că numai om care să dea înapoi nu este, cind 
acum vre-o două luni a zis aici în Cameră ceea ce eră 
datoria d-sale să zică, şi anume: că stă să apere sotie: 
tatea actuală contra vrăjmaşilor ei fireşti: socialiștii Şi 
anarhiştii, 4. Morţun a întrerupt doar: „Cer cuvintul“ şi 
pe dată d. ministru de interne s'a grăbit să răspundă că 
comisese un lapsus linguae şi că declaraţia sa, relativ l 
mimicii societăței se aplică numai la anarhiști şi nu şi la 
socialişti. Este dar confuzie în spirite. | 
____Nu vreau, d-lor, să fac proces de cuvinte d-lui mi 

nistru de interne, dar vreaă să spun că, din punctul de 

vedere al filozofului, nu este nici o deosebire, dar nici 
una, între anarhiști şi socialişti.
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Nu suntem aici într'o academie de ştiinţe politice, 
în”o facultate de ştiinţe morale, în cari se poate exa- 

mina diferitele moduri şi rețete prin cari adversarii or- 

dinei de astăzi a societăţei vor să o transforme şi să o 

înlocuiască, aică, pe domeniul politicei—un parlament nu 

este de cît un corp politic—toţi acei cari aii drept scop 

desființarea, baselor societaţei actuale, adică desființarea, 
proprietăţei individuale, toţi aceia sunt egali dușmani, in- 

diferent sosul cu care vrea să mănince societatea actuală, 

indiferent dacă vor să o înlocuiască cu marea cazarmă 

socialistă, sai cu bărăganul anarhist. 
Tot aşa mi-aduc aminte de un .mare om de stat, un 

om religios, Gladstone, care, întrebat odată ce diferenţă 

face între deosebitele credinţe religioase şi metafisice din 

omenire, în loe să răspundă ca un teolog: sunt cei cari 

admit o fiinţă supremă şi cei cari nu admit, etc., etc.,a 

dat un răspuns de om de stat: sunt acei cari admit 

amestecul Provedinţei în actele omeneşti, şi acei cari nu 

admit un asemenea amestec. Şi, în adevar, în viaţa prac- 

tică, aceia cari privesce pe omul de stat, aceasta este 

totul. Amestec sai neamestec în afacerile omeneşti, toată 

etica, toată viaţa socială se schimbă după cum oamenii 

cred una sait alta. 

Aşa, d-lor, şi în privinţa credințelor politice. Libe- 
ali, conservatorii, reacţionarii, radicalii, ere., locuesc toți 

pe acelaşi continent, pe continentul societăţei” organizate 

pe bazele ei actuale, de alt-fel singurele cunoscute in toate 

societăţile civilizate de pănă astăzi. Anarhiştii, socialiștii, 

posibiliştii, Dihiliştii, cum vreţi să-i botezați, locuesc pe 

un alt continent. Ei consideră societatea actuală ca un 

fruct al spoliaţiunei și minciunei şi vor să o înlocuiască -. . 

cu ce, nici ei nu ştii, dar totuşi vor săo dărime din te- 

melie. Intre aceste continente stă un ocean care nu se 

poate trece, care este absolut cu neputinţă să se treacă. 

Aşa că, din punctul de vedere politic, nu mă priveşte 
distincţiunea, dintre socialişti şi anarhişti, dintre nihilişti 

ŞI anarhiști ; pe noi ne interesează un singur lucru ; da 

sai ba, este o grupare de oameni cari cred că societatea 

actuală, adică toate societăţile istoriceşte cunoscute, sunt 

așezate pe o bază falşă, care se chiamă proprietatea in- 

dividuală şi inegalitatea, dintre oameni, şi care vor să rea-
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liseze o utopie : egalitatea economică dintre oameni, uto- 
pie a cărei soluţiune ar fi, cum zicea Napoleon la 3, 
Elena : „Este un singur mijloc de a face pe toți oamenii 
egali, este a-i egaliza în mizerie“. 

Eliminind dar aceste subtile chestiuni, cari nu pot 
de cît să încurce un partid politic şi un guvern serios, 
să ne întrebăm : cum s'a născut aşa de repede aceste 
turburări la ţară? 

D-lor, elemente de turburări există tot-de-a-una în- 
îr'o societate omenească. Tot aşa nu este cu putință ca 
teoriile socialiste să nu găsească un oare-care răsunet 
într'o inimă prea tinără, într'un cap fraged. Şi de ce? 
Pentru că pe lîngă partea ei urită, propaganda socialistă 
are şi o parte simpatică, cînd preconisează ameliorarea su- 
ferinţelor omeneşti. Acest apel la-sentimentalismul nostru 
trebue să aibă, şi este bine că are, răsunet în inimele 
tineretului. Deosebirea între un socialist şi un nesocialist, 
în această, privință, este că nesocialistul cunoaşte sufe- 
rinţele omeneşti, dar nu crede că lucrurile se pot schimba, 
cum nici nu crede că poate fi viaţă fără durere, pe cînd sacia- 
listul proclamă corpul social bolnav şi, fără să cunoască 
nici un fel de leac, vrea să deschidă trupul, să disece şi, 
prin urmare, să omoare acest corp fără să ştie ce are să 
pună înăuntru. Este dar firesc ca la cei tineri de ani și 
de minte, ăfară de rare excepţiuni, să. găsească un oale- 
care ecou strigătul în contra durerei, mai ales cînd ești 
ademenit să, crezi că poţi face să dispară, durerea din 
omenire. 

Dar, d-lor, despre aceasta e vorba? Că sunt ele 
mente de dezordine tot-de-a-una gata ? Că sunt nemulţu- 
miri în ori-ce societate omenească? Că sunt nemulțumiri 
într'o ţară ca a noastră unde populaţia e rară şi, prin 
urmare, administraţia foarte slabă, cu atit mai slabă cu 
cît elementele bune pentru a face o bună administraţie, 
sunt puţine într'o ţară cu nedreptăți ca a noastră, căci 
nedreptăţile tot sunt încă multe? aceasta nu mă mită. 
Ce e însă anormal, e repeziciunea cu care de o dată, la un 
moment, în satele noastre, a pornit această propagandă 
socialistă, şi ecoul pe care l-a găsit îndată. Şi, d-lor, cînd 
Zicem propagandă socialistă, să spunem lucrurile cun 
sunt. Vă închipuiţi d-v. că în satele noastre, dacă ar
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vorbi cine-va despre teoria valoarei sai de doctrina lui 

Karl Marx sai de ideile lui Lasalle, nu are să-i spună: 

„Dar vorbeşti păsăreşte, d-le 2“ Un ast-fel de prooroc nu 

ar avea cel mai mic succes, necum să compue un club! 

(Intreruperi). 

Nu, d-lor, toate ideile din lumea aceasta se trans- 

formă după starea sufletească a celui care le aude. 

Propaganda de la Lumea Nouă asupra teoriei va- 

loarei şi inegalităţei dintre oameni, la sate capătă această 

formă concretă : iata aici o bogăţie de la Dumnezei care 

se chiamă pămîntul; ei, pămîntul are să se împartă între 

noi. Aceasta e singura frază socialistă, care se poate 

spune la ţară. Alt-fel, nici nu te poate pricepe ţăranul. 

(Intreruperi). 
El înţelege prin club socialist că pâmintul are să-l 

aparție lui, şi împărţeala are să se facă pe capete. (in- 

treruperi). 

Aceasta e cu atit mai firesc, în starea sufletească a 

ranului nostru, cu cit feluritele legiuiri prin cari a tre: 

cut în ultimele decenii, a stabilit tocmai acest fel de 

fragmentare egalitară a pămintului peste o mare întin- 

dere a solului nostru, 
Dar de ce acest lucru s'a petrecut tocmai de la De- 

cembre încoace, şi de ce a mers cu această iuţeală ? Ce 

îpt extraordinar s'a. întimplat în Rominia, care a Provo: 

cat tocmai la Decembre 1898, această stare de lucruri ? 

Fost-a măcar veri-o mare agitaţie politică în ţară prin 

Decembre, ca să ziceţi că această agitaţie s'a transformat 

la ţară, în agitaţie socială? Nu! Nici o-dată ca de la 

Noembre încoace nu a fost atmosfera politică a Romîniei 

mai rece —multă lume o găseşte chiar degerătoare. 

A fost, d-lor, un singur fapt: colaborarea guvernului 

cu socialiștii în cite-va oraşe. 

Daţi-mi voe să mai aduc vre-o două dovezi docu- 

mentare, dacă .nu ar. fi destulă dovadă faptul că pe ace 

aşi listă s'au prezintat la alegeri candidaţi liberali Şi 

candidați socialişti. 
Iată ce scrie ziarul Liberalul din 20 Decembre, 1898, 

sub titlul: Liberal și socialişti : j 

„Asupra, acestei cestiuni s'a explicat ieri la Cameră
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d. prim-ministru cu obicinuita sa francheţă, punina lu: 
crurile la locul lor. 

„D-sa a arătat cum istoria omenească înregistrează 
multe exemple de propagarea, întinderea şi izbinda unor 
idei, care la început păreau izolate. Cu timpul ideile, care 
azi par strami, ciştigă aderenţi, şi minoritățile devin ma: 
jorităţă. Apoi socialişti, abstracţie făcînd de părerile lor 
asupra, întocmirei societăței, pornesc înainte de toate de 
la, concepţia liberală.“ 

Evident, este mare nepricepere la cei ce serii cu- 
vinte ca aceste: „socialiștii, abstracţie făcînd de părerile 
lor asupra întocmirei societăţei“, adică, abstracţie facind 
de tot; dar nu este mai puţin evident că alianţa, şi chiar 
dragostea nu se poate tăgădui. 

Și ca dovadă că aşa pricepeai lucrurile şi socialiștii, 
la, 4 Noembre, a doua zi după alegerile comunale, ziarul 
Lumea nouă publică aceste rînduri, întitulate „Triumful 
nostru“ : 

„Pretutindeni aproape unâe socialiştii ai luptat, sai 
singuri sai în unire cu liberalii, ciocoii ai fost bătuți în 
mod ruşinos. 

„In urma acestor frumoase rezultate, putem fi mul- 
țumiţi. Ciocoii, cari se credau siguri de putere, vor tre 
bui să-şi pue pofta în cui, iar pentru mişcarea democratică a 
țărei noastre, pentru propaganda socialistă, — o eră nouă 
şi frumoasă se dechide. 

„Prieteni, la lucru /* 
Apelul de la 4 Noembre i-a pus pe prieteni așa de 

bine la lucru, că v'a dat de lucru d-v. în Ianuarie! 
(Aplause). 

Dar, după 4 Noembre, d. Nădejde şi cei de la Li 
mea nouă, vameni inteligenţi, ai priceput foarte bine că 
in Rominia, acest „la lucru, prieteni“ nu are înțeles în 
oraşe, şi nu poate să aibă înţeles, căci nu avem industrie 
ŞI Prin urmare nu ai ce să socializezi în oraşe, şi că aici, in oraşe, nu este de cit ocazie pentru socialişti de a face 
discursuri şi de a progresa, dar nu oeaziune pentru 80: 
cialiam să înainteze. In afară de aceasta, mare parte din 
muncitorii din Oraşe sunt străini, Atunci, foarte bine ai 
înțeles că lucrul trebue facut la ţară; vă voii citi ce zicea 
la 29 Noembre, tot Lumea ROUĂ.
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Vedeţi, a început la 4 Noembre şi ai mers con- 

ținut inainte. Guvernul putea să se aştepte la ceea ce sa 

intimplat, şi voiii dovedi că ei unul am şi profetizat ce 

are să se întimple. 

la 29 Noembre, ziarul socialiștilor Lumea nouă, sub 

jul „Să ne organizări“ şi iscălitura, şetului socialiştilor, d. 

Nădejde, serie : 

„In aceşti ani am scos broşuri, dintre cari una „Dez- 

obirea muncitorilor“ sa vindut în două ediţii (la un loc 

20.000 bucăţi) şi acum e gata ediţia a treia steriotipată, 

aşa că vom putea în sfirşit mulţumi toate cererile. 

— „Trebue apoi să ne intre în cap, că avem datoria, 

de a organiza muncitorimea, de la sate şi Oraşe şi a0 lu- 

mina asupra drumului ce are a urma, dacă vrea să ajungă 

la o stare mai omenească. 

„lată de ce acum e vremea să lăsăm la o parte ne- 

înțelegerile personale şi să începem fără preget muncă, 

neobosită pentru organizare şi propagandă.“ 

Acestea, sunt cuvintele, d-lor, şi cum neapărat cind 

strigi că ai triumfat, şi cînd te bizui şi pe protecţiunea 

guvernului pe care o aştepta, şi aşa de mult o aşteptai 

în cit d. ministru de interne spunea că misionarii socia- 

alişti amăgeaii lumea de prin sate, dindu-se drept ai stă- 

pinirei, eşti vesel, şi ca să-ţi desăvirşeşti veselia nu-ți 

Tămine de cât să mai dal şi cul-va un pumn, trebuia dat 

şi un pumn conservatorilor. 

Iată, şi pumnul. ” 
laţă ce scrie, la 15 Noembre, 1898, ziarul Lumea 

nouă, sub titlul: Noi şi conservatorii : 

„Era natural ca socialiștii să dea mină de „ajutor li- 

beralilor, pentru a înlătura primejdia conservatorilor, iar 

dacă liberalii at recurs la ajutorul nostru, e 0 dovadă de 

cuminţenia lor, e o dovadă că ideile socialiste nu mai 

sunt în stadiul acela, cînd eraă privite ca un ce primej- 

dios şi puse alăturea cu anarhismul sa, cu alte nebuniă. 

„Tocmai faptul că oamenii din partidul liberal şi-aii 

dat osteneala să studieze teoriile şi actiunea noastră poli- 

lică şi să se convingă că între ideile noastre şi ale anar- 

liştilor mu e mică un fel de legătură, aceasta, zicem, constitue 

un progres pentru ţara noastră“. îi 

Tocmai ideia guvernului nostru : că socialismul nu
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are de a face cu anarhismul, şi este lucru cu care te poţi alia! | 
Aşa dar, d-lor deputaţi, mai încape vre-o discuțiune? Este posibilitate să-şi închipue cine-va că între guvern şi socialişti nu s'a petrecut nimic? 
Dar, d-lor, ai îndrăznit atunci doi conservatori, d. "Maiorescu, despre care vorbea d, Nacu adineaori în între: rupere, şi ei, să atragem atenţiunea  opiniunei publice, prin presă, asupra, urmărilor, funeste credeam NOI, Cari vor eşi din această; enormitate politică a punerei pe aceeași listă a candidaţilor liberaly şi a candidaţilor socialiști atunci cînd este la putere partidul liberal-naţional, şi cind nu are nici măcar ca scuză nevoia de a răsturna pe cine: va și a înlocui o stare de lucruri prin alta. 
D. Maiorescu a zis: Ciudata figură vor face repre: zentanţii Rominiei la, conferinţa contra anarhiştilor, ca reprezentanţi ai unui guvern aliat cu socialişti, Și s'a răspuns imediat în Iiberalul, prin două arti- cole lungi şi confuze, în care însă se spunea foarte cate: goric, că se înşală d-sa cinq critică o alianţă care este „din potrivă, un titlu de mindrie şi neincăpăţinare poli: tică pentru partidul libera] şi pentru Dimitrie Sturdza!. Ba se. adăuga că „pretutindeni unde liberalii at primit concursul socialiştilor, alegătorii nu au găsit motiv de dez- 

aprobare, ci de aprobare a partidului şi şefului lui, din- du-le victorie“. Citiţi acestea în două articole de fond lungi din Liberalul de la 4 şi 7 Noembre şi veți vedea cum se face laudă socialiștilor, cum se ridică i ceri fapta guvernului de a se fi aliat cu socialiștii, şi cum se prevesteşie o eră nouă pentru partidul liberal, fiind-că candidaţii partidului naţional-libera] figurează in asemenea condițiuni, alături cu prietenii d.lor Morţun şi Nădejde. ___IAr ed, d-lor, deja la 10 Noembre scriam cu multă indignare şi prooroceam tot ce sa întîmplat. La 10 Noembre, Spuneam că „0 ţară agricolă ca â noastră nu poate si fie serios turburată de cit de miş- cări agrare“, denunțam succesele socialiştilor la alegerile comunale la sate şi prevesteam primejdia, cluburilor s0- cialiste de la sate ŞI încheiam ast-fel : „Ceea ce este întradevăr nostim, este că ziarul Iu- mea Nouă care ne aduce astă nouă Evanghelie, nu for:
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mulează nici o plingere în contra agenţilor guvernului. 

Nu acuză de presiune anti-socialistă de cit pe arendaşi. 

„De sigur, am fi de neertat, dacă am lua prea la 

serios rodomontadele socialiştilor noştri sat dacă am avea 

naivitatea să uităn: că, în alegerile actuale, lista socia- 

lşilor n'a reuşit de cit fiind-că era in acelaşi timp şi 

lista subprefectului. 

„Dar ceea, ce este întradevăr extraodinar, ceea ce 

este intradevâr lucru nebunesc, este ca subprefectul re- 

gatului Rominiei să împingă, în anul 1898, la izbinda 

ideilor socialiste in satele noastre. 

„Şi cînd te gindeşti că d. Sturaza face toate aces: 

tea ca să fie aprobat de către amicii d-lui Nădejde, pe 

cind şefii conservatorilor sunt tîrnuiţi, asta e mai mult 

de cit nebunie, e ruşine! 

„Va veni ziua în care vom plăti scump de toi această, 

politică de va-banque !* 
Am avut dreptate, aşa s'a întîmplat, a venit ziua, 

și plătim scump de tot!! 

Dar ce lucra mare era ca noi să profităm acestea ? 

Era aşa, de evident! | 

Nu era oare un lucru firesc să facă ce ati făcut aceştă 

oameni, aceste asociaţiuni cari se chiamă grupurile s0- 

cialiste, în cari sunt de tot felul, şi ambițţioşi fără mă- 

sură, oameni cari 'și dau seamă că numai fiind socialişti 

pot fi cine-va, şi oamenţ absolut convinşi, avînd un ideal 

greşit, dar un ideal în care cred, cu atit mai mult cu 

cit este mai insuportabil celui mai mare număr dintre 

oameni ; şi oamenii strimţi la minte cari sunt amăgiţi 

de declamaţiunile ' altora; şi aventurieri, şi nebuni, de - 

toate felurile, după cum sunt în toate grupările omeneşti. 

Dar de sigur, ori-ce grupare omenească doreşte Să reu- 

Şească, să-și întindă activitatea «i, şi se poate cine-va 

numi om politie dacă își închipueşte că unei ast-fel de 

grupări, care este vrăşmaşa ordinei de Stat, trebue să i 

se dea această înaltă distineţiune dea lupta alături cu 

partidul naţional-liberal la guver%, pentru a împedica pe 

0 altă grupare politică, care şi ea stă pe bazele societă- 

țel moderne, de a cîştiga un consilii municipal întrun 

Oraş sait două ? 
Își poate cine-va închipui că, odată acest lucru con-
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cedat, această grupare are să fie mulţumită cu pro: 
fesiunea cîtor-va locuri la alegerile generale de Cameră, 
şi nu va cerca să profite de acest moment unic, de acest 
moment în care se deschide o eră nouă, cum zice Im 
mea Nouă a d-lui Nădejde, pentru Propaganda socialistă 
în Romînia şi să nu caute să-şi întindă propaganda Și 
să se zorească, pentru că zile aşa de frumoase Ştiai bine 
că naveaii să mai întilneuscă multă vreme socialiștii în 
ţara rominească,! ! Aşa dar, d-lor, era un lucru firesc să 
fim profeţi şi tot ce s'a intimplat n'a fost de cit COnSe- 
cinţa fatală a pasului celui d'întiiu. 

Din momentul ce s'a dat socialiştilor brevet de par- tid politie cu care poate sta la vorbă, cu care poate trata 
cu care poate ijace pact un guvernal Regatului rominese, 
din acel moment socialiştii "şi-au zis: a sosit ceasul să în: 
tindem propaganda noastră. Şi atuncă ai pornit acolo unde există muncitori romini, la sate. Şi ai făcut ce? 
Cluburi socialiste. Ca să răspindească ce? Ideile pe care Je răspiîndesc în toate țările, adică egalizarea economică 
a, oamenilor, prin urmare suprimarea bogaţilor şi împăr țirea averilor între săraci. 

Şi trebue să ştiţi, d-lor, ca atunci cind socialiștii ajung la largul lor, ei nu fac nici o deosebire între noi 
Şi d-voastre. 
DV. G. Morţun: Am aci o gazetă socialistă, Este Scrlerea unui anarhist. 

D. Take Ionescu: Ei nu fac 'Qeosebire. Am maj vor: bit despre acest punct, am vorbit şi în particular cu d. Morţun, şi “-am spus şi d-sale acelaşi lugru pe care lan * SDus aici şi "l-am spus şi d-lui Sterea, care venise acum Ciţi-va ani să-mi ceară un mic serviciu — era, vorba de un paşaport —"i am spus: de vom vorbi zece ani în: preună, tot nu ne vom înțelege. D-ta vorbeşti o limbă ŞI ei Vorbesc altă limbă. D-ta mie-mi faci efectul unei Organizațiuni cu totul străină . minţei mele şi eu dale, de sigur tot aşa efect trebue să-ţi fac. Cei şapte ani pe care “i-ai petrecut în Siberia nu pot singuri să ex- plice această absolură imposibilitate, nu d:a fi de acord, dar măcar d'a ne înţelege unul pe altul. Este o lume întreagă între un socialist adevăraţ şi un nesocialist. Sunt silit să ma repet. — In politică, încă o dată, ei
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nu fac deosebire între anaxhişti, socialişti, etc. Inainte 

de toate nu sunt aici un filozof, ca să discut, că într”o 

academie înaltă şi indiferentă, teoriele socialiste şi anar- 

histe, ci discut ca un om politie care trebue să ne fie 

purtarea, față de aceşti vrăjmaşi ai societăţei. 

Dar, d-lor, nici socialiştii nu fac deosebire între libe- 

rali și conservatori. Iată ce citesc în Revoluţia socială de 

la 8 Noembrie : | 

„Pe Dumnezeul mei, dacă nu trăiam mai bine 

sub Turcă; cel puţin atunci nu aveam atitea, biruri pe 

capul nostru și nu se găsea, buruiana asta a dracului ce 

1 zice proprietari mari şi arendaşi. Să punem umărul cu 

toţi ca la viitoarele alegeri pentru Cameră, să omorim 

năpirca, ciocoiască şi boerească ce-l zice conservatori şi li 

berali; să punem oamenii noştri de la ţară, pe fiii popo: 

rului, căci slavă Domnului, avem şi noi acum băeţi cari 

ai învăţat prin şcolile din străinătate.“ | 

Şi dacă vreţi să ştiţi, d-lor, cam cum ne tratează 

pe noi ciocoii— şi nu uitaţi că între aceşti ciocoi intrăm 

şi noi şi d-voastre, — să-mi daţi voe să vă citesc din 

această presă prefectorială, fără ştirea prefectului (Ila- 

ritate): 
„Voi pănă azi, maţi muncit de cit pentru vampirii 

de ciocoi şi ei drept răsplată, vă fac: țărănoă, bădărani, 

mojică, dobitoci, ghiorlani, ete. Minile voastre sunt stră- 

punse de pălămidă şi degetele pline de bătături din cauza 

sapei, secerei şi coasei; pe cînd ale ciocoilor sunt albe ca 

zăpada şi degetele pline de inele de aur cu diamante şi 

briliante strălucitoare. Voi dormiţi pe pămîntul gol şi cu 

capul pe bolovani; pe cînd demonii de ciocoi dorm pe sal- 

tele și perne de pui. 

„Voi locuiţi în nişte cocioabe umede şi întunecoase; 

pe cind hienele de ciocoi locuesc în palate de cristal, ce 

strălucesc ca roua dimineţei. Voi miîncaţi mămăligă sfoe- 

gită (dacă îţi aveao şi pe aia) cu ceapă; pe cînd bleste- 

maţii de ciocoi mănîncă franzelă cu ciorbă de stridii. Voi 

beţi apă caldă din butoae, pe cind strigoii de ciocoi beaii 

şampanie. Voi aveţi numai carul, plugul şi doi boi, iar 

punga vă este seacă; pe cină a îngelătorilor de ciocoi e 

plină de napoleoni luaţi din sudoarea voastră. Voi sun: 

teți slabi galbeni, iar nelegiuiţii de ciocoi sunt graşi Şi
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roşii ca nişte bujori. Copiii voştri zac în întunerec, pe cînd al .ciocoilor învaţă carte şi se luminează.“ 
Evident că vă voiii scuti de restul prozei, dar aşi pu- tea, să vă dai şi o definiţie interesantă a patriotismului, 
Ia, să vedeţi: 
„Par'că aud pe toţi şarlatanii patriotarzi burghez, în caz de rezbel, adresîndu-se poporului în nişte termeni de cel mai delirant lirism, cu fețele inundate de lacrămni de crocodil: „Romini! suntem în pericol, toate institu: țiunile noastre tradiţionale sunt amenințate, pămintul nos tru strămoşesc, proprietăţile voastre, căminurile voastre vor fi prada jafului şi focului duşmanului, etc. ..!* Ca sfruntată, neruşinare, ce ignominie din partea acestor ca: meni, cari ai ridicat la înălţimea unei virtuţi civice, miv: ciuna şi egoizmul cel maj desfrinat! Auziţi, oameni buni, că poporul trebue să se lupte, să-şi expună viaţa pentru proprietăţile, căminul săi!.. Dar ce proprietăţi de apărat are el, cind ştiut, este că imensa majoritate a Rominilor liberi (ce vorbă goală!) duce o viaţă de iobagi, iloți, ple: beeni, în toată, accepțiunea cuvîntului, nedispunind anual de cit de venituri derizorii, cari n'ar face geloşi nică pe argații boereşti..., ce căminuri are de apărat cind casele ţărăneşti sunt, adevărate colibe, ce-ţi daii aspectul cover- gilor congolese !.. Se invoacă, se pune înainte ideea de patrie. Dar ideea, de“ patrie, aşa cum o înţeleg patriotarzii 

noşiri, este un non-sens, este op manoperă dolosivă...* D'lor deputați, ziceam că nu era cu putință să fie altele urmările colaborărei electorale a, guvernului cu par- tidul socialist. Socialiştii ai găsit momentul oportun să-și înceapă propaganda; ai dus în sate principiile lor, şi ţă ranii le-aii înţeles aşa cum putea să le înţeleagă: la pri: măvară pămintul va fi a] nostru, nu mai vrem nici să luăm avansuri pentru tutunuri, nici nu ne mai înțelegem cu cine-va, pentru veri-o invoială, după cum ne spunea d. ministru de interne. Şi lucrul a, mers cu aşa repeziciune, în cit imediat ce s'a cunoscut succesul electoral liberalo- socialist, într'o săptămină numai, 30 de cluburi socialiste 

operă despre care noi nu avem nimic de zis, pentru că Orl-ce guvern trebue să o îndeplinească. Evident că în
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toate măsurile ce veţi lua, şi pe cari le credeţi şi le veţi 

crede necesare pentru buna, ordine a ţărei, din partea 

noastră nu vă puteţi aştepta nici la critică, nici la 

greutăți. 
Cum rămine însă cu adevărata răspundere? Cu răs- 

punderea greşelei comisă la Noembre? Cum rămine cu 

păcatul comis? 
Şi acum, daţi-mi voie, d-lor, să mi explic și origina 

acestei greșeli. 
Departe de mine ideea că aţi ştiut d-voastră în mo: 

mentul în care făceaţi la Galaţi alianța cu Atanasiu, la 

Vaslui cu Spiridon Popescu, la Birlad cu Vasiliu, la Iaşi 

cu Stere şi Krupenski, la Ploeşti cu Radovici, la Zimni- 

cea cu clubul socialist, ete., ete., departe de mine ideia 

că d-voastre aţi ştiut că aceasta va aduce peste două luni 

de zile turburări la ţară şi vă va pune pe d-voastră în 

neplăcuta, poziţiune în care vă aflaţi, căci nu e de sigur 

plăcută poziţiunea în care se află d. ministru de interne 

de a fi silit să ia măsuri cari unele probabil le ia călcin- 

duşi pe inimă; nimeni nu simte plăcere la îndeplinirea 

unei ast-fel de imperioase dar neplăcute datorii — nu, d-lor. 

Ce a fost însă care v'a condus la greșala capitală 

din toamna lui 1898? Două lucruri am să le explic, căci 

in ele se vede şi urma altor greşeli; aşi putea zice că 

dăm aici peste toată psihologia greşelelor d-voastră. 

Aţi crezut; ca, în realitate nu există socialişti în Ro- 

minia şi waţi zis: o să luăm cite-va voturi ale socialişti- 

lor la, laşi ca să frecăm pe conservatori; şi dacă vor fi 

ciți-va socialişti pe la comune pe ici pe colea, la urma 

urmei le vom da, ceva, slujbe şi ei se vor lăsa de socia- 

lism. Se vor alipi de noi, eredeaţi d-voastră, şi de nu se 

vor alipi, tot n'are să fie lucru mare. 

„Aţi tost uşor, nu aţă judecat în astă ocazie ca nici 

în altele, urmările fatale ale faptei d-voastre. 

Nu v'aţi dat seamă de un lucru, făcind această coa- 

liție: n'aţi înţeles că aveţi în faţa d-v. cea mai fanatică 

Organizațiune din lume, pe care dacă aţi fi studiat-o de 

aproape aţi fi ştiut ce mijloace întrebuințează ca să ajungă 

la scopul ce urmăreşte şi ce caracter hotărit, neinduple- 

cat ali membrii ei, chiar cînd ai aerul de a fi mai în 

dulciți, Nu vaţi dat seama, cînd “-aţi luat în braţe, că
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vă veţi găsi la un moment dat în faţa unor oameni ho: 
tăriţi să profite de slăbiciunea, d-v. 

Fi bine, d-lor, aceasta este cea mai mare greșali, 
căci cel mai primejdios lucru în politică nu este cind un 
guvern face cu hotărire o faptă rea, — asta este lucru 
rar — ci atunci cînd lucrează cu uşurinţă, căci, ceea-ce h 
inceput era vină uşoară, s'a transformat în urmă greşală 
colosală, şi apoi în crimă. 

Al doilea, izvor al greşelei d-v. este orbirea, ura ce 
aveţi în contra adversarilor d-v. politici naturali. Cind 
v'aţi propus această problemă, de a vă alia sat nu cu so: 
cialiştii — alianţa care vă era şi inutilă căci puteaţi reuși 
Şi fără concursul lor—un lueru este care via întunecat 
vederea, care v'a turburat mintea, care va tirit, la, această 
faptă urită: ura în contra noastră. Ura va turburat min- 
tea; la, vederea duşmanului aţi pierdut putinţa, d'a judeca, 
totul s'a putut face. 

Ast-fel ai venit pe rind într'o succesiune inevitabilă, 
alianţa cu socialiștii, cluburile de la sate, turburările 
agrare şi în urmă represaliile. 

Aceasta este logica firească şi în acelaşi timp și pe deapsa meritată a neiertatei q-v. greşeli. 

% * 
* 

„_Diseuţia a continuat, căci cestiunea era prea importantă ca să fie epuizată repede. S'aii succedat la tribună toată floarea parlamentului nostru. 
După d. Take Ionescu, luară cuvîntul d-nii Morţun, Pleva şi Delavrancea: leaderul conservator mai vorbi înc'odată în această, cestie în şedinţa de la 6 Februarie, completind cele zise cu două zile mai înainte: 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, nu vă voii ţine mult, căci eii vă declar, că, în ce mă priveşte, sunt, foarie 
satisfăcut de declaraţiunile d-lui Morţun de astăzi. 

Eu spusesem, d-lor, în cuvîntarea mea, că din punctul 
de vedere al ordinei de Stat, din punctul qe vedere al 
celor cari se bizue pe societatea actuală, aşa cum esie organizată şi cum a fost organizată de cind este lume, 
nu există nici o deosebire între socialişti şi anarhiști. | Spusesem că, în ceea-ce priveşte politica de urmab 
Vis-ă-vis de dinşii, nu este nică 0 deosebire între socla 
lişti şi anarhişti.
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Nu înțelegeam prin aceasta că între d-lor n'ar fi deo- 
sebiri. Ba, în adevăr, adăogam că dacă am fi o academie 

de ştiinţe morale, dacă am discuta întrun congres, unde 
fie-care vine cu reţeta lui, ar fi deosebiri. Chiar am zis: 
de o parte cu cazarma socialistă, şi de altă parte cu 
haosul anarhist. 

Dar alt-ceva se discuta aici. 
Ce era aci? 
Era aceasta că: nu se poate alia cu socialiștii un 

guvern liberal, conservator sai radical, nu importă, căci 
din punctul de vedere al păstrărei societăţei actuale, a 
organizărei sociale actuale, liberalii, conservatorii şi radi- 
calii din toate ţările staii pe acelaşi picor. Şi dovadă este 
că în Francia ai fost şi ministere radicale şi ministere 
mixte, dar n'a fost vorba de socialişti. Asemenea, lucruri 
sai! văzut In Serbia, în Norvegia şi aiurea, unde sunt 
partide de guvern radicale. Socialiştii însă stai în afară, 
pretutindeni. 

Prin urmare, aceste partide liberale, radicale, conser- 
vatoare, cu toate subdivisiunile şi nuanțele lor, jocuesc în 
acelaşi continent, în organizarea socială actuală, Şi adăo- 

gam: peste ocean, peste un adinc ocean, în alt conti- 
nent, locuesc socialiștii, anarhiştii, alimaniştii, marxiştii, 
bosibiliştii, etc., chiar cei ca Lafargue cu „dreptul la lene“. 
Căci şi între dinşii sunt o mulțime de subdiviziuni, şi 
cine urmăreşte de aproape diferitele lor secte, va vedea 
că nici in religiunea protestantă nu sunt atitea cite sunt 
în socialism. Lucru firesc, pentru nicăeri nu se poate di- 
ferenția oameni mai mult de cît atunci cînd părăsesc 
realitatea, şi intră pe tărimul fantasiei. Dar, ziceam, nu 
suntem Academie şi nu putem transforma Camera Ro- 
minieă într'o Academie. Aci suntem întu'o adunare poli- 

tică, care determină politica Romîniei. Ei bine, din punct 
de vedere practic al datoriei omului de stat, nu este ab: 

solut nici o diferenţă între anarhişti şi socialişti. 

D. Morţun mi-a dat dreptate, cind a zis: „Ai fost 
ca un conductor de drum de fer, care avînd doi pasageri, 
unul blond şi altul brun — nu ştii dacă face aluzie la, cei 
doi membri însemnați ai partidului socialist, unul foarte 
intunecos Ja, față şi altul foarte bălaii — a tras conclu- 

68772. Discursuri. 111. 
=



ziunea că ei trebue să fie fraţi, din împrejurarea că amin: 
doi plecaseră tot la Ploeşti.“ | 

Deja prețioasă mărturisire, că şi anarhiştii şi socia- 
liştii tot la un loc merg, tot un scop urmăresc: Ploeştii 
adică distrugerea societăţei actuale, care, incă odată, este 
societatea cum în tot-de-a-una a existai. 

Dar continuu cu comparaţia d-lui Morţun. 
Dacă acest nătărăui de conductor nu avea nici 0 mi 

siune relativă la cei doi călători, evident că-şi perdea 
vremea într'o prostie conchizind că are a face cu doi 
fraţi, fiind-că ce-i pasă lui dacă acei călători erait frați 
sai nu ? | 

Dar dacă, de exemplu, ar fi fost ordin dat; de la stă: 
pinire că pentru Ploeşti să nu primească nici un călător, 
fiind-că. Ploeştii insemnează deraiarea trenurilor, conduc: 
torul, cînd ar vedea doi călători pentru Ploeşti, nebun ar 
fi el să se ocupe dacă unul este blond şi altul brun? De 
sigur că nu. El are să-şi zică: iată doi oameni cari merg 
la, Ploeşti şi acolo nu trebue să meargă, căci dacă merg, 

este deraiare de tren, şi-i va da imediat jos din tren. 
Dar cum să-i dea jos? Aşa cum v'a dat jos d. Phe- 

rekide, -şi cum v'am fi dat jos noi, dacă am fi la putere. 
(Aplause, mare ilaritate).



Subprefecţii şi geandarmii 

(Şedinţa Camerei de la 16 Februarie, 1999). 

Cu ocazia discuţiei budgetului Ministerului de interne, d. deputat Take 

Ionescu ţinu discursul de mai jos, căutînd a reîmprospăta promisiunea dată 

în programul liberal din Iaşi, că atit subprefecţii cît şi geandarmerie se 
vor desfiinţa. 

Cu această ocaziune fruntaşul conservator arătă necesitatea impe- 

rioasă dea menţine şi chiar de a îmbunătăţi ambele instituţiuni. Ca exemplu 
în susținerea tezel sale, d. Ionescu aduse faptul rescoalelor țăranilor din 

acest an, cari ai putut să se producă tocmai pentru-că satele n'aii avut 

0 administraţie numeroasă şi bună. 
'Terminind, leaderul conservator analizează programul liberalilor ela- 

borat la laşi, arătind că conţine dispoziţiuni caraghioase; naive şi imposi- 
bile de realizat vodată. 

DA Depritaţi, 

Eri s'a închis discuţiunea generală asupra budgetului 

ministerului de interne, fără ca să putem auzi şi noi pă- 

rerea guvernului asupra chestiunilor celor mari ridicate în 

această Cameră. | 

„Ştiţi cum s'a petrecut discuţia generală asupra bud- 

getului ministerului de interne. D. Enacovică şi d. Fleva 

ai cerut guvernului să îndeplinească art. 4 al paragrafului 

relativ la administraţie din programul partidului liberal 
din 1892 din laşi, şi care sună astfel: „Sub-prefecţii se 

tor desfiinţa, “ | | | 

Ai mai cerut de asemenea să se aplice un alt punct 

care, deşi nu este scris în programul de la Iaşi — căci 

nu exista această instituţiune pe atundi; la 1892 — dar 

Sa adaos la urmă, s'a publicat prin manifestul- program 

de la 1894, anume: „Desființarea geandarmeriei rurale.
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D. M. Pherekyde, ministru de interne: Dar aceasta 
nu este prevăzut în acest capitol. 

D. Tahe Ionescu: D-le ministru, eri, când d. Corbeseu 
ceruse cuvintul ca să susţie închiderea discuţiunei în nu- 
mele majorităţei, dar care n'a putut vorbi, căci trecuse 
ora 6, voia să ceară închiderea, discuţiunei generale, pe 
motivul că ceea-ce voiam noi să discutăm, poate fi des: 
voltat, când se vor vota capitolele din budgetul acestui 
minister. D-v. însă spuneţi că nu este relativ la, acest ca: 
pitol, ceea-ce voesce a vorbi. Prea bine, dacă nu este la 
acest capitol, atunci va fi la altul şi înţelegeţă că ori aci, 
ori în altă parte, tot voii vorbi. Bi cred însă, că este 
aci mai bine, căci este vorba de administraţiunea gene: 
nerală, De alt-fel, să nu vă aşteptaţi că voiii propune 
vre-un amandament; noi nu propunem amendamente, dar 
voim să auzim şi părerea guvernului asupra acestor două 
cestiuni puse în Cameră. 

Ziceam eri, că este o parte a doua a chestiunei ce 
trebueşte discutată, anume, dacă nu trebue restabilit nu- 
mărul subprefecţilor şi dacă nu trebue restabilită, com- 
plectată, geandarmeria, rurală —şi cel puţin geandarmeria 
rurală veji recunoaşte că este o cestiune pur budgetară, 
căci. pe cale budgetară numărul ei se poate înmulți, In 
această privinţă d. Vasile Lascar, pe când era la guvern, 
propusese deja un proiect de lege, prin care cerea spo- 
rirea geandarmerii rurale; aceasta în anul 1897, căci in 
1896 ea, fusese redusă. Acesta e un fapt exact. 

Ei bine, d-lor, de la. 1892, de cînd s'a făcut progra: 
mul partidului liberal, de la 1896, de cînd s'a desființa 
un mare număr de subprefecţi şi de cînd s'a redus gean 
darmeria, rurală la un număr aşa, încît nu mai poate in: 
deplini misiunea sa, s'a produs o mare împrejurare, și 
această mare împrejurare a fost mişcarea ţărănească din 
toamna anului trecut și din începutul anului acesta, miș 
carea căreia se datoreşte, de sigur, discursul d-lui ministru 
de eri, care spunea: mai ales în împrejurările actuale, 
după cele ce s'au dovedit, nu putem primi propunerea 
d-lui Fleva de a desfiinţa, pe subprefecţi, conform art, £ 

din program, şi“nici propunerea de a desfiinţa geandar- 
meria rurală, conform manifestului din 1894. 

D-lor deputaţi, nu inţeleg de loc să revin asupra 6
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lor ce spuneam eri la sfirşitul şedinţei: nam de gind să 

mă repet şi să declar că, după mine, este un mare merit 

pentru partidul liberal şi un mare avantagii pentru ţară, 

că nu s'a aplicat programul partidului liberal de la Iaşi, 

şi dacă ar mai fi îndoeli, n'aşi avea de cit să citesc un 

singur articol din acel faimos program ca să vedeţi, dacă 

se pot aplica vre-o dată lucruri de acest calibru. 

lată axticolul 4 — tot un articol 4 ca şi cu sub- 

prefecţii — care spune: | 

„Privegherea operaţiilor electorale să fie încredinţată 

„unei delegaţiuni a Inaltei Curți de Casaţiune şi de Ju- 

„stiţie, compusă din trei consilieri, aleşi în şedinţa ple- 

„nară a secţiunilor unite, şi care nu vor putea deveni 

„miniștri în timpul întregei legislaturi următoare.“ 

Adică suspendarea, Constituţiunei în timpul perioadei 

electorale şi toate atribuţiunile puterei executive, prin ur- 

mare menţinerea, ordinei şi a direcțiunei Statului, dată la 

trei consilieri de la Curtea de Casaţiune. Evident că sunt 

Jucruri care, cînd le citeşti, nu mai este nevoie de comen- 

tarii, ca să fii sigur că lucruri ca acestea nimeni nu sa 

putut gindi. serios la ele şi că este o fericire că nu s'a 

mai vorbit de ele de la 1892 pănă astăzi, şi nu se va 

mai vorbi de ele nici odată! 

Dar dacă ar fi numai atit, discuţiunea n ar avea nici 

un fel ce interes practic. Că s'a zis la 1892: „Sub-prefecţii 

se vor desfiinţa“, şi d. ministru de interne a lămurit 

acum că nu se pot desființa, căci sunt niște organe ne- 

cesare administraţiunei noastre, că d. ministru de interne 

a lămurit cît de greşit a fost d. Fleva, cînd a crezut în 

programul de la 1892, ce importă? (Intreruperi). 

D-lor, cestiunea este aceasta: Numărul sub-prefecţi- 

lor pe care îl aveţi astăzi, în urma reducerei pe care ați 

făcut-o d-v., înjumătățirea lor nu a fost de natură să slă- 

bească puterea d-v. de a administra? Nu v'aţi convins 

măcar astăzi, cînd vă aflaţi intro împrejurare pentru dv. 

neprevăzută, dar care pentru oamenii de Stat a trebuit 

să fie şi a fost foarte prevăzută, pentru-că organele ad- 

ministrative Şi judecătoreşti nu se întocmese numai pen- 

tru nevoile normale, ci se întocmesc tocmai pentru a pre- 

veni şi a vindeca, stările anormale? D-lor, eii sunt convins
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că aţi făcut mare greşeală, cînd aţi impuţinat numărul 
sub-prefecţilor .. . | 

D. Al. Enacowici: Nu. | 
D. Take Jonescu: Ştii, că pentru d-ta nu, fiind-că ei 

cereai să se mai scadă, dar eii mă ocup de guvern, care 
nu este nici de părerea d-tale, nici de părerea, d-lui Fleva, 
nici de părerea programului de la Iaşi; şi eii ca opozi- 
țiune de guvern, ei care vorbesc în numele unui partid 
de guvern, nu mă interesez de părerile nimănui de ci 
atunci cînd, dacă este în opoziţiune, îl cred că are de gind 
întradevăr să aplice cele ce spune, saii dacă este la gu- 
vern, cînd are putinţa să aplice ceea-ce gîndeşte. Al: 
mintrelea nu. Pe mine nu mă interesează programul d-lui 
Nădejde, nu mă interesează de loc; mă interesează numai 
în senzul ca să mă apăr în contra tendinţelor lui, dar nu 
mă interesează în senzul dea discuta cu d. Nădejde pune 
tele sale din program. Aşi face cea mai mare copilărie în 
ziua cind aşi pierde vremea să discut punctele din pro 
gramul să. Pentru ce? Pentru că am convingerea cănu 
va veni nici o dată ziua cînd q. Nădejde va fi în stare 
să-şi aplice programul său; căci cel mult va găsi poate 
un guvern în încurcătură cu care să facă alianţă, dar nu 
va găsi nici o dată în Rominia pe nimeni care politiceşte 
să ia în serios programele detaliate ale d-lui Nădejde. 

Prin urmare, ei discut cu guvernul. care menţine 
sub-prefecţii, cu guvernul care declară în Cameră, în aplau: 
sele legitime ale d-v., că nu poate şi nu trebue să se mai 
ție de numărul 4 al programului din 1892 şi, prin urmare, 
de cererea d-lui Fleva, căci ar fi o desorganizare desăvir- 
şită a Statului. 

Dar acest organ al puterei administrative aşa de ne 
cesar ne-a dat acum dovadă, în aceste împrejurări, că aș 
cum. este alcătuit de d-v. este slăbit. Ele slăbit, d-lor. 
Nu vreaii să fac caz de cuvintarea d-lui prim-ministru, în 
care a spus că administraţiunea, este rea, şi ași fi nedrept 
atunci cind şeful unui guvern face o ast-fel de mărturr 
Sire, ași fi nedrept, negreşit, să mă întorc şi să-i zic: îl 
mărturisit că administraţia îți este rea; spune-mi de «e ai găsit-o rea, de ce în patru ani nu aj îndreptat-o. 

b. prim-ministru, cînd a zis că aaministraţiunea este 
rea, a voit; de sigur să zică că toate dorinţele șale de 2



__343 

o face excelentă, ea este tot rea. Şi aceasta probabil din 

cauza lipsei de personal. Dar vă întreb: această lipsă cine 

o poate îndrepta de cit timpul, presupunind că în adevăr 

ați făcut tot ce aţi putut, ca să aveţi un personal bun? 

Dar alta este cestia. In ori-ce cas, aşa cum este organizat 

acest servicii administrativ, cu personalul aşa cum este 

el, conform şi el cu obiceiuriie ţărei, cu starea, noastre 

generală, nu cum-va d-v. aveţi o administraţie mai slabă 

de cît aţi putea să aveţi? 
Nu vă cere nimeni o administraţiune cum nu puteţi 

să daţi, toată lumea este în drept să vă ceară să daţi 

atit cât este posibil. 
Ei, atuncă vă întreb: nu s'a dovedit acum că aţi 

slăbit organizmul administrativ prin impuţinarea sub-pre- 

fecţilor? | 
Cînd s'a putut ca luni întregi să se facă propaganda 

care s'a, făcut în sate fară ca d-v. să o ştiţi, cînd sapu- 

tut să nu o aflaţi cele ce se petreceaii de cit la sfirşit, 

cînd se înaspriseră lucrurile în aşa hal în cit aţă trebuit 

să alergați la măsuri neobicinuite .pe care nu le discut 

acum, căci vor face obiectul discuţiunei noastre de Vi- 

neri şi Simbăta, nu s'a dovedit că n'aveţi administraţie? 

Ați spus singuri că într'o săptămînă sai făcut 30 de 

duburi. Ei bine, nu trebuia să ştiţi d-v. aceasta cu cite: 

va zile înainte? Pentru formarea acestor cluburi a trebuit 

să se facă tot felul de demersuri, să se lucreze cite-va 

săptămîni înainte, căci nu“este cu putinţă ca intr'o săp- 

tămină să se prepare spiritele pentru intemeiarea acestor 

cluburi? Aţi ştiut şi aţi tăcut, sau n'aţi ştiut nimic? 

Dacă n'aţi ştiut, nu vedeţi că dacă aveaţi mai mulți 

reprezentanți în judeţe, că dacă guvernul liberal nu sar 

î grăbit să desființeze aproape jumătate din numărul sub- 

prefecţilor, chiar cu un personal mediocru, dar suficient, 

erați să fiți mai bine serviţi? Chiar cu un personal ne- 

diocru, d-lor, căci cum să aveţi un altul, cînd personalul 

vă este sub influenţa persoanelor din localitate? D. mi 

nistru de interne a mărturisit că prefecţii trebue să con- 

sulte pe senatorii şi pe deputaţii din localitate, căci ei 

represintă opinia publică din localitate şi prefecţii sunt 

datori să, ţină seamă de această opiniune. Traduceţi această 

mărturisire în alte cuvinte şi veți vedea că aceasta este
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Plevna internă de care vă vorbea d. prim-ministru, de 
spunea că, nu trebue să mai existe, dar pe care d. mi. 
nistru de interne o legitimează, prin teoria că deputaţii și 
senatorii sunt representanţii opiniunei din localitate... 

D. M. Pherekyde, ministru de interne: Cestiune de fapt. 
D. Take Ionescu: Da, cestiune de fapt, dar voiam să 

Zic un lucru, anume că d. prim-ministru se plingea, de această tendință şi d-v. ziceţi că de această tendinţă sun- teți inspirați, şi cu această, tendinți voiți să guvernaţi, Şi de aceea, d-lor, fără să vă discut azi nici calitățile per- sonalului d-v. administrativ, nici influența, locală sub care îi puneţi, vă afirm că este lucru sigur că cu un număr maj 
mare de reprezentanţi ai autorităței d-v., aţi fi ştiut mai 
de vreme ceea-ce se petrecea, şi prin urmare aţi fi putut 
să preveniţi lucrurile, luînd măsuri serioase şi la timp, 
căci mare lucru este să le iei la, timp. 

Reducerea numărului sub-prefecţilor a fost la d-v. un 
fel de compromis cu programul d-v., dacă putea să existe 
compromis între ideea de a te ţine şi de a nu te ţine de 
vorbă. Pe o parte voiaţi să vă, supuneţi art. 4 din pro- gramul de la 1892, care cerea, desfiinţarea, sub-prefecţilor, 
pe de altă parte vă supuneaţi convingerilor d-v. că sub: prefecţii nu se pot desfiinţa, că aveţi nevoe de ei, că nu 
puteţi garanta păstrarea intereselor generale fără acest 
organ de execuţiune care se cheamă sub-prefectul. De acea, în loc să vă ziceţi cu cyragii: ia să lasăm şi art. 4 din programul de la Iaşi, cu am lăsat şi pe cele-l'alte care nu sunt lucruri posibile într'un stat organizat, aţi redus numărul subprefecţilor, aţi ales soluţia cea mai rea, find-că dacă este răi sistemul fără sub-prefecţi, apoi este mal răi cînd nu sunt nici destui sub-prefecţi, nici orga nele de stat care-i ar inlocui în ideea d-lui Pleva. Tot aşa, aţi făcut, Şi cu geandarmeria. Şi aci lucrul este şi mai evident. A fost O cerere generală de a, se în- fiinţa în România o Seandarmerie, încă de la începutul or- ganizărei noastre moderne. Şi este evident să fie nevoe, fiind-că nu este țară care să nu aibă geandarmi. Şi noi am avut un fel de geandarmerie, fiind-că odinioară, călărașii 

cu schimbul, cari nu căpătaseră o organizare curat mili- 
tărească, erau un fel de geandarmerie alt-fel organizată, căci cu ei prindeai hoţii, cu ei îi trimiteai la închisoare, nu
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aveati însă toate atribuţiunile geandarmeriei rurale de 
acum, Răspundeaii însă şi ei oare-cum tot la aceste nevoi. 

Sa înfiinţat, dar de noi geandarmeria rurală şi s'a în- 
ființat foarte modest, căci cei 1200 de geandarmi pentru 
țara noastră erai evident un număr foarte mic. 

Speranţa noastră era că cu creşterea mijloacelor să 
se sporească şi numărul lor, şi să avem prin urmare o 
organizaţiune puternică, care şi la ţară să menţină ordi- 
nea, să facă urmăririle judecătoreşti mai bine, şi mai ales 
să dea şi la ţară ceva care este mai mult de cii forța 
publică, să dea ideea că există o forţă publică. Intr'ade- 
văr, d-lor, în oră-ce societate omenească nu atit forța 
reală este aceea care menţine ordinea, cât credința că 
există o forță, şi teama de prezenţa acestei forţe. 

Un exemplu. 
Presupuneţi că în Bucureşti, cu toată organizaţiunea 

noastră de Stat, o bandă de 20 de anarhiști, — zic anar: 
hişti ca şă nu se supere socialiștii — sar hotări să dis- 
trugă oraşul. Credeţi că n'ar putea, să o facă? Credeţi că 
aceşti 20 de oameni hotăriţi, dacă “şi-ar risca viaţa, cu 
toată organizarea de Stat, n'ar putea reuşi atunci când 

pot avea bombele şi toate mijloacele moderne de dis- 

trucţiune ? 
Ar putea să o facă, ar putea să asvirle în aer toate 

instituţiunile noastre, evident că da. Dar cei împedică ? 

Nu-i împedică prezenţa reală a forţei publice, care 

nu poate să fie nici odată tot aşa de numeroasă ca şi 

interesele de preservat, căci nu se poate pune câte un 

geandarm lângă fie-care cetăţean ca să-l apere. | 
Teama de această, forţă publică este singura garanţie 

reală a, preservărei ordinei publice; „frica păzeşte via“, 
cum foarte bine mă întrerupe d. Lascar. 

Ei, d-lor, geandarmeria, aşa compusă din 1200 oa- 

menj, era de sigur, ca forţă efectivă, insuficientă, cu de- 
sâvitşire insuficientă, ca să ajungă pentru toată suprafaţa 

teritoriului rominesc. 
Dar era un început de a naşte şi la ţară idea că 

există o forţă publică şi acolo, acolo chiar, în vecinătate, 

gata să prevină, gata să reprime. Acesta era marele câş- 

îig făcut prin înfiinţarea geandarmeriei rurale. N 

Nu vă acuz atit că aţi criticat'o. Cum d-Y. erai în
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opoziţiune de 6 ani — şi, d-lor, ei vă mărturisesc, sun 
foarte indulgent pentru excesele opoziţiunilor de la noi 
din ţară, şi iată pentru ce... (Zgomot). Credeţi-mă, d-lor, 
că dacă este vorba, aveţi aşa de multă nevoe de indul. 
genţă în cit cred că nu faceţi răi ca să vă serviţi de 
dinsa. Avem un corp electoral care răspunde aşa de grei 
la apelurile partidelor politice, şi care aşa de greii știe 
să scuture un guvern pe care nu'] mai vrea, în cât este 
firesc ca opoziţiunile să nai treacă măsurile Şi să, facă 
lucruri care n'ar trebui să le facă, cînd ar avea a face cu 
un corp electoral lesne de enoţionat şi hotărit; cînd se 
emoţionează. 

Este ca şi un om cu un stomac zârobit; un om cu 
un stomac sănătos nu are neve de multe muştaruri ca 
să'şi facă poftă de mâncare; un stomac leneş din contra, 
are nevoe de asemenea excitante. Cam aşa este şi viața 
noastră politică. Aşa este de lentă acţiunea asupra opi- 
niunei publice, în cit opoziţiunile de multe ori ati nevoe 
de foarte multe muștaruri şi de foarte multe piperuri, 

Infiinţasem noi geandarmeria rurală, erați de şease 
ani în opoziţie. Iată tot secretul. 

Şease ani de opoziţiune cam slăbesc judecata, şi atunci 
ați înscris încă un punct în program : „desființarea gean- 
darmeriei“. Presupun că aţi căpătat pentru aceasta, citeva 
simpatii, — deşi nu pricep cam cine vi le-a putut da — 
şi că şi cu aceasta ne-aţă slăbit puterea. Foarte bine! Fie 
că aţi cîştigat din astă făgăduială. Dar o dată ce ați venit 
la putere, de ce în loc să vă ocupați de nevoile ţărti, 
v'aţi. ocupat de geandarmerie? Efectul criticelor se produ- 
sese la cei cari văzuseră în geandarmerie cine ştie ce pe 
ricol. Ce vă mai trebuia ? N'aţi avut atuncă la început 
vre-o opoziţiune care să vă ceară socoteală pentru ce nu 
vă ţineţi de program. Atunci de ce aţi stricat geandar- 
meria ? 
„Si o dată stabilit că rău aţi făcut, astă-zi vă puten 
întreba : care este cel puţin acum sistemul d-v. în această 
privinţă : adică sunteţi dispuşi să desfiinţaţi cu totul gean- 
darmeria, — şi atunci trebue să ne spuneţi ce puneţi în 
loc; sau recunoaşteți utilitatea geandarmeriei — şi atunci 
pentru-ce aţi înjumătăţit-o? Sunt şi astă-zi cadre de gean” darmi, d-lor, dar aşa de puţine în cîi nu mai fac de cb
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un serviciti de corespondenţă şi de ştafetă, iar siguranța, 

publică a rămas. fără geandarmerie. 
Este aceasta o socoteală sănătoasă? Cel puţin, d-lor, 

dacă nu este o socoteală sănătoasă, nu este vremea să 

reluați proiectul d-lui Lascar şi să ne cereţi reinmulţirea 

geandarmeriei pănă la cifra pe care aţi găsit-o şi pe care 

pe nedrept şi fără socoteală aţi redus-o la jumătate? Mi 

se pare că da. 
lată prin urmare cele două critici pe care le fac 

acestui budget. 
Evident, d-lor, că nu putem să cerem guvernului de 

cit ceea ce poate să dea; nu putem să-i cerem nici să 

ne dea o administraţiune model, nică să ne dea o admi- 

istraţiune care în comparaţiune cu cele-l'alte ramuri ale 

politicei sale să fie superioară. Şi cum noi avem despre 

politica generală a guvernului o idee foarte slabă, nu pu- 

tem să cerem ca administraţia acestui guvern să fie la 

alt nivel de cît în cele-l'alte departamente, să difere de 

celelalte apucături politice ale guvernului; dar putem să 

ne plingem că ordinea publică este azi în cea mai mare 

greutate de a, fi menţinută, din pricina a două greşeli pe 

care le-a comis partidul când a venit la putere, adică slă- 

birea organelor administrative şi reducerea geandarmeriei 

rurale. Tot ast-fel putem să întrebăm dacă experiența fă- 

cută în trei ani şi jumătate şi mai ales experienţa din 

lunile din urmă n'a convins pe guvern că este nevoe de 

sporirea geandarmeriei despre care d. ministru de interne 

ne spunea eri că este absolut indispensabilă. 

Dor, ar fi foarte răii dacă pentru un fals amor 

Proprii de a vă ţine de un program care nică odată ni- 

meni n'a, putut să-şi închipuiască că este un program de 

realizat, să vă daţi în lături de la îndeplinirea datoriilor 

dv. către ţară. 
Şi ce program, d-lor! La urma urmelor, un program 

este maj mult o listă de bucate, un menu, şi omul să: 

năios se gindeşte mai întiii dacă poate să mănince, şi 

pe urmă pune pe listă ce are de gând să mănince. Tot 

așa este şi cu programele politice. Este o operaţiune foarte 

Cludată ca un partid politic într'o bună dimineaţă să ia 

în rind toate ministerele şi să se întrebe ce se mai poate
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face, şi când nu găseşte nimic de făcut să inventeze ceva 
fantastic ca să umple pagini. 

Ast-fel, d-lor, se fac programele politice ? 
In toate societăţile omeneşti sunt nevoi care aşteaptă 

satisfacţiune, şi partidul politic este mare atunci cind 
poate să audă şi să priceapă acele nevoi, căci odată acele 
nevoi pricepute, soluţiunea vine lesne. Mult mai uşor este 
să dai deslegare de cît să auzi bine şi să pricepi. O dată 
ce ai priceput, fie la guvern fie în opoziţiune, dacă ne: 
voia este în adevăr simțită de opiniunea publică, îi vei 
da, soluţiunea, după temperamentul partidului, după acele 
tendinţi care sunt înfipte în noi toţi, care ies din istoria, 
din firea noastră, şi cari fac ca un guvern să vadă în: 
tr'un fel şi altul în altul, după cum pictorii care văd ace: 
laşi peisagii îl interpretează unii întrun fel şi alţii în 
alt-fel. Dacă vă pătrundeaţi de acest adevăr, nu făceaţi 
ceea-ce aţi făcut. 

Oameni cari reprezentați un partid, să vă apucați, 
într'o bună dimineaţă şi fără să aveţi măcar o idee, măcar 
una care să corespundă la o nevoie politică sati socială, 
să luaţi ministerele pe rînd şi să întocmiţi un fel de tablă 
de materie unde să puneţi fel de fel de lucruri, şi care 
se pot, şi care nu se pot, mai ales care nu se pot!! 

Pot să vă dai încă un exemplu de cum aţi lucrat. 
Aţi găsit probabil că moşiile din Rominia sunt elastice, 
că, se pot întinde ca cauciucul la infinit; altfel numi 
explic acest punct din program. lată-l: 

„Fie-care ţăran, care nu posedă în a sa deplină şi 
„reală proprietate un lot de pămînt cultivabil de cinci 
„hectare, este îndreptăţit a reclama pe domeniile Statului 
„un lot de această întindere. Acest drept îl vor avea și 
„invăţătorii rurali, mărginaşii oraşelor, precum şi preoții 
„ŞI servitorii bisericeşti. Acest drept va mai putea fi re 
„Clamat de comunele rurale pentru o întindere ce se va 
„fixa de lege.“ 

Sunt, d-lor, peste 400,000 de ţărani cari nu at în 
deplină proprietate un lot de 5 hectare. D-v. îi proclamaţi 
pe toţi că ai dreptul la cele 5 hectare. Ar trebui dar în 
total 2.000.000 hectare. Atunci, în 1892, Statul avea însă 
disponibile numai 700.000 hectare.
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Vaţi închipuit probabil că pămintui Rominiei e ca un 

fel de gumelastic, care se pâte întinde la înfinit. 

Tot aşa cu învoelile agricole; aţi spus lucruri pentru 

care aţi aresta azi pe cine le-ar spune. Iată articolul: 

„A stabili în aceste transacţiuni cea mai perfectă 

„echitate între val6rea productivă a pamintului şi preţul 

„muncei, prin mijlocirea unei bune înțelegeri între părţi 

„şi a asociaţiunilor agricole care le vor călauzi şi lumina. “ 

Intocmai ca un om care şi-ar face lista de mincare, 

fară să poată şti.care are să-i fie apetitul la o anumită 

oră, d-v. aţi pus, şi aţi îndopat acest program, care nu 

este nici programul real al oamenilor de guvernămint, 

nic! na satisfăcut pe idealişti, căci nu s'a realizat. 
A venit vremea să lucraţi alt-fel. 
Astăzi este o necesitate, în genere simțită de toată 

lumea, că în regatul Romîniei trebue să domnească or- 

dinea, complectă, că toate desordinile trebue să fie preve- 

nite, — asta e mai cu minte — reprimate cind nu aii 

putut fi prevenite, şi că toți, prin urmare şi proprietarii, 

al dreptul să găsească deplină protecţiune. 

Asta este azi nevoia ţărei. Ascultaţi-o şi înțelegeţi-o. 

Asta trebue să vă fie azi programul. Intâriţi deci admi- 

nistraţia, sporiţi geandarmeria rurală. 

Uitaţi qar făgăduelile nerealizabile. Rupeţi cu trecu- 

tul, nu mai luaţi jumătăţi 'de măsuri care nu satisfac nici 

pe idealiştii cari ai scris programul, nici pe realiştii cari 

cer o organizare suficientă pentru menţinerea adevătată, 
fără turburare şi fără nervositate a ordinei publice. 

Am zis.



Modificarea legei penteu vînzatea bunurilor statulu 
  

(Şedinţa Camerei de la 2 Martie, 1899) 

In disenţia Camerei veni următorul proiect de lege: , Art. unic. — Aliniatul al 4-lea de Ja art. 35 al art. 1 din legea de la + Maii 1896, modificăto sure legei pentru înstrăinarea bunurilor Statulul şi 
răscumpărarea embatieurilor de la''7 Aprihe 839, se modifică în modul următor : 

DI $-1. Cumpărătorii de loturi mari, avînd o întindere de la 8 pănă la 25 hectare, vindute de Stat conform legei din 7 Aprilie 1889, vor achita ratele ce mai datoresc, de la 1 Aprilie 1899 înainte, prin anuităţi, socotite pe basa de 4%, dobinaă şi anuitatea socotită pe termen de 60 de ani, $ 2. Sumele răspunse şi nerăspunse, datorate ca preţ până la 1 Apr lie 1899, se vor calcula şi răfui pe baza dobinzei de 59|, şi amortizare de 2%/, pe an. Sumels răspunse în plus se vor ține în seamă pentru șiitor, $ 3. Preţul loturilor mari, care va trece peste una mie lei hectarul, vă fi scăzut la una mie let hectarui, cu începere de la data vinzărel ŞI pe această bază se va calcula şi plata. . IA $ 4. Disposiţiunile art. 43, aliniatul 5 şi următoarele ale legei din 1896, se vor aplica şi la cumpărătorii de loturi mari după legea din 1889, în cas de neplată a patru rate. 

Prin această modificare, d. Take Ionescu zice că se deprinde răi po- pulaţiunea de la țară, venind mere cu legi, care o fac să creadă că Ia Bucureşti e o fabrică de pămînt. 
- D. Take Ionescu e în contra acestor tendinţe. In discursul „Său de mal la vale, d. Ionescu, înarrmnat cu date şi cifre, refutoază dispozițiile lege în discuţie şi arată că acest proect e mai multo lege cu scop electora şi pentru a face vinătoare de voturi. 

Dl Depuitazi, 

Eram înscris la discuţiunea, generală; cînd am auzit 
insă pe onor. q. Marghiloman, am renunţat la cuvint; fiind-că credeam de prisos a se spune de două ori ace laşi lucru. 

Cuvîntarea insă a d-lui ministru al domeniilor, aşă
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de ciudată şi cu unele expresiuni aşa de curidse, ma 

făcut săi răspund. 
D-sa a luato întiiă foarte de sus cu noi, interpre- 

tind cuvintele d-lui Marghiloman cu desăvirşire alt-fel de 

cum aii fost, a voitsă ne ponegrească, să ne zugrăvească 

pe noi, conservatorii, ca pe nişte doritori de a protege 
pe cei bogaţi şi a oropsi pe cei săraci, şi a susţinut că 
modificările făcute de d-sa legei noastre din 1889 nu au 

fost numai oare-care îndreptări, în sensul cum crede d-sa, 

dar ati avut de scop să dreagă două erori formidabile, 

două păcate de neertat. 
Legea din 1889, după d-sa, greşea aşa de grozav, 

în cit, în elanul elocinţei cu care ne-a vorbit, ne-a vor- 
bit de un fel de jupuire pe care Statul romin a făcut'o 
asupra ţăranilor, în basa. legei conservatoare din 1889. 
Pus lucrul aşa, devine foarte ciudat. 

Evident, eii am citit pe tovarășii lui Banghereanu 
şi Ficginescu, cari spun că ţăranii sunt jefuiți de Statul 
romin, dar Ficşinescu şi Banghereanu nai fost încă 
prim-miniştrii ai regatului, aşa că limbagiul lor a fost 
pentru mine mai puţin interesant de cit limbagiul d-lui 

preşedinte al consiliului. 
Cari sunt aceste păcate ale legei din 1889? Şi îna- 

inte de a mă ocupa de păcatele legei din 1889, să ve- 
dem ce sa făcut în ţara aceasta, de la 1875 pănă la 
1889, în timpurile, după părerea d-v., cele fericite? 

De Ja 1876 pănă la 1889, s'aii vindut 171.000 hec- 
tare de pămînt din moşiile Statului. Din acestea, 164.000 
hectare s'aii vîndut in corpuri mari la proprietari mari, 

şi numai 7.000 hectare la țărănimea din regatul Romin, 
va să zică, 2 la sută a ajuns la ţărani din pămîntul Sta- 
tului, care sa vindut în timpul celor 12 ani de domnie 

a d-v,, a d-v. cari ardeţi de dragoste pentru săraci, iar 

Du guvernaţi ca noi pentru pricopseala bogaţilor şi jefui: 

tea săracilor; 2 la sută din acel pămînt a ajuns la ţărani, 

iar 163.000 hectare ai intrat în patrimoniul acelora, des- 

Dre care d. Delavrancea spune că sunt : advocaţi, doctori, 

veterinari, măi ştiu ei ce !— poate şi ferari, farmacişti, 

etc., cărora eii le aşi dice mai bine „favoriţi“. 

Şi cum se vindeati aceste păminturi la particulari 

ca şi la țărani? Prin licitaţiune publică. Aceasta a fost,
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starea de fapt de la 1876-—1889, adică în epoca, de aur a istoriei contimporane, dacă trebue să ne bizuim pe q, prim-ministru. Căci, d-lor, toţi ştiţi că de cîte ori q-sa 
iși aduce aminte de cel care a presidat această epocă de aur, e prins de o emoţiune covirşitoare şi trebue să se 
oprească cite-va minute, fiinâ-că discursul săi se ume. 
zeşte. 

De la 1889 încoace sub domnia noastră, a protegui- 
torilor bogaţilor şi a impilătorilor săracilor, 369.000 hec- tare de pămint ai fost deja vindute țărănirnei, şi nici un 
hectar de pămint nu a fost vindut favoriţilor. Iată ade- 
vărul, 

Este aci o politică bună sat rea, aceasta este altă 
socoteală. Pricep să se critice această politică de acei cari 
sunt de părere, că ar fi mai bine să se continue cu sis- temul de la 1876—1889; dar nu pricep ca, un om care este răspunzător pentru sistemul de la 1876 — 1889, să ne trateze aşa, de sus, să atace legiuirea de la 1889, în 
numele protecţiei ţărănimei, şi să califice pe legiuitorii de 
la 1889, drept oameni fără, nici un sentiment de dreptate, 
drept jefuitori a țărănimei, drept oameni plini de dra- 
goste numai pentru bogaţi şi bogătaşi. 

Aceasta nu o pricep, aceasta nu se cuvine. 
Dar să venim la faimoasele cusururi ale legei de la 1889. 

| „Care au fost cusururile? Sa făcut o mare greșală: sa pus dobindă de 50/0. 
Care este dobinda pe care o plătea Statul la 1889? 

Cit era cursul rentei 50/0 a Statului romin la 1889? Era sub sută. Va să zică, Statul plătea 5 şi ceva dobindă, 
din momentul ce cursul rentei era sub sută. 

Cum putea Statul să socotească ţăranilor cumpără: tori, alt-ceva de ciţ dobinda pe care o plătea, şi dinsul, 
şi anume acelora, cari îl împrumuta cu parale şi cari astăzi am aflat că sunt străini? Noi ştiam că purtătorul de rentă nu poate fi cunoscut; d. ministru-preşedinte ne 
spune că sunt străini, şi că deşi sunt buni cînd ne în prumută, trebue daţi tava pe aci prin Cameră, chiar cind acei străini ne plasează renta pe preţul cutare sai cutare pe care "1 am cerut noi, 

Dar d-v., la 1896 aţi scăzut dobinda!
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Aţi scăzut dobinda fiind-că şi Statul romin se îm- 
prumută mai ieftin. Aţi spus că Statul se imprumută cu 
490. Nu este exact; nu vă împrumutați cu 40/, căci nu 
le vindeţi titlurile de rentă sută în sută. Dobinda adevă- 
rată a Statului romin este de 41/4; iar la 1894 era 41/2. 
Dacă era 41/2 şi aţi scăzut la 4, atunci aţi voit să faceţi 
o scădere şi mai mult încă, să daţi şi ceva din pungă. 

D. Marghiloman, a zis: fiind-că aţi făcut pentru toţi 
cumpărătorii de loturi mici, nu mă opun să se facă şi 
pentru cumpărătorii de loturi mari. Este o măsură de 
drepiate generală, şi pe care o primesc şi eu. 

Dar a adăogat: bănuesc că ea a fost făcută ca dar 
de bună venire. Şi fiind-că aşi zis că nu ştiţi ce este asta, 
ei adaug că aţi făcut'o ca dar de nuntă. V'aţi cununat 
cu țara la 1895, credeţi că o să vă fie menagiul foarte 
indelungat, şi aţi făcut şi d-v. un act de progamia dora, 
ca să mă exprim într'un termen fanariot de care d. prim- 
ministru are oroare, de oare-ce din copilărie w'are a face 
cu fanarioţii. 

A fost un dar de bună-venire. Aceasta însă ce se 
face azi, ce este? Un dar de împrospătare de bune ra- 
porturi în ajun de alegeri, căci alt-fel pentru ce această 
lege propusă de d. Aurelian de la 1897, a aşteptat pănă 
la 1899? Şi, slavă Domnului! Camera nu a fost aşa de 
imbulzită de afaceri. Poate cam multe naturalisări, este 
adevărat; dar încolo aşa, lucrări legislative numeroase, în 

cit să nu fi fost vreme a se vota această lege, care zi- 

ceţi că, este o lege de dreptate, nu ai fost.-Vedem acum 
că după doi ani de odihnă în cartoanele Camerei, iese 
la lumină în ajunul alegerilor. 

D-lor, eii am fost la alegeri în Dolj şi vă pot spune 

că mai mulți ţărani din această categorie, şi mai cu seamă 
cei de la Fintina-Banului, ati venit în tot timpul alege- 

ilor, ca să ceară să li se acorde această scădere de 

preţ, 
Ei însă am avut naivitatea să le spun că aceasta 

du se poate; am fost naiv şi prost, căci dacă le aşi fi 
Sus că se poate, acum aşi fi împărţit cu dv. folosul 

acestei legi la toamnă. 
La Romanați, cînd m'am ales, am dat iarăşi peste 

acelaşi lucru. 

66772. Discursuri. III. | 23
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Trec mai departe. 
A doua greşală a legei din 1889, aţi spus că este 

o greșală orientală, şi v'aţi scuturat, căci ori-cit ar fi zis 
d. ministru al justiţiei într'un moment de entusiasm: „Să 
trăiască Sultanul“, de sigur aţi înţeles că vrem să tră- 
iască însă la el acasă. (Ilaritate). 

Greşala, orientală este că am spus să se vindă aceste 
loturi mari cu licitaţiune. Dar cum trebuea să se vindă? 
Cum puteţi să vindeţi de cit cu licitaţie? Pentru fie-care 
lot sunt 20 de oameni care vor să'l ia. Cui să'l dai? 

Să daii cui vrea deputaţii din localitate ? Să dai cul 
vrea prefectul? După ce normă, după ce capriţii să mă 
conduc? 

Dar moșiile Statului cum se dai în arendă? Nu se 
dai prin licitaţiune? Dacă este vorba, că ori-ce licitație 
este jaf, vă propun o afacere strălucită, să facem un sin: 
dicat de advocaţi şi cu cuvintele d-lui preşedinte al con: 
siliului, dcitaţiunea este un jaf, să intentăm un proces 
Statului, pentru reziliarea contractelor de arendare ale 
moşiilor Statului, ca unele ce sunt fructul jafului, ca 
unele ce sunt contrare ordinei şi bunelor moravuri. 

| Ei bine, d-lor acestea sunt copilării, nu sunt lucruri 
serloase, nu se spun de oameni serioşi. 

Tot aşa, cu licitaţiunea, a vindut şi Brătianu 170.000 
de hectare. Apoi el nu jefuia pe țărani cînd vindea cu 
licitaţiune ? De ce numai conservatorii cînd vind cu lic 
taţiune jefuese ? 

Cunosc sistemul. Cînd liberalul dă cu licitaţie, fue 
act de patriot; cînd qă conservatorul, face jaf, jefuire $I 
uzură, 
„Acestea sunt cuvinte neserioase, sunt glume ui: 

cloase. Spuneţi de oferte în scris; ei bine, puteţi zice ce 
voiţi, însă nu veţi putea să ienoraţi că însuşi țăranul 10 
min nică odată nu ar fi crezut că este lucru cinstit cind 
vinzările sar fi făcut cu oferte închise; el vrea să auzi 
ŞI Să vază care cum dă şi cît dă; prin urmare, Vrea jr 
citaţiune. 

Puteaţi însă să ziceţi alt-ceva: că ministrul care â 
aprobat preţurile exagerate eşite Ia, licitaţiune a făcut răl. 

Atunci pricepeam critica d-v., căci ministrul are drep 
tul să aprobe sai să nu aprobe o _licitaţiune. De sii
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că dacă nu aproba, în gazetele d-v. era să spuneţi că-a 
fost lucru necinstit; dar un om de Stat n'are să se ocupe 
de ce spun gazetele d-v. 

Nu puteţi însă să spuneți că vinzarea, se putea face 
alt-tel de cit cu licitaţie. Nu poţi să dai loturile de pă- 
mint cuj va. voi deputatul, senatorul ori prefectul jude- 
ului. 

i Aşa dar păcatele legei de la 1889 mi se pare că 
sunt lămurite, şi acum să ne întoarcem la cestiunea în 
sine, 

D-lor, este evident că aceşti cumpărători ai exagerat 
preţul pămîntului, şi iarăşi este evident că Statul ca Stat 
nu are interes să profite de o concurență exagerată pen- 
tru a strivi pe acela care a concurat. 

Eu recunosc că Statul cel d'întiiii trebue să dea, 
exemplu cînd tratează cu toată lumea, nu numai cu ţă- 
ranii, de a nu abusa de drepturile lui, sai mai drept de 
a uza de ele cu omenie şi cu echitate. Şi fie că a vindut, 
că a arendat, fie că a făcut alt contract, cînd Statul este 
în adevăr convins că uzind de drepturile lui ar comite o 
inechitate, pricep ca să dică: nu voesce treaba aceasta! 

Dar ce se face în viaţa privată? Presupuneţi că unul 
dintre noi care are moşie, a arendat/o prea scump, de 
pildă întrun moment de recoltă mare. Ce este firesc 
să facă? 

Arendaşul va zice: „M'am înşelat.“ Şi proprietarul 

răspunde: „Dacă te-ai înşelat dă moşia înapoi, poftim 
banii, dă-mi însă venitul incasat şi socoteala s'a termi- 
nat.“ Lucrul acesta este firesc. 

De cîte ori am convingerea că sa făcut o învoială 

ce trece peste echitate, o desfiinţez. 

Şi prin această ofertă de desființare poţi să capeţi 

şi mai lesne convingerea dacă este adevărat că s'a înşelat, 
dacă se poate ţine sau nu de contract. ă 

__ Presupun însă, d-lor, că se voeşte alt-ceva, nu TesI- 
liare ci scăderea preţului. Fie, dar şi atunci legea nu vă 

e cuminte, legea care scade pe toţi la 1000 lei hec- 

arul. 

D-lor, pămîntul ţărei romineşti este tot de aceeași 

calitate? D-v. tocmai prin statistica ce ne-aţi dat-o v aţi 
infundat legea, fiind-că aţi zis: în Covurlui valoarea pă-
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mintului este de 390 lei hectarul şi aii fost oameni cari 
ai dat 1100 lei. Va să zică acela a dat de trei ori w- 
loarea pămîntului. Cu cît îl reduceţi pe acel care a făcut 
O asemenea, cumpărătoare? Cu o suta de lei! In judeţul 
Dolj d-v. spuneţi că hectarul preţueşte 1000 lei Şi "l-aţi 
dat cu 1900. Va să zică îl reduceţi pe jumătate, la 1000 
lei; în Dimboviţa hectarul valorează 800 lei şi ei aii daţ 
1.400. Va să zică îi reduceţi cu 600 lei. Ast-fel se tra: 
tează, cestiunea, chiar dacă aţi intrat pe calea reducțiunei? 

Cu reducere uniformă, care pe unii îi aduce la va: 
loarea reală a lucrului şi pe alţii îi lasă tot cu un preţ 
îndoit de cit face lucrul? 

Automatic se regulează cestiile de dreptate ? 
Ar fi fost mai bine ca Statul să examineze fie-care 

moşie în parte, şi fiind dată valoarea locală a pămintului 
şi fiind date vinzările din timpurile din urmă, să se pro 
pună reduceri diferite pentru diferite localități. Aceasta 0 
înţelegeam. 

Dar pentru ce veniţi d-v. cu o reducere la 1000 lei 
pentru fie-care? Dar aceasta convine ţăranilor din Covur- 
luii cari rămin cu un lucru de 390 lei cumpărat pe 
1000 lei? Acesta nu este lucru drept, şi de acea, siste- 
mul propus de d-v. nu este bun, Şi una din două: sai 
să oferiţi acestor oameni rezilierea, nu numai ertindu-le 
ce mail ati de dat, dar şi restituindu-le ceea-ce ait dat 
pănă acum... (Sgomot). 

Căci alt-fel n'ar fi drept. Cei harnic a muncit, sa 
vîndut şi a, plătit pănă la zi, cel neharnic n'a plătit ni 
mic. Dacă doar am erta ce ai de dat, ar fi să favorisăm 
pe cel leneş în contra celui harnic, Nu, dacă reziliăm le 
dăm inapoi tot ce ai dat. 

lată o soluţie dreaptă. 
lar dacă voiţi să nu turburaţi populaţiunea, dacă credeţi lucrul prea greii, atunci aşi fi înţeles să faceţi şi reducţii, dar să luați şi să le faceţi în fie-care loc po: porţional cu valoarea, pămîntului, cu calitatea, lui, cu felul 

invoelilor de acolo, cu desimea, populaţiunei, etc. Dar să veniţi aşa şi fără, nici o consideraţiune de 
acest fel, dintr'o trăsătură, de condeiii să reduceţi la toți de o potrivă preţul la 1000 lei hectarul, aceasta nu ni se pare o lucrare serioasă.
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Eu nu fac cestiune de suma 700.000 lei. Ţara, ori- 
care ar fi halul în care este guvernată, nu a ajuns pănă 
acolo ca să refuse a face acest sacrificii; poate face şi 
altele mai mari; nu e vorba dar de aceasta. E vorba că 
procedarea d-v. este nechibzuită. Şi mai este o vorbă: 
oare momentul în care veniţi cu această modificare este 
favorabil? Cind avem turburări în țărănime şi cind Ban- 
ghereanu și alţii propovăduesc că se vor împărţi moşiile 
proprietarilor şi că dijma va fi din zece una, atunci e 
momentul de aşa legi? Nu, d-lor, aceasta nu este o pro- 
cedare sănătoasă şi chibzuită. 

D-lor, ori-ce măsură generală, arbitrară, ori-ce mă- 
sură de felul acesta, este periculoasă îutr'o ţară în care 
deja de 34 de ani funcţionează, in Bucureşti, la un loc 
numit minister de domenii, un fel de fabrică de pămin- 
turi, avind aerul de a deveni o instituţie permanentă. 

Ei, d-lor, sunt drept. Şi noi avem o vină. Cind am 
făcut legea la 1889, trebuia, cu ori-ce sacrificii să scoa- 
tem în timp de 2 ani toate pămînturile Statului în vin- 
zare, şi să isprăvim o-dată, căci asemenea măsuri, cari 
turbură mintea unor întregi generaţiuni, nu sunt eficace 
de cit cînd se isprăvese repede. 

Nu trebue să lăsăm să se întărească în mintea să- 
tenilor că la Bucureşti se fabrică pămint. 

Ori-ce măsură de felul acesta, generală, automată, 
are drept resultat de a confirma pe săteni în ideie că 
nouă ne este în veci posibil să dăm pămînt cu preţuri 
mici, cu termene lungi, chiar fără preţ, prin urmare să 
creadă într'un fel de sistemă perpetuă de creare de pro: 

prietari, credinţă care nu întăreşte ideile sănătoase în ma- 

terie de proprietate. 
Inţeleg că ceea-ce propuneţi d-v. este o măsură bună 

electorală ; et sunt sigur că pierd cite-va voturi vorbind 

cum vorbesc, dar ei nu judec din acest punct de vedere. 
Vă repet, că, ceea-ce propuneţi d-v. nu este un lucru cu 

minte, 

Propovăduiţi ideia că aci, în Cameră, totul este cu 

putinţă. Şi vi se va cere şi reducerea învoielelor celor 

jefuitoare, şi reducerea, dărilor, din momentul ce sa do- 
vedit că, fără nici o consideraţie specială, dintr'un condeiii, 

toate se reduc la 1.000 lei după voia Sfintului Dumitru.
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„Dar ce este resultatul cel primejdios al: legei pe lingă 
comentariile d-lui prim-ministru ? | 

Credeţi d-v. că atunci cind se va citi discursul dv, 
cînd se va şti la ţară că după părerea -d-v., Rominiaa 
fost guvernată de la 1889—1895 de oameni cari ai je: 
fuit pe țărani, cari le ai vindut păminturi cu sume je: 
fuitoare, cari nu s'aii gindit de cit la cei bogaţi şi ai 
jupuit. pe cei săraci, aţi întărit ordinea în Stat? E acesta 
un limbagiii care să scurteze propaganda unui Ficşinescu 
sau Banghereanu? 

Dar de azi în colo Banghereanu şi Ficşinescu sunt 
de prisos; le faceţi d-v. treaba! 

De cit epistola aceia către ţărani, pe care nea îi 
tit'o d. Marghiloman și d. ministru de interne, e mult 
mai bine pentru socialişti să ia clubul muncitorilor dis: 
cursul de azi al d-lui prim-ministru, să "1 tragă în oroşuri, 
şi să “1 trimită la cluburi căci va avea mai multă;putere 
şi mai mult succes. 

Apoi credeţi d-v. că ei se vor mulţumi cu vorba că 
numai aceasta e jefuire ? 

De ce nu spuneţi că e jefuire şi contractele agri- 
cole ? 

De ce nu e jefuire şi impositele exagerate? 
Incă o-dată, nu e lucru sănătos, nu este lucru cu 

minte ceea ce faceţi. | 
Dacă urmăreați un scop umanitar, trebuia să or: 

donați, ca de o cam-dată să nu se urmărească ţă- 
ranii. | 

Al doilea, să fi făcut o anchetă, ca să se ştie în 
fie-care localitate dacă -e mai bine să veziliați sai e mâi 
bine să faceţi scăderi. 

Al treilea, să veniţi cu transacțiuni pentru fie-care 
localitate, și să faceţi scăderile cuvenite la fie-care lo 
calitate. 

Dar legile acestea de saluta ţărei, sati mai bine de 
saluta. d-v. electorală, le pun, absolut din punct de Ye 
dere social, pe aceiaşi linie cu alianța de la Iaşi, de la 
Vasluiu, etc. E o vinătoare de voturi, dar vinătoare ne 
“sănătoasă, vinătoare de neînțeles la guvern. 

Trebuia, d-lor, să fiți fericiţi că oposiţia nu se dă l
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astfel de viînători, ea care are mai multă nevoe de vi- 

pătoare, iar nu să-i daţi ast- fel de pilde rele. 

Vinători de acestea, un guvern care are conştiinţă 

de datoria, sa pentru buna pază a ordinei, nu le face şi 

mai ales nu le însoţeşte cu comentarii ca acelea pe cari 

le aţi făcut. (Aplause).



Invățămîntul profesional 

(Şedinţa Camerei dela 6 Martie (şi următoarele), 1899) 

  

In discuţia Camerei veni proectul de lege pentru reorganizarea în- vătămîntului profesional. D. Take Ionescu, luînd cuvîntul în discuţia gene- rală, găsi acest proect defectuos şi necorespunzind nici necesităţilor situa- ţiei, nici ale momentului. 
Rind pe rînd oratorul ia dispoziţiile legei şi le critică, aducînd argu: mente puternice în potriva lor. Defilează unul după altul: învățămîntul tecnic, cel agricol şi cel comercial, arătînd cum ar trebui să fie organizate. Termeniînd, oratorul conservator, promite că imediat; ce va veni D-sa la Ministerul Înstrucţiunei, această lege va fi modificată. Dăm in extenso acest important discurs după Monitorul oficial: 

D. Preşedinte : D. 'Take Ionescu are cuvintul. 
D. Take Ionescu : 

2 fa Depritezi, 

După discursul de qouă şedinţe al d-luj Stolojian, discurs luminat cu experienţa pe care d-sa a făcut-o la ministerul de comerciă, agricultură şi industrie, după arătările d-sale a ceea ce se petrece în diferite ţări şi â imposibilităţilor practice ale legei care se propune, este evident că nu vă voiă lua prea mult din vremea dy. Discursul d-lui Stolojian însă a avut, d-lor, un lucru in mal puțin şi un lucru în mai mult de cît ceea ce ar fi trebuit ca, să facă, crea eu, convingerea tutulor. In mai puţin: din nenorocire d. Stolojian a vorbit 
prea incet şi o mare parte ain colegii noştri n'aii auzi
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în totul argumentaţiunea sa. In mai mult: era împreju- 
rarea că d. Stolojian părăsise de curind tocmai ministerul 
comerciului şi industriei, aşa, că doi dintre tinerii debu- 
tanți din această Cameră ai putut oare-cum să zică: 
„D. Stolojian neapărat apără prerogativele ministerului pe 
care de abia la părăsit“, şi l'a părăsit în nişte condițiuni 
aşa de ciudate, încit ar fi răutate din partea mea ca să 
repet ceea-ce ne-a destăinuit d. Stolojian în această pri- 
vință, 
IN aceea, d-lor, argumentaţiunea sa complectă, ba- 

zată pe experiență, bazată pe exemple din alte ţări, plină 
de simţ practic, poate să fie pusă către unii puţintel la 
îndoială, din împrejurarea că d. Stolojian, ca ori-cine care 
ține la departamentul pe care l'a administrat, pe de o 
parte poate să fie prea optimist în privinţa resultatului 
dat de şcoalele profesionale sub departamentul comerciu- 
lui și industriei, iar pe de altă parte poate să aibă aerul 
Omului care vrea cu ori-ce preț să apere patrimoniul 
unui departament din care a eşit, ce e drept fără voe, 

dar care nu-i rămine mai puţir: drag, tocmai poate fiind- 
că l-a părăsit fără voia sa. 

Aceleaşi imputări, d-lor, nu mi se pot face. Intim- 
plările vieţei politice aii făcut că dintre Rominii în viaţă, 
Sunt astăzi acela care a stat o vreme mai îndelungată 

și astronomiceşte şi prin faptul lipsei ori-cărei întreruperi, 
in capul departamentului instrucţiunei publice. Şi dacă, 

Prin urmare, aşi putea să fii ei înclinat prin ceva, aşi 

li mai lesne înclinat de dorinţa legitimă de a vedea spo- 
rind patrimoniul ministerului pe care l-am administrat 4 
ani şi pentru care mi-a rămas o deosebită afecţiune, un 
deosebit, interes, 

Pe de altă parte, a-lor, nici amărăciunea de suflet 
pe care poate să o aibă d. Stolojian, faţă de acest proiect 

de lege, care a servit de causă, zic unii, — de pretext, 

Zic alţii, — pentru eşirea d-sale din minister, nu mă poate 

“întru nimic privi. Nouă ne este absolut indiferent cine 

sunt persoanele cari ocupă diferitele departamente în gu- 
vernul, alcătuit de adversarii politică ai noştri. Prin ur- 

Mare dacă, acest proiect de lege, pe lingă răul pe care 

este chemat să-l aducă şi pe care sunt adînc convins că-l 
VA aduce, va maj fi fost menit să servească şi la desle-
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garea unei combinaţii, la înaintarea unei mici descompn: 
neri politice, aceasta este un lucru care nu ne priveşte 
și care nu poate să schimbe nici întrun fel judecata 
noastră asupra proiectului de lege. 

Din potrivă. Vă aduceţi aminte că acum un an, tot 
primăvara, discutam legea invăţămintului secundar şi su- 
perior şi, — atunci v'am răpit o zi întreagă pentru obser- 
vațiile cari mă credeam dator să le fac faţă de acel pro- 
iect de lege — deşi susţineam, ceea-ce cred astăzi poate 
chiar cu mai multă convingere decit anul trecut, că acel 
proiect de lege avea cusururi mari, foarte mari, totuși 
nu numai că n'am făcut nici un fel de oposiţie sistema- 
tică la proiectul de lege, dar din potriva, vam declarat 
foarte categoric şi foarte franc, că atunci cînd întimplarea 

va face ca noi să avem sarcina conducerei intereselor 
Statului, nu numai că nu ne vom plăti gustul nerod de 
a copia, sub pretext de modificare, proiectul d-v. de lege, 

nuraai spre a trece noi de legiuitori în locul adversarilor 

noştri, dar nici nu vom modifica tot ce nu ne place din 
acea lege, şi vom lăsa vremei să facă experienţă, şi ne 
vom atinge numai de acele puncte principale pe cari le 
credem cu desăvirşire greşite. 

Sunt, dator încă să fac altă declaraţie relativ la acest 
proiect de lege. Noi credem că în toată alcătuirea lu, 
in toate prescrierile lui, este aşa de nepotrivit, aşa de 
rău, încit nu este nici măcar amendabil. Astfel, una din 
cele d'inţiii datorii care ni se impune, în ziua cînd von 
putea, să transformăm părerile noastre în hotăriri de ale 
Statului, va fi de a desfiinţa cu totul proiectul de lege 
care ni se propune azi. Cind şi cum, aceasta e altă 06% 
tiune. De ne vom ţine de vorba, să n'aveţi nici o indo: 
ială, tocmai pentru că am fost în timpul oposiţiunei 
noastre foarte sgirciţi de făgădueli, contrastind astfel cu 
abundența d-v. de odinioară, care, de altfel, ne a servit 
de lecţie — căci la ce ar sluji greşalele altora, dacă le-a 
face şi noi? Puteţi dar pune temeiii pe această declar 
ţiune, că, avem hotărirea de a desființa legea această, 
Avem, prin urmare, şi datoria de a vă spune de â4 
pentru ce credem proiectul cu totul greşit, şi greşit aș, 
că nici că se poate îndrepta. 

In acest proiect, d-lor, sunt patru lucruri, căci. ni
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mă ocup de detalii acum. Sunt hotărit să mai iai: cu- 
vintul şi la articole, ca să pun în lumină şi detaliile. 

Cari sunt acele patru lucruri ? 
Inţiiii trecerea tutulor şcoalelor cu caracter tecnic, 

și cînd zic tuturor, mă înşel, căci veţi vedea că nu toate, 
dar a multor şcoli technice, de la ministerul care se ocupa 
cu acele indeletniciri, la ministerul instrucţiunei publice. 
lată întiia idee generală a acestui proiect de lege. 

A doua e o modificare în parte, dar modificare în- 
semnată, cum veţi vedea, a organizărei diferitelor şcoli 
technice, pe cari le avem azi în ţară şi cari trec de la 
ministerul industriei la ministerul instrucţiunei publice, 

cari modificări în loc să se propună de acea administraţie 
care a dirijat acele şcoli şi care a putut, prin experienţă, 
să vadă şi părţile bune şi rele ale lor, se propun deo 
altă administraţie, care pănă acum nu a avut nimic de 
a face cu aceste şcoli. 

A treia idee e aceasta: cererea unor şcoli cari se 
numesc technice, dar pe cari nu le pricep, şi cînd vom 
ajunge la aceasta a treia parte, veţi vedea de ce nu le 
pricep, cu toată cam scurta şi useata expunere de mo- 
tive a ministrului și umflatul raport al d-lui raportor. 

Mai este, d-lor, şi oa patra idee, pe care o aprob în 
totul, nu numai din sentimentul paternităţei, cit din fap: 
tul că totdeauna omul trebue să fie mulţumit cînd vede 
că se revine la o idee sănătoasă, şi aceasta este modifi- 
carea parţială a, legei învăţămintului secundar, transfor- 
marea în parte a legei, tocmai în două din puncteie pe 
cari le criticasem anul trecut şi pe cari le îndreptaţi prin 

proiectul de lege actual. 

lată, d-lor, cele patru lucruri cari se află în această 

lege şi cari trebuese examinate pe rind. 
De la, început vă spun, că este o parte de care nu 

am să mă ocup, aceasta este partea financiare a cestiunii. 
Și nu am să mă ocup, pentru cuvintul că ei nu pot să 
iai în serios socoteala făcută de a capo, pentru nişte 

şcoli cari p'aii existat nici o dată şi pe cari nu le-am 
văzut nimeni umblind. Cind vedeţi în expunerea de mo- 
tive că lucruri cari se înfiinţează pentru întiia oară, Vor 
costa 4667 lei pe an, tocmai 4667!.. e, d-lor, în obi: 
ceiul mei de a gîndi, pun acest acru în rîndurile lucru:
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rilor cari nu trebuesc să fie discutate, pentru că, încăo 
dată, cei cari ai pus 4667, n'ai avut de unde săi 
această cifră, şi nici eu care aşi critica pe 4667 nu ași 
putea critica serios. 

O singură observaţie, d-lor, asupra cestiunei finan: 
ciare, o observaţie foarte interesantă, mai mult ca o ilus: 
traţiune a absolutei imposibilităţi ca din ministerul in: 
Strucţiunei să iasă o bună alcătuire a învățământului 
technic. 

La ministerul instrucţiunei domneşte un spirit filo: 
sofic, şi este de dorit să fie cit se poate mai filosofie, şi 
în acelaş timp şi un fel de logică aparentă. 

Ce este ma! logică aparentă decit aceasta : țara este 
împărţită în judeţe, foarte bine, vroiti să fac Şcolă în ţară, 
am să le împart pe judeţe; judeţ cu judeţ, ca unitate 
politică şi administrativă, sunt egale; prin urmare nu: 
mărul de şcoale din judeţ şi judeţ va fi egal. 

Iată un raţionament de logică aparentă; să vedeţi 
acum la technică cum se traduce lucrul: 4 şcoli de agri- 
cultură în Muscel, 4 şcoli de agricultură în Dolj, deși 
Doljul represintă de patru-zeci de ori mal multă, agricul- 
tură de cit Muscelul, şi cel puţin de zece ori mai multe 
inijloace de cit Muscelul. Dar şi Doljul şi Muscelul sunt 
tot judeţe, spiritul matematice nu poate tace deosebire, le 
numără. lată Piatra, multă stincă şi puţină agriculturi, 
şi este judeţul Ialomiţa unde este foarte puţin petriş, d 
bia se găseşte pentru drumuri, dar în schimb e agricul: 
tură. Ei bine, nu; judeţ, şi judeţ, patru şi patru! Acesta 
este spiritul matematic, este spiritul logicei verbale, spi 
ritul care nu se potriveşte cu alcătuirile practice. 

Dar tot în partea financiară, *mi aduc aminte că mă 
găseam, la 1893, în faţa unei mari probleme, era vorba 
să. înmulţim într'un mod nespus numărul şcoalelor rurale 
din Romînia, şi deci să, creştem întrun mod exagerăi 
cheltuelile pentru învățămîntul primar, şi, doritor să fac 
lucrul, era firese să caut toate mijloacele ca să atrag, Pe 
cit se poate şi pe colegi şi pe representaţiunea națională 
la sacrificiile cari trebuia făcute, Cum să acoper cheltu: 
iala pe care era s'o aduca ţărei cei 9 sai 10 mii de în 
vaţători. Mam gindit, d-lor, cum să fac faţă. la, acest SpOI 
de cheltueli. Ştiam că în toate ţările din lume comunele
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contribue la învățămîntul primar, ba sunt State unde co- 
munele singure susţin învățămîntul primar și unde bud- 
getul instrucţiunei publice nu începe de cit de la invăţă- 
mintul secundar. Italia de exemplu. Atunci am găsit o 
combinaţiune arbitrară, ca toate combinaţiunile, şi care 

- era aceasta: Statul va plăti pe primul învăţător şi Statul 
Vimpreună cu comunele vor plăti pe ceilalţi învăţători. 

Nu apăr acum sistemul mei, bine, răi, nu discut 
acum. Ceea, ce ştiu însă, este că am ridicat o furtună. 
Bi am avut noroc să ridic foarte adesea furtuni, cum a 
fost cu legea clerului, care însă de patru ani trăeşte şi 
stă frumos pe loc. 

Sati mai ridicat furtuni şi în alte cestiuni, cum erau: 
propunerile mele pentru limitarea, numărului: şcolarilor din 

clase, dreptul ministrului de a revoca pe decan şi rector, 
dreptul rectorului de a disolva societăţile de studenţi, lu- 
cruri cari au fost foarte înjurate, dar cari s'au făcut de 
către cei ce mă înjurase. Ei, d-lor, sunt mulţumit, mai 

ales că ştii că şi alte lucruri, făcute de mine şi cari 
sai stricat, se vor reface. 

Eram luat în răspăr: cum se poate să punem comu- 
nele la contribuţiuni? Geaba vă arătam proiectul de lege 
al d-lui Sturdza, care făcuse tot aşa, dar mai fără soco- 
teală, quot licet Jovi..., înţelegeţi bine, nu se potriveşte 
tutulor, nu vreaii să termin proverbul, căci deja suntem 
în cestiune de agricultură şi anexe. 

La Senat am fost luat la socoteală iarăşi de un l0- 
gician, mă înşel, de un himist, d. Poni. Şi ce socoteli! 

Aşa dar, de la 1893—1899, ai trecut 6 ani şi după 

6 ani, ce vedem? Vedem că se aduce acest proiect de 
lege, de la ministerul instrucţiunei publice, relativ la în- 

vățămintul numit profesional, şi care are tot felul de sub- 
titluri, căci d, raportor al Camerei are acest obiceii, 
foarte desagreabil, de a schimba cuvintele şi virgulele din 
unele articole; în unele locuri a schimbat punctuaţia, ca 
să aibă aerul că Camera a schimbat proiectul guvernu- 

lui, ceea ce este un joc copilăresc. 
Ceea-ce însă este sigur, e că o mare parte a chel: 

tuelilor, a grelelor cheltueli ce creați, cade în sarcina Ju- 

deţelor şi a comunelor, şi cu aceea logică matematică de 
care vă vorbeam, se pun la contribuţie pe picior de ega-
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litate. şi judeţele bogate şi cele sărace. Căci numeroasele 
şcoli ce se fac, pe unele le plătesc judeţele, pe altele în 
tovărăşie cu Statul, pe altele comunele singure, un fel de 
mixtum compositum, o combinaţiune fără de asemănare 
mai arbitrară de cit cea de la 1893, şi în contra căreia 
nu am nimic de zis, şi vă voii spune de ce.. 

Recunosc că guvernul este mai în stare de cit opo- 
siţiunea să ştie ce şi cum se poate plăti, şi iarăşi recu- 
nosc un lucru, că ceea-ce era '0- crimă cind era o lege 
conservatoare, e o virtute cind este o lege liberală, căci 
alt-fel nu ar fi nici un reson, absolut nici unul, ca să fie 
liberalii la guvern. 

Trec la legea în șine. Ziceam, de la început, că 
prima idee a acestui proiect, de lege, este că şcolile tech- 
nice, cari ai existat în această țară pănă acum și care 
depindeaii de ministerele speciale, cari se ocupati cu aceste 
îndeletniciri, le treceţi la ministerul instrucţiunei. 

Am în această privinţă o primă observaţiune de fi: 
cut. Operaţiunea nu este complectă. A rămas 0 scoală 
technică, foarte technică, şcoala de poduri şi şosele. Aceasta 
nu trece la ministerul nstrucţiunei publice. Care este 
causa? Nu cum-va titularul de la acel minister a ştiut 
să şi apere patrimoniul săi, mai bine de cât a ştiutd. 
Stolojian să şi'l apere pe al d-sale? 

Ceea-ce ştiii, este că şcoala de poauri şi şosele nu 
trece la ministerul de instrucţiune publică, şi, pe cale 
de întrerupere, ziceam că nici şcoala, de moaşe nu trece 
de oare-ce Şi această mică, şcoală este foarte technică și 
foarte profesională. 

Se va zice, probabil, că şcoala de poduri şi şosele 
nu trece la ministerul de instrucţiune publică, fiind-că 
acea şcoală este ca un fel de apendice al ministerului 
de lucrări publice, spre a crea pe slujbaşii de care are 
nevoe. 

Absolut acelaşi lucru este cu şcoala de silvicultură. 
Şcoalele de silvicultură crează ministerului de domenii 
Slujbaşi de cari are nevoie corpul techniv silvic. Dar nu 
numai aceasta, dar şi biata şcoală de brigadieri silvici, 
adică, de slujbaşi ai serviciului silvic, în care nu se pri 
mesc, în Francia, în şcoalele paralele, de cit oameni cari 
deja aii servit, trei ani în corpul silvic, chiar acea școală;
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a cărei profesori sunt ingineri silvică, trece şi ea la mi- 

nisterul instrucţiunei. Pentru ce? Nu ştii. Asemănarea 

aci e complectă, şi eii o constat nuca să cer să se treacă 
şi şcoala de poduri şi şosele, din potrivă, sunt fericit că 
a scăpat de pacostea care cade pe cele-l'alte şcoli, dar 

constat că aci logica matematică a perit. Se vede că sa 
dat peste o necunoscută; în tot casul, resultatul a ră- 
mas necomplect, şi şcoala de poduri şi şosele a scăpat 
de o cam dară de această furie a centralizărei a tot ce 
este botezat şcoală în lumea aceasta. | 

D-lor, cari sunt motivele pentru cari şcoalele de fe- 
rărie, cu toate cuptoarele, pentru cari şeoalele de agri- 
cultură cu vacile, cu boi, cu stupi şi cu semințele lor, 
pentru cari şcoala de silvicultură cu brigadierii şi agenţii 
săi, care e cuvintul pentru care aceste şeoale trec la mi- 

nisterul instrucţiunei? | 
Să fie, d-lor, că ministerul instrucţiunei nu are de 

lucru, şi că într'o bună repartizare a muncei în această 
țară, noi găsim că ministerul instrucției e un minister 
neocupat şi am voi să-i mai dam ceva de lucru, pentru 
ca să nu-i rămină prea multă vreme pentru speculaţiuni 
înalte ? 

Dar nu există minister în ţară, şi aşi putea adăoga 
că astăzi nu cred să fie minister în Europa, mai ocupat 
de cit ministerul. nostru de instrucţiune. 
__ Munca care a căzut acum în spinarea ministrului 
instrucțiunei publice, e colosală, şi va strivi fiziceşte pe 
mai mulți miniştri de instrucţie publică , credeţi-mă că nu 
0 spui cu nici un fel qe rea-credinţă, din potrivă, cu sen- 
timentul compasiunei ce trebue să avem pentru cine se 
devotează cu trupul şi sufletul pentru o muncă aşa de 
grea ca cea de la ministerul instrucţiunei. Mă explic: 

deja pentru învățămîntul primar, a reinoi programele, a 
reface literatura didactică, a schimba obiceiurile, e, şi a 

fost, o muncă titanică, căci la noi în ţară, la nici un mi: 
nister nu se face nimic dacă ministrul nu pune mina la 

tot, nu ştie tot ce se face, nu dirige tot. 
Dar am sfirşit cu învățămîntul primar? Cum! Ce, 

IO nu ştim că obligativitatea e încă numai o dorinţă? Un 

invățămint care nu ne dă de cît 9000 de absolvenţi pe 

ân, cum ne-o spune şi d. ministru în expunerea de mo-
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tive, din sutele de mii de copii, poate zice eine-va că e 
o muncă isprăvită, şi că de aci înainte maşina nu va 
face de cît să meargă pe făgaşul început fără greutate! 
Şi dacă nu ar fi de cit munca unui om, și presupul un 
om și instruit şi capabil şi cu bună-voinţă, de a face ca 
sa ajungă o realitate legea învățămintulul primar, Şi încă 
e o muncă uriaşă. 

Anul trecut aţi votat legea învăţămîntului secundar 
şi superior. Ia gindiţi-vă ce greutăţi! Pentru întiia oară 
se aplică într'o ţară învăţămintul secundar în trei spiţe. 

Pentru întiia oară veţi avea şcoale cu 8 clase, și 
şcoala impărţită în 3, de la clasa V în sus. Totul e de 
refăcut, tot, şi programe şi regulamente, şi întreaga lite: 
ratură, didactică, 

Aceasta e o muncă uriaşă, o muncă de ani întregi, 
în care, lucrind cu cea mai mare capacitate, se vor gri: 
mădi greutăţi, şi numai cu stăruinţă vom putea să ajun- 
gem să zicem că s'a aplicat, negreşit, pe cit este posibil, 
legea învățămîntului secundar. Şi în acest timp, pe lingă 
aceste ocupaţiuni strivitoare, ale ministerului instrucțiunei 
publice, îi mai daţi, ce? Să, se ocupe de şcoala, de agri- 
cultură, să se ocupe de vitele școalei de la Herăstrău? 

kii, d-lor, în parentes vă spun, cînd eram ministru al 
instrucţiunei publice, o singură vită, negreşit cu 4 pi: 
cioare, aveam în departamentul mei. (Ilaritate). 

Aveam un cal la şcoala Vasile Lupu din Iaşi, şi d. 
Meisner se plîngea necontenit că acel cal era părăsit, că 
nimeni nu se ocupa de dinsul; cînd era calul bine nu 
avea furaj, cînd avea furaj era, calul bolnav ; cînd era fura) 
şi era calul bine, se strica vre-o roată de la căruţă. Calul 
de la Iași, singurul pe care îl aveam, era răi adminis 
trat sub administraţia ministerului instrucţiunei publice. 
Din acest exemplu cu calul de lă, Iaşi, nu văd avantagiul 
de a avea ministerul de instrucțiune publică şi caii de la 
şcoala veterinară, şi vitele cornute de acolo, şi cele de 
la, Herăstrăii. Puneţi şi şcoala de silvicultură, ca să se 
facă, la instrucţiunea publică agenţi silvică, cari îi trebues 
ministerului domeniilor. Ii mai daţi şi şcoala de brie 
dieri, ca să poruncească ministrul de instrucţie la agenți silvică din serviciul ministerului de domenii, — căci eă suni 
profesorii, — cum să dea, lecţii la şcoala de brigadieri, pentru
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a forma nişte brigadieri cari vor sluji tot ministerului de 

domenii. Mă minunez ! 

Neocupatul minister al instrucţiunei publice, care are 
vreme de prisos, îi mai daţi şcoalele de meserii, ca să 
aibă el ateliere, să aibă şi comptabilitatea de mobilier; 
nui era destul comptabilitatea de oameni, de mincare şi 
de copii, să-i mai daţi şi comptabilitatea de plumb, de 
cositor, de fer şi de alte articole cari trebuesc la ateliere. 

Ei bine, d-lor, ca primă observaţiune: este aceasta, 
u lucru cu minte, este un lucru natural, ca la un depar- 
tament foarte ocupat, să-i daţi d-v. acest spor de ocu- 
paţiune ? 

Dar pentru ce i-l daţi? Veţi zice că-i va fi uşor, 
pentru că, după lege, de la ministerul industriei, comer- 
ciului şi domeniilor, o dată cu aceste şcoale îi mai treceţi 
ceva, lată ce i se mai trece: un şef de biuroii, un ajutor 
de şef de biuroii şi doui copişti. Şcoalele vor veni cu avu- 
tul lor, cu materialul lor, cu vitele lor, cu un şef de biuroi, 

cu un ajutor de şef de biuroii şi doui copişti. Şi cu aceasta 
se va complecta puterea de muncă la ministerul de in- 
strucțiune publică, ca să administreze Şi şcoalele "de acest 

fel!.. Ba îi mai daţi ceva, d-lor, şi acesta este adausul 

dlui raportor. 
La, ministerul instrucţiunei publice, ca, autoritate su- 

perioară de consultat, ştiţi că era consiliul permanent, 
compus admirabil, pentru înalta cultură, din venerabilul 

d. Haşdăti, căruia, ca să'1 consolaţi de nedreapta perdere 
a însărcinărei de a face „Magnum etimologicum“, îi dați 
lăptăriile de la Herăstrăii, să se ocupe cu dinsele; din d. 
Otescu, un excelent profesor de cursul secundar; din d. 

6. Dumitrescu, om foarte ocupat; şi aceşti trei erai cari 
să hotărască de mersul agriculturei, comerciului şi indus- 

iriei în şcoalele, bine înţeles, agricole, industriale şi co: 
merciale din Rominia,. 

Raportorul a văzut că lucrul ar fi incompleci, şi a 

adăogaţ încă 6 membri la consiliul permanent, cîte doui 

din fie-care specialitate, şi cari se alipesc consiliului per: 

manent, cind este vorba de o cestiune de această specia- 

litate, un fel de umplutură adhoc, pentru anume operaţiuni 
de instrucţiune. 

Dar, d-lor, care este însă scopul acestei treceri a şcoa- 

68772. Discursuri. 11], 24
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lelor la ministerul instrucţiunei? Veţi vedea, imediat se. 
pul. Dar cari sunt cuvintele? Cel d'inţiiii ar părea cea 
examinat după logica verbală. 

Ministerul de instrucţiune publică are deja şcoalee 
profesionale de fete, „şi nu ar fi logic ca două feluri de 
şcoli, identice în organizaţia lor, să fie despărțite în ad- 
ministraţie“. 

Da, are ministerul instrucției şcoalele profesionale 
de fete. 

Vă voii spune în urmă cum le administrează; şi 
fiind-că ministerul instrucţiunei publice are şcoală profe: 
sională de fete, precum este şi în alte ţări, zice acum 
că trebue să'i dăm şi cele-l'alte şcoale profesionale fiind-e 
nu este logic ca să fie unele şcoale profesionale la un 
minister, şi alte şcoale profesionale la alt minister, 

D-lor, mă oprese la un punct. 
D-v. nu vedeţi pentru ce ministerul instrucţiunei pu 

blice are şcoale profesionale de fete? Dacă în cercetarea 
d-v. aţi pune niţică cunoştinţă istorică, aţi vedea de e, 
De cind este lumea, în şcoalele de fete s'a învăţat şi lu: 
crul de mină, şi de la lucrul acesta de mină simplu, 
fost foarte uşor şi firesc ca să se treacă la părţi mai des 
voltate ale lucrului de mînă, adică, de unde mai înainte 
se broda o batistă, mai tirziu a, ajuns să se brodez 
broderii fine, lucruri mai grele; de unde se tricota Un 
ciorap și se cosea o cămaşă, să treacă mai departe, i 
confecţioneze o rochie sai un corset, şi cele-lalte. Şi cun 
lucrul de mină se făcea în şcoalele de fete dependinte de 
ministerul instrucţiunei publice, a fost natural ca, pentr 
acelaşi lucru de mină mai Superior să se înfiinţeze Ș00 
lele profesionale de fete, tot sub dependenţa ministerului 
instrucţiunei publice, Şi credinţa mea este că aceasta [â 
fost numai spre folosul acelor şcoale, 

Dar, d-lor, această explicaţiune istorică nu are a 2% 
cu şcoalele profesionale de agricultură, de meserii, & 
comercii. 

Dar adăogaţi, d-lor, că prin legea învăţămiîntului şe- 
cundar s'a pus o disposiţiune bună, şi anume ca un PY fesor să poată fi silit să dea lecţiuni şi la o altă şcoală 
din acelaş oraş, şi atunci de oare-ce un profesor de 0 
şcoală a ministerului instrucţiunei publice poate să dea
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lecţiuni şi la o şcoală de comerciii să treacă şi şcoala, de 

comereii la ministerul instrucţiunei publice, căci dacă ar 
rămine școlile la diferite administrații, ar fi nesfirşite 
greutăţi. 

De ce? Nu văd. - 
Dar, d-lor, al treilea punct, cel mai greşit, este: 
„Dar mai presus de toate trebue să se aibă în ve- 

dere consideraţia că nu se cuvine ca în învățămîntul ţă- 
rei, de ori ce fel ar fi, să domine tendinţe şi spirite deo- 
sebite, saii cel puţin nu trebue să se lase loca se crede 
că ar fi aşa.“ 

Va să zică, ideea care v'a condus pe d-v. este aceasta: 
în învăţămintul unei ţări nu trebue să domine tendinţe - 
deosebite. Ei bine, aceasta este tocmai condamnaţiunea 
proiectului d-v., căci aceasta este erezie, căci în învăţă- 
miîntul technic trebue să domnească un spirit deosebit de 
spiritul care domneşte în învățămîntul general, şi atunci 
cind nu domneşte un spirit deosebit în învăţămintul tech- 
nic, acel învăţămint este răi şi nu poate să dea de cit 
roade găunoase. Dacă a avut un cusurinvăţămiîntul tech- 
nic de la nui, nu a fost că a avut un spirit prea deosebit 
de învățămintul general, ci din contră, că n'a avut o ten- 
dinţă destul de deosebită. | 

Revin puţin, d-lor, la aceea-ce sa întimplat cu şco- 
lile profesionale de fete. 

Departe de mine ca să zic că nu s'a făcut nimic, 
dar departe iarăşi să zic că sunt mulţumit cu ce sa 
ăcut, 

Resultatele practice ai fost acestea : şcolile profesionale 
de fete, mulţi ani după crearea lor, n'ai avut alt resultat 
practic de cit de a deştepta în fetele ce urmaii cu succes 
aceste cursuri, dorinţa de a se face, la rindul lor, tot 
profesoare de şcoli profesionale, sai profesoare de lucru 

manuai la externate. Aceasta este tendinţa generală, şi 

toți cei cari au trecut pe la ministerul instrucţiunei ştiii 

că mai toate absolventele cereaii un loc de maestre sai 

ajutoare la şcoalele profesionale, sai de profesoare de lu- 

cu manual într'un externat secundar; aşa că, în realitate 

cariera, ce o deschideaii şcoalele profesionale era tot o ca- 

Tieră didactică, dar de un fel deosebit, nu 0 carieră 

în realitate profesională. Şi de ce aceasta?  Piind-că,
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în mod fatal şi firesc, deşi şcoalele profesionale de fete 
se pot administra de ministerul instrucţiunei, totuşi, spi- 
ritul care domină la ministerul instrucţiunei este spiritul 
teoretic, nu este spiritul profesional. De aceea, vedem că 
studiile au sporit în mod demăsurat la aceste școale, şi 
veţi vedeu în proiectul de lege urme neşterse a, acestei 
tendințe de studii prea multe în aceste şcoli. Acesta este 
adevărul, acesta, este spiritul ce a dominat, Şi tocmai 
fiind-că acest spirit a dominat, şcoalele n'aii dat toate re- 
sultatele ce trebuiau să le dea. 

De ce s'a plins, d-lor, lumea la noi de şcoalele de 
comerciii, de şcoala, de la Herăstrăii, de şcoala de mese 
rii? S'a plins de un spirit prea practic, că ies prea mulţi 
meseriaşi din aceste şcoli? De aceasta v'aţi plins? Spu- 
neţi în expunerea de motive că n'aii dat roade, fiind-că 
aii scos oameni prea technici? Din contră, v'aţi plins că 
a dominat în aceste şcoli spiritul educaţiunei generale şi 
prea puţin spiritul deosebit al educaţțiunei technice. Şi toc: 
mai ciîţi-va ani dupe ce sa creat un minister special al 
comerciului, agriculturei şi industriei, tocmai cînd aceste 
şcoli încep să se îndrumeze pe o cale mai practică, toc 
mai cind şcoala de agricultură se complectează prin fer- 
me-model și şcoalele de meserii prin ateliere, tocmai atundi 
cînd era de sperat că aceste şcoli se vor înmulţi, 
se vor specialisa, se vor adapta nevoilor industriale, 
comerciale şi agricole, atunci d-v. veniți cu rețeta că re 
bue o unitate de direcţiune şi nu trebue spirit deosebi! 
în cele două. învățăminte. Şi pentru a stabili această un! 
tate, d-v. duceţi aceste şcoli la ministerul de instrucțiune. 
Ciudat ! 

Ziceam, d-lor, că este un cuvint pentru care şeoalele 
profesionale de fete, dintre şcoalele technice, sunt acelea 
care mai lesne se pot administra de ministerul instrue- 
țiunei. 

In căderea ministerului de instrucţiune intră și în 
văţămintul artistic. Este adevărat că tocmai fiind-că acest 
minister este prea încărcat, învățămîntul artistic a fost 
tot-d'a-una negles. Toţi ştii că atit; Conservatoriile de mu: 
sică cit şi şcoalele de bele-arte ai fost partea cea Dă. 
neglesă din diferitele ramuri ale ministerului de instrue 
țiune.
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Luaţi budgetul şi veţi vedea că pentru îmbogățirea 
pinacotecei s'aii înşcris 12.500 lei. Dacă ar exista o ad- 
ministraţiune specială de bele-arte, v'aţi închipui d-v. că 
sar presenta budgetul cu 12.500 lei pentru a înavuţi pi- 
nacoteca Statului ? 

Ştiţi de asemenea că la un moment, cînd era la, acest 
minister prietenul nostru d. Rosetti, marele violonist On- 
dricek a oferit să rămînă în ţeară dacă i sar da o leafă. 
mai bună. Dacă ar fi fost o administraţiune specială de 
bele-arte, credeţi că ar fi perdut o ocasiune ca aceasta, 
de a păstra la Conservatorul nostru pe un profesor de 
talia lui Ondricek? 

Dar mai are vreme ministrul, cînd are învăţămintul 
general, să se ocupe şi de acest invățămint ? Invăţămintul 
artistic este o belea cu care nu se ocupă nai nimeni, dar 
totuși, pentru că, aşa cum ţine ciurul apă, se ocupă mi- 
nistrul instrucţiunei publice cu cestiuni artistice, — şi 
cum meseriile din şcoalele de fete, ca broderii, flori, etc., 
ai un caracter de arte industriale, tocmai de aceea sunt 
singurele şcoli profesionale cari pot depinde de adminis- 
iraţia ministerului instrucţiunei publice. 

Și am un exemplu. 
In Francia, unde ministerul instrucţiunei publice nu 

are şcolile technice, are cu toate acestea şcoala de la, Rou- 
baix care este destinată pentru arte industriale, și care 
are diferite secţiuni: secţiune de ţesături, secţiune de de- 
sen, etc. lată pentru ce a fost cu putinţă să fie şcoala 
profesională de fete la ministerul instrucţiunei publice şi 
iată de ce este cu neputinţă, cu desăvîrşire cu neputinţă, 

ca şcolile adevărat technice, cum este şcoala de meserii, 
ştoala de agricultură, şcoala, de silvicultură, să treacă la 
ministerul instrucţiunei publice. | 

Ziceam, d-lor, că la fiecare pas acest proiect de 

lege este o dovadă viue că ministerul instrucţiunei pu- 
blice este în neputinţă de a face acest lucru. 

__AţĂ luat şi şcoala, de veterinărie. Căutaţi în tot pro- 
iectul de lege, şi nu veţi găsi un singur cuvint relativ 

la această şcoală, Vedeţi ceva ciudat: luaţi şcoala de ve- 
terinărie, dar în lege nu spuneți nimic, căci nu aveţi ni- 

mic de spus, pentru că aici nu aveţi nici legea d-lui Carp, 
că să o copiaţi cu schimbări de virgule.
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Mai departe. Citesc în expunerea de motive a d-luj 
ministru că „se înființează în fine învăţământul comercial 
superior, pe lîngă facultăţile de drept, care sunt tot în re- 
sortul ministerului, instrucțiunei“. 

Am căutat legea, am citit, am notat, nu este linie 
care nu am citit-o şi notat-o, şi nu am găsit învăţămin: 
tul comercial superior pe lîngă facultatea de drept. Ori 
ei sufer de boală de ochi, ori nu este în lege ceea ce 
este în expunerea de motive; şi este o fericire că nu 
este, căci se poate ca pe lingă facultatea de drept să fie 
o secţie de ştiinţe de stat, dar la facultatea de drept sec: 
țiune de studii comerciale superioare nu înțeleg, Şi Ceea: 
ce nu pricep nu discut. 

D. M. Oorbescu: Catedra de drept comercial. 
D. Take Ionescu: Apoi, onor. d-le Corbescu, d-ta care 

eşti tare în dreptul comercial, ai putea fi un bun pro: 
fesor, nu cred însă că în administraţiuni comerciale ai f 
bun; poate de acum înainte. Ştiu că eşti un om care d: 
teşti şi pricepi ceeace citeşti. Ei bine, ce insemnează 
învăţămînt comercial superior? acesta este dreptul co 
mercial ? 

Dar ministerul spune că se înființează 7 Ce? Catedra 
de drept comercial acum se înfiinţează ? Dar se poate 
ca catedra de drept să fie sinonim cu un învăţămint co: 
mercial superior ? 

Dreptul comercial, acesta este spiritul teehnic mo- 
dern al autorilor proiectului de lege!! D-lor, vă mărtu- 
risese că nu pot să vă spun tot, dar în toată această 
lege se găsesc urmele acestei imposibilităță, ca să între 
buinţez un termen politicos, a d-lui ministru al instruc 
țiunei publice de a legifera în aceste materii. 

Mai departe: voiţi d-v. să daţi aceste şcoli la minis 
terul instrucţiunei publice, ca să le ucideţi sai ca să 
faceţi să meargă înainte? Să expunem lucrurile cum se 
petrec în lumea practică. 

Prin ce se face progresul unui ram de organism al 
Statului? Prin o direcţiune inteligentă şi prin o cheltuială 
abundentă. Ce? Nu şti noi toţi cum se face un budget? 
Fie-care ministru vine şi spune în consiliul de miniștri 
căi trebue bani mulţi ca să 'şi îmbunătăţească, serviciile 
lui, afară numai când ste câte un ministru somnoros
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care nare altă dorinţă de cit să stea ministru. Toţi cer 
bani mulţi și ministrul de finance vine şi tae cu foarfeca 
de la fie-care. Tot-d'a-una ministrul instrucţiunei publice 
cere maj mult şi i se dă cit se poate. Cind se va da un 
milion cheltuială în plus la ministerul instrucţiunei pu- 
blice, la ce o să întrebuinţeze el această sumă? La 
sporirea, vitelor, la adăogirea de ateliere saii la laboratorii 
de universitate, la îndreptarea liceelor, la instalarea, ser- 
viciilor cari fac specialitatea lui? Căci nu sunt animalele 
de la Herăstrău cari sunt specialitatea ministrului de in- 
strucţiune publică. Aşa, d-lor, şi aceasta este regula de 
inaltă chibzuială de Stat: de cite ori voiţi ca o alcătuire 
a Statului să progreseze, îi dai o organizare deosebită, 
budget deosebit, fiinţă deosebită. De aceea nu rămine nică 

o îndoială că, cu sistemul d-v., pe care nu-l veţi găsi în 
nici o ţară, cu sistemul de a face pe ministrul instrucţiunei 
publice stăpin pe toate şcolile, nimic bun nu veţi face. 

Dar d-v. păcătuiţi în contra unui lucru elementar, unui 
principii general, căci este ştiut că progresul se produce 
prin diferenţiare, iar nu prin unificare, căci unitatea este 
faptul primitiv. La început toţi oamenii erai îmbrăcaţi la 
fel, adică mai de loc, mincat acelaşi lucru, adică la noroc, 
atunci era multă unitate, şi ca să fie progres, s'aii diferențiat. 
Acesta este progresul. A fost un progres cînd sa înfiinţat 
ministerul de agricultură şi industrie, şi în ziua cînd se va 
putea despărţi de ministerul de domenii, va fi iarăşi un pro- 

gres. D-v. însă, întoarceţi lucrurile pe dos şi le stringeţi 
toate la un loc. 

D-lor, ce este un învăţămînt technic? Seamănă el în 

ceva cu învățămîntul general? 
De loc nu seamănă. 
Invăţămintul general se bizue pe experienţe de vea- 

curi, el s'a cristalisat în cite-va tipuri, bine definite şi pu- 
ţine la număr, tocmai pentru că in acest învăţămînt trebue 

unitate. 
De aceea e uşor să hotărăsci asupra acestui învă- 

țămint şi este bine să te legi prin legi organice. Alegi 

tipul şcoalei dintre tipurile consacrate şi nu mai schimbi 

seneraţii întregi. , 

Alt-fel, de altă natură este învățămîntul technic. EI 

este variabil la infinit, representat prin tipuri nesfirşite
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şi merei în mişcare, după cum se naște, creşte şi dis. 
pare o nevoe industrială. 

S'a creat o industrie în ţară, imediat şcoală pentru 
acea, industrie, fiind-că numai experienţa şi necesitatea iţi 
pot arăta cum să faci şcoala. 

Dacă ai făcut ateliere întrun mod, eşti nevoit să le 
schimbi alt-fel, dacă necesitatea industriei cere aceasta; 
este un învăţămint viă, care se mişcă şi variază după 
împrejurări, după exigenţele timpului, nu este un învă: 
țămint cristalizat pe căi bătute şi cu tipuri uniforme; 
ceea ce trebue învățămintului technic este varietatea, iar 
nu unitatea. 

Mam ocupat şi eti puţin de varietatea, şi diversitatea 
acestui învăţămînt din alte ţări şi, d-lor, nu este nicăeri 
aşa cum credeţi d-v., 2, 3 tipuri cu programe identice Și 
cu rezultatul identic: zero. 

Iată, d-lor, ce vedem în Francia, în privinţa învăță 
mintului meseriilor. Acolo sunt tot felul de şcoale, cu cea 
mai mare varietate, şi ca compunere şi ca, ani de studii, 
şi ca condițiuni de admisibilitate, şi ca, recrutare de per: 
sonal învăţător, după cum variază, şi nevoile diferitelor 
localităţi. Şi iarăşi un lucru, care dovedeşte nepriceperea 
d-v., este că aţi uitat că la şcoalele technice este o con 
dițiune esenţială, cea relativă la virsta în care se pot 
primi copii, de aceea se prevede la toate meseriile un mi 
nimum și un maximum, mai ales un minimum. Fi bin, 
aceasta n'o spuneţi mai de loc, tot din causa neştiinței 
şi a neexperienţei ministerului instrucţiunei publice. 

Vedem acolo, în Francia, şcoli de arte şi manufac 
tură, şcoala superioară pe care noi nu o avem; vedem 
la Paris o şcoală municipală de fizică şi himie industrială, 
destinată a da ingineri himiştă şi şefi de ateliere; veden 
şcoala de la Roubaix de care vă vorbeam, şcoala de ceâ 
sornicărie de la Besancon, vedem şcoalele naţionale de 
arte şi meseri! de la Aix, Angers, Ghalons şi Lille în cati 
spre a se intra, se cere învățămintul primar superlol 
Şi unde cursurile ţin trei ani. 

Ce sunt aceste şcoli ? Aceste şcoli nu ai de scop 
de a face uvrieri, ci alt cava, şefi de ateliere, şi mal 
mult, ci iată ce ni se spune: „de plus en plus ces 600 
„les tendent ă, former non des contremaitres et chels
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„atelier, mais des industriels“. Absolvenţii cei mai 
mulți intră ca desenatori — vă rog, ţineţi observaţia 
aceasta — în profesia ce o exercită. Intr'adevăr, cam asta 
face şcoala, te învaţă partea mai înaltă a meseriei, de- 
senul. 

Sunt şi şcoli mai practice, cum sunt şcolile de mi- 
neri de la Allais şi Douai. Dar cînd este vorba de uvrieri, 
îi ia în virsta de 18 ani şi numai după ce ai lucrat 18 
luni în mine, şi atunci jumătate vremea, un an, o fac 
tot în mine. 

Tot aşa o enormă varietate in şcoalele profesionale 
ale oraşului Paris, unele ocupindu-se cu industria ferului 
şi a lemnului, altele cu artele industriale, alta cu industria, 
mobilelor, cu ani de studiă diferiți — în asta se învaţă 
arheologie şi aquarelă! — altele cu industria cărţilor cu 
toate derivatele ej, 

O varietate infinită. 
Tot aşa în şcoalele agricole, chiar în cele comerciale; 

de exemplu, şcoala de comercii din Lyon are o secţie 
pentru țesătorie; tot aşa în toată ţările, dar în toate. 

Va să zică, pretutindeni nu se vede de cit diferen- 
țierea în şcoalele profesionale, pentru că fiecare meserie 
are nevoile ei şi prin urmare școala ei. 

Fiecare meserie are nevoile ei, progresele ei; în fie- 
care zi trebuese schimbări. 

Ei bine, acest caracter al şcoalelor profesionale cere 
ca acela, care administrează aceste şcoli să aibă două lu- 
cruri: să aibă mina liberă, nu legată de o lege generală, 

şi să fie în constante raporturi cu acele îndeletniciri so- 

ciale pentru cari se fac aceste şcoli. 

Nu cei doui membri ai comitetului permanent, cari 
al să complecteze pe eruditul d. Haşdeii şi pe mult ocu- 
patul d, Dumitrescu, ai să fie în contact cu aceste ne- 

Voi, ai să poată inspira modificările, combinările, şcoa- 

lelor profesionale, ca, să corespundă cu ceea-ce se petrece 

în comerciă, în agricultură, în industrie mai ales, în fie- 
care zi. Aceasta n'o puteţi avea la ministerul de instruc- 
țiune. Contactul cu comerciul nu-l aveţi; nici industriaşii 
nai ce căuta pe la d-v.; poate ca din cind în cînd să 

vie să vă, vindă ceva mobilier şcolar. Asemenea Nici cu 

agricultorii. Nenorocitele studii agricole de la şcoalele nor-
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male de învăţători nu pot ține loc de legătură a d-v. ca 
această îndeletnicire. Şi încă în ce ţară propuneţi d. 
lucrurile acestea? Suntem noi o ţară comercială, indus: 
trială, o ţară perfecționată în agricultură, în care să fie 
în aerul ambiant aceste cunoştinţe, în care toţi oameni 
civilisați să fie în curent cu aceste lucruri? Dar la noi 
sunt oameni de Stat cari nu ştiii cite industrii sunt în 
ţară, ! 

In această ţară, unde industria d'abia începe, unde 
comerciul este în faşă şi agricultura abia se perfecţioneazi, 
voiți d-v. ca aceste puternice instrumente de propăşire, 
şcoalele technice, să fie date în mina acelora cari nu sunt 
în legătură cu îndeletnicirile pe cari aceste şcoli ai să le 
servească? Ceea-ce vroiţi să faceți este, să-mi permiteţi 
expresiunea, cu desăvirşire imposibil, şi doboară puterea 
de pricepere a omului. Vor fi poate dintre d-v. mai no- 
rocoşi cari înţeleg; îi invidiez, sai mai bine îi laud şi 
fericesc, cum fericese toate superiorităţile intelectuale; 
dar ei nu pot ajunge la această înălţime intelectuală, ca 
să înţeleg cum şcoalele comerciale, şcoalele de agricul- 
tură şi de industrie vor prospera la un minister incom: 
petinte, atunci cînd ele aii mers răi la un minister com- 
petinte. 

Trec la partea a doua. 
V'aţi hotărit să vă ocupați cu tot ce este pe lumea 

asta, vai hotărit ca în timpul d-v. de prisos, — căci 
aveţi, se vede, vreme de întrebuințat pentru care acum 
nu aveţi obiect, — v'aţi hotărit ca învățămîntul technic 
să treacă la d-v. şi să nu mai fie acolo unde este la €l 
acasă. Foarte bine. Dar atunci ce ați făcut? Am văzut 
reţeta. In partea înţiia a, rețetei aţi luat şcoalele de la 
ministerul de domenii şi le-aţi trecut la cel de instruc- 
țiune ; şi iarăşi ați uitat unele, căci, dacă nu mă înşel, 
există o şcoală, practică de viticultură la una, din fermele 
Statului. 
__D. Sp. Haret, ministrul cultelor şi instrucțiune pu: blice : Aceea am înfiinţat-o eit. ” 

D. Take Ionescu: Poarte bine, aţi luat şcoala veteri- 
nară, dar aţi luat-o aşa cum este; şcoalele de agricultură, 
şcoalele de comerciti şi şcoalele de meserii nu le ați luat 
aşa cum sunt, ci le-aţi modificat. Atunci vă întreb : este
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natural lucrul acesta? Cum? S'a făcut lege la 1893,0 
lege care a cristalizat mai mult şcoalele existente şi mai 
ales s'a ocupat de atelierele lor, de fermele model, a îm- 
părţit şcoalele comerciale în două grade; în sfirşit, a or- 
ganisat învățămîntul comercial, agricol şi industrial. Aceste 
şeoale ai fost experimentate de ministrul respectiv, și 
d-v,, în ziua în care le luaţi, le şi modificaţi? 

Pe ce v'aţi basat cînd le-aţi modificat? Cari ai fost 
studiile făcute de ministerul instrucţiune publice asupra 
modului de a funcţiona al $coalei de comercii, de agri- 
cultură şi meserii de la ministerul comerciului, industriei 
și agriculturei ? 

Cari au fost? Unde sunt elementele pe care v'aţi 
bazat? 

Este natural lucru ca un ministru să administreze nişte 
şcoale şi alt ministru de la alt departament să le mo- 
difice ? 

Cine pricepe lucru acesta? | 
Şi nu era un lucru cuminte şi firesc ca d-v., dacă 

luaţi aceste şcoale, să le luaţi aşa cum sunt, şi să nu vă 
apucați să le modificaţi înainte de a le da bună diua? 

Dar aţi făcut-o. De ceaţi făcut-o? Piind-că eraţi stă- 
piniţi tot de această erezie, că trebue să trageţi un plan 
bine definit în această materie varie, şi care trebue să 
fie cu desăvirşire deosebită. Vă trebuia unitate de con- 
strucţiune, şi, <a să faceţi unitate de construcţiune, ați fost. 
siliţi, luînd aceste şcoale, să le deturnaţi de la scopul lor 

şi să le transformați într'un fel de anexe ale şcoalelor pe 

cari aveaţi de gînd să le înfiinţaţi. 
Mă explic, d-lor. 
Iai întiiă agricultura. Erai în ţară două feluri de 

şcoale agricole, şcoale practice de agricultură pe cari d. 

raportor le numeşte inferioare. Practice este titlul şi în 

Francia, unde numărul acestor şcoale e foarte mare şi 

unde organizaţiunea .lor este deosebită, după localităţi. 

In unele locuri se învaţă, agricultura numai, în altele 

agricultura, şi viticultura, în altele irigaţiunea, lăptăria, 

etc., după localităţi. 
Aceste şcoale practice de agricultură, cu fermele lor 

model, cu cari fac corp, căci învăţămintul de şcoale se 

complectează cu fermele model, d-v., ce aţi făcut din ele?
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Nu mai sunt şcoale practice de agricultură, Doamne 
reşte ! Le aţi făcut un fel de şcoale normale de învăța: 
tori agricoli. Dar de aceasta era vorba? Să desființaţi ce 
avem, ca să aveţi învăţători pentru şcoalele mici de agri- 
cultura pe cari nu le aţi văzut şi cari nu vor da resul 
tate? 

Aţi transformat şcoala, actuală practică, agricolă, care 
scotea agricultori practici, într”o şcoală normală de înv: ţatori agricoli. Şi cu această credință, că aţă îndrumat ţara 
spre profesiile practice!! Dar îmi trebue învățători agri- 
coli, veţi zice. Ei, dacă-ți trebue, fă-ţi-i, dar cu biata Şcoala 

„ce ai? 
Aţi făcut oare-cari modificări Şi şcoalei superioare de 

agricultură. Pentru ce? Nu Ştiu. Care vă este scopul? Nu 
ştiu. Ce experienţe aţi avut în această privință? Nu ştii, şi nu ştiţi nică d-v. 

Atunci ce aţi alcătuit; în această materie de învăță- 
mint agricol? 

Aţi alcătuit, împreună cu ceea-ce vreți să creați din 
noă, următoarea combinaţiune: vă trebuia un fel de şcoală, 
botezată de d-v. primară, de d. raportor elementară, de 
agricuitură. 

Pentru că la aceste şcoli n'aveţi dascăli — cea d'in: tiiu dovada că nu vă trebuiau aceste şcoli, căci nu tre 
bue să creezi școli fără dascăli — ați luat şcoalele prac- 
tice de agricultură, şi le transformați în şcoli normale 
agricole. 

Ce aţi făcut cu şcoalele de meserii? Tot aşa, Şcoala de meserii aţi transformat-o în şcoală normală de maeştri de meserii. 
Ce aţi făcut cu Şcoalele de comercit.? Şi cu această încep să examinez opera d-v. Erai şcoli de comertcii de 

graul Iiă, ale căror cursuri erat de tre! ani şi cu un 
program uşor, în care se afla şi studiul unei limbi străine. D-lor, să nu va faceţi ilusiuni. 

Una, din marile greutăți pentru care tinerii noştri nu 
pot să intre în comercii, este necunoştința unei limbi 
străine, necunoştinţa limbei comerciale a ţărei. Ei ar avea mai multă trecere dacă ar fi mai în curent cu limba nen- țească, căci să spunem adevărat, această este limba co: mercială a, ţărei,
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Imprejurările istorice au făcut ca limba comercială a 
acestei țări să fie limba, germană, şi deci tinerii noştri 
sunt în stare de inferioritate faţă de acei străini, concu- 
renți ai lor, cari ştiu și limba nemţească pe lingă comp- 
tabilitate, ţinere de registre şi altele. 

Era apoi o şcoală superioară, tot cu trei ani de stu- 
dii şi cu un program mai complex. D-v. ce aţi făcut? 
Intiii v'aţi zis că nu este destul să faceţi şcoli de co- 
merci pentru băeţi, ci să faceţi şi pentru fete, cum fa- 
ceţi şi cu şcoalele de agricultură şi cele profesionale, şi 
de băeţi şi de fete. 

Spiritul de unitate matematică cere aşa. Este ter- 
menul din drâpta care cere un termen şi dincolo, să'i facă, 
echilibru, căci altmintrelea cade edificiul. 

Şi nu numai că faceţi şcoli de comerciu şi pentru 
fete, dar ce mai faceţi? O şcoală elementară care să ţină 
numai doui ani. 

Şi ca să ţină numai doui ani, eraţi siliţi să faceţi 
ceva. Să reduceţi programul, şi ce aţi redus? Aţi desfi- 
ințat cel mai util lucru pentru un negustor in Rominia, 
cunoştinţa practică a unei limbi străine. Ce s'a pus în 

loc? Lecturi din istoria patriei. Şcoalele de comercii stai 
răi; în loc să dea resultatele ce așteptăm, dai funcţio- 
nai; şi cînd d-v. le reformaţi, în loc de a'i învăţa pe 
viitorii negustori o limbă străină, le daţi lecturi din is- 
toria patriei. Prin aceasta, de sigur, puteţi să'i faceţi ad- 
miratori ai trecutului, chiar cam falşificat, care se debi- 
tează cite o dată, dar nui faceţi comercianți. | 

Tiradele le prevăd la adresa mea: eşti contra isto- 
riei naţionale, eşti un înstrăinat, — dar ele nu merită un 

răspuns şi mă lasă rece. 
Nu e destul că vorbese contra unei legi de instruc- 

ţie şi că mi se va striga: cu d-ta nu stati de vorbă des- 
pre nimic, ai vorbit contra legei instrucției! ! | 

Durata, cursurilor în aceste şcoale elementare de co- 

merciii este, pentru băeţi de doui ani, şi pentru fete de 
irei. Pentru ce? Probabil sunt mai grele de cap. 

Materiile de învățămînt vor fi: Ş | 
„Lecturi şi compuneri cu privite la comerciu, arit- 

metica practică cu elemente de calcul comercial Şi no- 

ţiuni de geometrie, noţiună de geografie comercială, lec-
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turi din istoria patriei, cunoascerea productelor comerț ale din ţară şi a celor mai principale din străinătate, no. țiuni elementare despre comerciă, operaţiuni comerciale Şi. comptabilitate, caligrafie şi scriere comerciala“, 
Ce fusese în legea ce modificaţi, fără a o fi ex peri- mentat? Limbele romînă, francesa şi germană. Recunos că era prea mult. Sunt de opiniune că o limbă era de ajuns. Dar nici una? 
Eraii în legea cea veche şi noţiunile de istorie, D, Dar erau trei ani de studiu. 
Acum că facem şcoli mai practice, se tae un an, isto- ia însă se menţine şi, ce se scoate este studiul limbelor 

străine. 
Ei, acum, d-lor, vă întreb: cine se primesce în aceste 

şcoale ? Se primese absolvenţii şcoalelor primare, Ştim cu toţii că la oraşe copiii es din şcoalele primare la 10-il ani, şi cu doui ani de studii la şcoalele elementare de 
comerciii, vor eşi băeţi de 12—13 ani; aceştia sunt vii- torii negustori cari vor schimba, suprafața, ţărei cind vor 
fi făcut lecturi din istoria patriei doui ani de zile. 

D-lor, cînd voiti trece la partea a patra a acestul 
Studii, veţi vedea că a fost ceva în gîndul d-v., că aţi simţit adevărata nevoe a societăţei de azi, dar numai aţi 
simţit-o, n'aţi priceput-o, v'aţi învirtit împrejurul lucrului: 
şi nu aţi nemerit, ceea-ce trebuea să nemeriţi. 

In toată legea, aceasta, este un fel de dibuire, e cea, dar aşa de obscur în cit nu se poate pune prin amenda: ment ceea-ce ar trebui să fie, nici scoate ceeace nu el locul lui, fără a strica tot, 
Poate că tocmai aici, în încercarea acestor şcoli aşa zise elementare de comerciu, v'ați apropiat; mai mul, fără Să vă daţi seama, de ceea-ce era de făcut, dar nl alci nu aţi nemerit, 
Va să zică, în modificarea, acestor scoale de COTEI: citi sunt aceste două lucruri: s'a redus termenul de studii 

la, doui ani, ca, să scoţi pe băieţii de prăvălie mai tari, 
Şi Sa scos limbele străine ca inutile în viaţa comercială 
a Rominiei, dar s'a păstrat istoria patriei. Acum trec la școalele comerciale superioare, Ja cele care se numesc azi de gradul al douilea. Cursurile pănă acum erai de trei anj. Nu e destul, nu mai voim școli
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comerciale cu trei ani, care aii dat oficieri şi funcţionari, 

ci şcoli comerciale cari să ne dea tărăbaşi şi în loc de 

trei anl să punem patru ani; cind vor sta patru ani în 

şcoală, vor eşi oameni mai practici. 
Daţi-mi voe să vă citesc şi lista de bucate, programa, 

“de o pretenţiune... am comparat-o cu programele şcoa- 

lelor superioare din Franţa, cele mai înalte, şi noi tot îi 
batem pe Francezi : 

„Limbă romînă, limba şi corespondența comercială 

franceză, germană şi italiană sai engleză; studiul comer- 

ciului, comptabilitatea,; corespondenţa comercială romină ; 

biuroul comercial; aritmetica raţionată şi elemente de 

calcul algebric cu aplicaţii la operaţiile comerciale de schimb, 

bancă, bursă, asigurări; geografia, generală economică; ele- 

mente de zoologie, botanică, mineralogie, fisică şi chimie ; 
studiul mărfurilor şi technologia comercială, lucrări de la- 

borator (manipulaţie de chimie şi încercări comerciale) ; 

economia, politică cu aplicaţii la comerciii şi industrie, şi 

în special la economia comercială şi industrială a ţărei; 
noţiuni de “ştiinţa financelor şi de statistică; studiul eco- 
nomic al mijloacelor şi tarifelor de transport şi de comu- 
nicații pe uscat şi pe apă; noțiuni de istoria comerciuluă 

şi a industriei; elemente de legislaţie comercială, indus- 

trială, maritimă, vamală şi fiscală; noţiuni usuale de drept 
ciuil şi administrativ; caligrafia şi desemnul“. 

Bi! dacă nu vor eşi aceştia tobă de carte şi negus- 
tori adevăraţi, să nu-mi ziceţi pe nume! 

Dar să vedeţi rai la vale. Aceasta e concepţiunea 

cea, nouă, S'a adiogat fanfaronada progresului şi sa adă- 

ogat un an de zile, şi da unde la ministerul de comerciu 

şcoala 'da roade proaste, acum, la ministerul instrucțiunei, 
va da roade bune! Dar nu e destul. La ministerul instruc- 

țienei domneşte spiritul logic; profesorul de chimie are 

laborator, profesorul de bucătărie—în Franţa sunt profe- 

sori de bucătărie — are laborator, profesorul de comerciii 

trebue să aibă şi el laborator comercial. Vă vorbiam de 

băeţi de la 11—12 ani cari fac şcoala inferioară de „co- 

merci. Vor avea laborator. Legea spune ca pe lingă 
şcoală se va anexa un biuroii comercial pentru practică. 

Veţi avea, dar fericirea să vedeţi biurouri comerciale de 

practică, dirigiate de ministerul instrucţiunei, în care ne-
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gustorii de 12 ani vor fi iniţiaţi în misterele comerciului 
european! (Ilaritate). | 

D-lor, ca să fie complet tabloul, şi la şcoala de co: 
mercii superioară să anexăm un laborator: se anexează 
un muze, comercial în care să se facă, practică, 

Dar nu numai atit, mai trebue să Ştiţi că nică aceste 
şcoale de comercii nu ai scăpat de a fi transformate în 
şcoli normale. Şcoala, de comerciii superioară face dascăli 
pentru şcoala de comerciii inferioară Şi, ca să fie lucrul 
complet, se mai pune pe de-asupra, acea clasă de infusiune 
pedagogică, la care trebue să fie supusă şi ea, ca şi toate 
cele-alte şcoli. 

Iată infusiunea, pedagogică : 
Art. 73: „Pentru ca cine-va să poată fi numit; pro- 

fesor la o şcoală comercială, elementară de băeți, trebue 
să fie Romîn, major, să fi satisfăcut legea de recrutare, să 
poseadă certificatul de absolvirea unei şcoli comerciale su: 
perioare, să fi urmat în timp de cel putin un an curs de 
pedagogie la o universitate, precum şi toate conferințele și 
lucrările practice ale unui seminar de pedagogie.“ 

Acum mal aveţi vre-o îndoială că o să fie comereii 
naţional, cînd la ministerul de iostrucţiune publică este o 
legiuire competentă, inteligentă, chibzuită, şi că, nică odată 
ministerul de comerciti n'ar fi nemerit lucrul aşa de bine? N'am nici o îndoială, şi recunosc că de la ministerul 
de comercii nu ar fi eşit un proiect așa cum a eşit de 
la ministerul instrucţiunei publice. 

Căci, ca să iasă lucrul alt-fel, nu era nevoe de cit să se ştie ce se petrece şi în alte ţări, şi atuncă ar fi ştiut, 
de pildă, că sunt în alte țări şcoli comerciale de două 
grade, dar nu aşa; ar fi ştiut că în Franţa, de pildă, şcoz- lele elementare de comerciii au studii cari durează 4 ani, nu doui, şi că chiar acolo, unde limba comercială este 
limba franceză Şi tot se învaţă o limbă străină, bine În 
țeles practic, şi se iavaţă comeriii, nu numaă istoria pa- îriei. De asemenea că şcoalele superioare de comerdiit al 
2.ani şi şcoalele de înalt, studiii comercial ai tot numal 
2 ani. La noi pe dos. Ani mulţi la şeoalele superioare, ani puţini de tot la, cele inferioare. 

„Dar de ce, în loc de trei ani la aceste şcoli s'ail pus doui ani? Pentru simetrie. Pentru că în viitoarele şcoale



385 
  

de agricultură şi meserii, în care se vor da numai ele- 
mente de agricultură şi meserii, tot doui ani s'a pus. Tot 
de aceea se fac și şcoale de fete. | 

Sunt şcoale profesionale şi de fete şi de băeţi, să fie 
şi şcoale de comerciii şi de fete şi de băeţi, şi școale agri- 
cole și de fete şi de hăeţi. Şi toate tot cîte doui ani. 

Se poate să nu fie unitate ? Nu am pornit de la ideia 
unei unităţi de direcţiune ? 

Trei grade de învăţămînt la învățămîntul general, 
trei şi aici. 

Toate merg în simetrie, Patru patru la înfiinţare de 
școli pe judeţe, doui-doui la anii de studii. : 

Pedagogie şi seminar pentru şcolile secundare, pe- 
dagogie şi seminar pentru şcolile comerciale. 

Ţin să vă mai spun că acesta. este un adaos, care 
nu există în proiectul d-lui ministru. Pedagogia, d-sa, o lă- 
sase la o parte; Camera.a adăogat însă şi această infu- 
siune de pedagogie la şcoalele comerciale. 

Acum încheiii cu şcolile de comerciiă. 
Uitam să vă spun un lucru. 
D. ministru al instrucţiunei publice, în expunerea sa, 

de motive, face mare caz de două modificări pe cari le-a 
făcut d-sa la învățămîntul comercial, şi care, de altmin- 
trelea, le-a făcut şi la cele-l'alte învăţăminte : agricol şi 

technic. 
Cari sunt aceste modificări ? 
Inţiii zice: şcoalele de comercii, aşa cum aii fost 

Organisate, nu ati dat roade, pentru că şcoalele de gra- 
dul 1, dădeaii absolvenţilor lor acces la şcoala de gradul 
II, şi atunci nimeni nu se mulțumea să rămînă cu școala 
de gradul 1, să se facă băiat de prăvălie, şi se ducea la. 
Şcoala, de gradul II. 

ki, d-lor, care în materia aceasta am doctrină foarte 
conservatoare, n'am nimic de zis în contra teoriei d-lui 
Ministru. 

Dar, dacă aşi fi spus-o eii, dacă aşi fi spus că se or- 
ganisează şcoalele, aşa în cit absolvenţii cursurilor infe- 
Hoare să nu aibă acces în cele superioare, ce ar fi ur- 
mat? Că sunt reacţionar, că sunt un urmaş al lui Barbu 
Catargiu, şi multe altele de cari nici Dunărea nu mă 
spăla, 

65772. Discursuri III. | 
»
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Fie şi aceasta, nu zic nimic. 
Ia să vedem acum dacă nu cum-va lucrurile râs: 

pund, în adevăr, celor ce se afirmă. 
D. ministru venise cu această idee, că absolventului 

şcoalelor de comercii elementare, cel care a căpătat cer. 
titicatul de studii, să nu i se deschidă şcoala superioară, 

Raportul se vede că are alte idei în această pri: 
vinţă. Căci, deşi în raport ne spune că lucrurile în 
această privinţă ai rămas cum le spune ministru, însă 
în proiect totul se modifică, căci iată ce zice legea: 

„In şcoalele comerciale superioare se primesc nu nu: 
mai absolvenţi ai cursului secundar inferior (de liceit bine 
înțeles), dar şi cei cari fără a fi absolvit acest curs vor 
trece un examen asupra unor materii din acest curs. 

Va să zică, vedeţi că cei cari vor termina şcoala 
inferioară comercială, foarte lesne vor trece în cea supe 
Tioară cu un mic examen! 

A doua inovaţiune este că prin lege se creeazio 
bursă de studii pentru străinătate. 

Evident, d-lor, că, pentru ori-ce învăţămînt, este 
bine să se creeze burse pentru străinătate ; dar in 
treb : este bine ca să se spună în lege că se creeazăo 
bursă ? Aţi mai auzit d-v., o lege care să vorbească ași, 
o bursă ! Atunci de ce nu spuneţi cite pagini o să aib 
cutare carte, cîte minute va, ţine cursul cutare. Ei bine, 
această creare de o bursă este una din reformele princ: 
pale ale proiectului de lege. 

D-le președinte, vă, rog a'mi acorda câte-va, minute. 
—— Şedinţa se suspendă pentru 5 minute. 
— La redeschidere. 
D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, eram la examina 

rea, proiectului de lege în privinţa şcoalelor comerciale, 
ŞI într'adins am inceput cu această parte a proiectului 

de lege, pentru că din toate şcolile technice, cele cari, 
rigoare, mai lesne se poate să fie administrate de mins 
terul _ instrucţiunei publice, sunt şcoalele comerciale, Și 
iată de ce: mare parte din studiile cari se predau !n 
şcoalele comerciale sunt studii cari se predaii şi în ş00ă 
lele de cultură generală. Iar studiile speciale din şeoalele 
comerciale nu cer pe lîngă ele ateliere, fabrici, usine 
ferme, cum cer studiile învăţămîntului agricol şi de ne
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serii; aşa că, cum vă spunea d. Stolojian, sunt ţări unde 
şcolile comerciale atirnă de ministerul de instrucţie pu- 
blică, şi, la rigoare, dacă ar fi nevoe, dacă n'ar mai avea 
timp ministerul de comerciii să se poată ocupa de aceste 
şcoli, sar putea lua de ministerul instrucţiunei publice, 
fără o prea mare scădere pentru ele. 

In această privință se mai face o inovaţinne prin 
acest proiect de lege, se creează școlile comerciale pen- 
tru fete, şi anume: școale comerciale elementare, însă în 
loc de 2 ani să fie 3 ani de studiii. 

Evident, d-lor, nu sunt de loc in contra ideei aces- 
teia, dar mă întreb: acest lucru, şeoalele comerciale pen- 

tru fete, la. ce anume nevoe răspunde? La nevoia de a 
da, fie puţină instrucţiune comercială pentru soțiile ne- 
gustorilor noştri ca să'i poată ajuta la biuroă în ţinerea 
comptabilităţei şi facerei de corespondențe, cum se în- 
timplă în Occident, fie de a deschide fetelor sărace această, 

profesiune de a intra ca comptabile în casele comerciale. 
Ei bine, pentru aceasta, cunoştinţa, unei limbi străine este 
indispensabilă. Este sigur că, dacă sunt comerciuri în cari 
femeile pot fi întrebuințate, sunt tocmai acelea în cară 
ele trebue să cunoască saii limba germană sai limba, fran- 
cesă. Zic saii limba francesă, căci în aceste comereiuri şi 
limba francesă este utilă. Ei bine, în proiectul de lege 
şcolile comerciale cari se fac pentru fete nu coprind toc- 
mai studiul principal, studiul de limbi străine. 

Mai departe. 
Se începe veri-odată pe d'a întregul, de o dată, o 

creaţiune aşa de costisitoare şi aşa de nouă ca aceea a 

$eoalelor comerciale pentru fete şi nu este un mijloc 

mai simplu de a face întiiti experienţă fără a crea o 
şcoală, întreagă, comercială ? Negreşit că este mai firesc 

lucrul aşa, din două puncte de vedere: mai întiiu că nu 
poți să faci multe şcoli de o dată, şi, prin urmare, nu 
toată țara ar profita de ele, şi pe de altă parte, pentru 

că trebue făcută o experienţă, trebue văzut dacă fetele 

Vin la. aceste şcoli şi ce debuşeuri găsesc, o dată ce au 
făcut şcoala, 

De alt-fel, nici că pot fi utile şcoalele aşa cum se 
alcătuesc. Cum? Trei ani de studii şi cu Ll ani cit au 
fetele cind vin la şcoală, fac virsta de 14 ani, ceea ce
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ar fi prea de vreme pentru o fată ca să se plaseze în: 
tr'un biroii. Ce era dar de făcut în astă direcţie? Qeea 
ce face proiectul de lege, in art. 84, $ 2, Şi care nu este 
de cit o copie, poate nu tocmai fericită, a art. 4, alin] 
din proiectul mei asupra învăţămîntului secundar, de la 
1895, lucru pe care ilam cerut d-lui ministru anul trecut, 
cu ocasia discuţiei legei sale şi a refusat, să/1 facă. 

D-lor deputaţi, noi avem şcoale secundare de feie mai 
în toată ţara şi tendinţa este de a se mai face şi unde nu 
sunt. La, aceste scoli ai profesori de limbi străine, al pro- 
fesori de matematici. Ce trebue să adaogi, ca să poţi anexa 
şi o secţie comercială ? Comptabilitatea, technologia, cursul 
mărfurilor, şi ai creat o secţie comercială la Şcoala, se- 
cundară. 

Eu ziceam, în legea mea, ca bifurcarea să se facă in 
clasa a patra, proiectul de lege zice în clasa V-a, 

Ori-cum ar fi, al deja o şcoală comercială de fete spre 
experienţă şi avantagiul ca să faci cursul în 5 ani în lot 
de 3, adică să ţii fetele pănă la 16 ani, şi în acelaş tim, 
în loc să faci o cheltuială pentru o şcoală întreagă, faci 
numai cheltuiala adaosului, şi mai ai încă şi avantagiul 
că în loc de a avea una sai două şcoli în toată țeara, 
vei avea mai multe. 

lată, d-lor, cum era redactat articolul mei 4: 
„In unele din şcoalele secundare de fete se vor pl: 

tea despărţi cei duoi din urmă ani, ast-fel în cit să se 
creeze două secţii: una, literară în care să se predea toate 
materiile de mai sus, mai puţin comptabilitatea, și alta 
comercială în care să se insiste asupra comptabilităței, 60 
respondenței comerciale şi asupra ştiinţelor . fisico-naturale 
cu noţiuni de technologie şi de cursul mărfurilor.“ In ade- 
laşi spirit dea profita de ceea ce avem şi de a diferenţia 
şcolile cit mai mult, mă gîndeam şi la oraşele cele mici 
unde nu pot să fie şi şcoli secundare şi şcoli profesionale, 
ŞI prevedeam ca să se poată face şcoli cu două secțiuni, 
una secundară şi alta, profesională Şi ziceam: 

___ „In oraşele în care populaţiunea şcolară nu este si: 
ficientă, pentru a se avea şi şcoale secundare. de fele Și 
şcoale profesionale, se vor putea crea şcoale cu un câtă 
er mixt, alipind pe lingă şcoalele secundare de fete cil? 
una saii mai multe secţii profesionale.“
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Tot ideia diferenţiărei, ideia încercărei, a experienţei, 

în loc de ideia dogmatică: am hotărit: una, una; două, 

două; patru, patru. 

Cind am discutat anul trecut proectul d-v. de lege 

asupra învățămîntului secundar, iată ce am zis în această 

privinţă: 
„0 ultimă observaţiune asupra şcoalelor de fete şi 

am terminat. 
„Eu cred că la noi în ţară ca şi în occident, cu cit 

se va, desvolta ceea ce se numeşte burghezia, cu cit lu- 

mea se va îndeletnici cu comerciul, cu atit se va întinde 

obiceiul ca, ţiitorii de registre să fie şi dintre femei; și 

dor, întrun menagiii modest, e un mijloc excelent ca 

soția să vie în ajutorul bărbatului stind la biuroi, ţinind 

catastiful, lucrind ast-fel mai puţin de cit bărbatul, dar 

lucrind, 
„Ei cred că ar fi o încercare de făcut ca la unele 

şcoli secundare de fete cu cinci ani, să se organiseze un 

fel de bifureare. Să avem tipul unei şcoale secundare care 

e destinată în cinci ani să dea c cultură generală ; dar 

să avem şi o secţiune în care în cei douj ani din urmă 

să se discute în mod practic acele cunoştinţe, cari sunt 

necesare în această profesiune care se numeşte clerc de 

dureau, ceea ce la noi se numeşte funcţionar comercial. 

O asemenea încercare n'ar face răi legea dacă ar lăsa-o 

posibilă. Aşa făcusem eu. De ce, d-lor, cind un lucru care 

poate fi bun se propune de alţii, nu aâmiteţi să se facă 

asemenea încercări cari pot pentru o mulţime de fete, 

care azi aspiră în zadar la profesorat, să, le deschidă dru- 

mul la o altă ocupaţiune foarte onorabilă şi foarte potri- 

vită cu temperamentul şi aptitudinile femeei ?“ 

„__ Astăzi citesc aliniatul 2 de sub articolul 84, în care 

idea emisă pentru prima oară de mine 0 găsesc repro- 

dusă. Şi sunt mulţumit că o găsesc. Cred însă, d-lor, că 

nu este nevoe să se înfiinţeze şcoli comerciale speciale de 

fete, şi încă fără limbi străine, 
__ Disposiţia ce aţi reprodus din proiectul mei este de 

ajuns, _ 

Da, d-lor, eii cred că în această privinţă această în- 

cercare de studii comercial pentru fete era archi-sufi- 

cent. Este archi-suficient aliniatul 2 al articolului 84, ȘI,
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prin urmare, este de prisos să ne asvirlim în aceste ex. 
perimente de şcoli comerciale pentru fete din cară nu vom 
putea înfiinţa, de cit două-trei pentru toată ţara, Şi acelea 
la noroc. 

Iată ce aveam de spus în privinţa şcoalelor comerciale, 
Trec acum la învățămîntul mai profesional, la învă 

ţămîntul agricol. 
Avem noi azi şcoală practică de agricultură Care, cu 

doi ani de studii şi cu un an jumătate de practică obli 
gatorie în fermele model ale Statului, era destinată să 
creeze gospodari rurali. Se intră în această şcoală cu cu: 
noştinţele învățămintului primar şi se fac studii teoretice 

şi practice: 240 lecţiuni teoretice pe an, şi, pe urmă, 
experienţe în ferma model, un an şi jumătate. 

Mai avem şcoala superioară de agricultură de la He- 
restrăui, care durează 4 ani şi unde se învață ştiinţele 
agricole mai desvoltat. 

Ce face proiectul de lege? Nu numai că le ia la ni- 
nisterul instrucţiunei, dar mai face şi oare-cari modificări 
şi anume: şcoala superioară de agricultură o păstrează 
aşa, cum este, afară de recruţarea elevilor, ceea-ce veți 
vedea că este cestiunea principală şi strică absolut şcoala, 
iar la materiile de studii văd modificări cari, mărturisesc, 
nu le pricep, căci nu pricep de ce cine-va să 'şi peardă 
timpul ca să scrie 8 rînduri pentru a repeta ceea-ce este 
deja azi, schimbînd numai punctuaţiunea. 

In proiectul ministrului se zice agricultura generală, 
specială şi asolament. D. raportor, ca să modifice, şterge asolament, negreşit, nu ca să scoată din studiul asola- 
mentul, dar pentru că se coprindea în agricultură. Dar 
unde era greșala, dacă răminea ? Incă o modificare. Pro- 
iectul ministrului zice : „economia politică, statistica şi 
economia rurală“, 
îi D. raportor modifică, şi scrie ast-fel: „economia po: 

litică ; (punct şi virgulă) statistica; (punct şi virgulă), e00- 
nomiă rurală; (punct şi virgulă) «! 

Ei credeam că oamenii ocupați prea mult nu se 
ocupă cu asemenea îndeletniciri qe a, copia, schimbind ici colea punctuaţiunea. 

Dar în ce se modifică şcoala superioară de la He- răstrău ?
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In legea actuală, cum se fac primirile în şeoala, de 

a Herăstrăii? „In şcoală se admit tinerii cari au virsta 

de cel puţin 16 ani, cu cel puţin 4 clase gimnasiale sai 

zeale. ori un alt curs echivalent.“ 
Se cere, va să zică, să aibă 4 clase gimnasiale sai 

reale, 
Cum se va face recrutarea în noua şcoală de aegri- 

cultură ? „In şcoala superioară de agricultură — veţi vedea, 

imediat cum o modificare a unui articol schimbă absolut 

carasterul unei şcoale—se vor primi: a) tineri cari posedă, 

certificatul de trecerea cursurilor unei şcoale inferioare de 

agricultură; b) absolvenţi ai secţiei reale sau clasice mo- 

derne de licet. Admisiunea se va face în ordinea indicată la 

aliniatul precedent, aşă că nu se vor admite candidaţi 

într'o categorie, de cît după ce se vor fi admis toţi cei 

din categoria, precedentă. “ 
Va să zică, de unde în şcoala veche se cereau 4 ani 

de gimnasiii, astăzi li se cere cel puţin 6 ani de liceu. 

Dar credeţi că-i primeşte cel puţin pe cel cu 6 ani de 

liceii ? Nu, căci admisiunea, se face în ordinea indicată în 

aliniatul precedent, aşa că nu se admite candidatul dintt'o 

categorie pănă ce nu vor fi primiţi acei din categoria 
precedentă, adică absolvenţii şcoalei inferioare de agricul- 

tură, Deci, de unde noi azi ne plingem că absolvenţii 

școalei practice de agricultură, în loc să se facă gospodati, 

să apuce coarnele plugului, aleargă aiurea, vedem acum 

că prin legea actuală îi împingeţi la o altă ocupaţiune, 

căci le daţi privilegiul de a intra numai ei în şcoala 

aceasta, superioară. 

Cu alte vorbe, din şcoala, superioară de agricultură 

faceţi o fabrică de profesori pentru școalele inferioare de 

agricultură, şi din şeoalele inferioare de agricultură, 0 fa- 

brică de profesori pentru şcoalele elementare de agricul- 

tură, Căci tot aşa la primirea în gcoalele inferioare sau 

practice de agricultură daţi privilegiu celor cari ai ab- 

Solvit o şcoală elementară de agricultură (art. 16 din 

lege). 
Deci, s'a isprăvit cu gospodarii rurali, s'a isprăvit 

cu orice idee de a face oameni practici şi utili. În loc 

de aceasta, de sus pînă jos, O ierarchie de şcoale care 

SĂ creeze 0 ierarchie de profesori agricoli! Elevul intră
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în şcoala, elementară nu ca să se facă gospodar, ci ca să ajungă profesor, căci de acolo trece în şcoala, inferioară, 
unde este privilegiat asupra, celor-l'alţi Romini, iar din aceasta trece cu privilegiul în şcoala. superioară pentru ca să iasă, cum am zis, profesor la şcoalele inferioare, 

O adevărată fabrică de profesori, foarte ingenios în: tocmită ! Şi atunci mă întreb, d-lor: dacă ne plingeam pănă acum că şcoalele actuale nu ai produs destui agri- cultori, nu este o adevărată derisiune, nu este un lucru monstruos a veni şi a scrie în lege disposiţiuni cari, în loc să obvie la, plingerile noastre, creează, în mod expres şi sistematic, un corp întreg de aspiranţi la, profesorat şi la budgetul Statului ? Este 9 adevărată cimilitură să or- ganizezi aceasta Şi să crezi că împingi la răspîndirea, gus- tului ocupaţiilor agricole. 
Iată, d-lor, cum un singur articol poate schimba, după cum ziceam, caracterul unet şcoale, poate distruge o muncă de atiţia ani, 
La şcoalele de silvicultură, se petrece acelaşi lucru, De unde la intrarea în aceste şcoli se cerea unui om să fi făcut, patru clase de licet Şi un an de practică la un şef de ocol Silvic, adică să fi dovedit că este un om care umblă prin păduri arătind şi aptitudini fisice şi plăcere pentru această meserie, într'un cuvint un om de pădure, Acum ce faceţi? Admiteţi in şcoala de silvicultură, şi tot cu preferință, pe absolvenţii şcoalei inferioare sai prac 

tice de agricultură, pentru-eă din ei iar să formaţi o fa- brică de funcţionari silvici. De aceea, D-lor, bine a făcut d. raportor de lea schimbat numele acestor şcoale de agricultură. Se numeaii practice fiind-că erai practice, acuni sunt foarte potrivite cu numele de inferioare. Tot e bine că cel puţin le-aţi schimbat numele, căci practice nu mai sunt! 
Să venim acum la zcolile inferioare de agricultură; cari se chemati înainte şcoli practice de agricultură, ce aţi făcut ? Durata cursurilor era de 2 ani teoretică şi de un an şi jumătate la ferma model. 
Termenul de douj ani s'a prelungit la trei. Nu ştii dacă era nevoe sati nu. Ceea ce ştiii este că aşi fi vrut ca, această, constatare să o fi făcut; ministrul, care a admi- nistrat acele Şcoli şi care să ne-o fi presintat ca o cerință
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wadusă în lege. Ne-o presintă acum raportorul, dar ra- 

portori şi comisiuni sunt destule, cum sunt şi comisiuni 

cari nu fac nimic, căci să nu vă închipuiţi că toate co- 

misiunile fac ceva. 

Să, ne întrebăm acum : ce scop ai aceste şcoli infe- 

rioare de agricultură ? Veţi vedea imediat. V'am arătat 

că scopul este dublu: ca să facă candidaţi pentru şcolile 

superioare de agricultură şi apoi ca să creeze învăţători 

pentru şcolile elementare de agricultură. 

Aceasta, dar nu este o şcoală practică de agricultură, 

ci o şcoală pedagogică, 0 şcoală normală de profesori 

agricoli, o fabrică de postulanți la funcțiunile didactice 

agricole. 

Dar pe ferma model, săraca, a lăsat-o ia ministerul 

domeniilor. A. luat şcoala de la ministerul domeniilor, dar 

“a lăsat laboratorul ; aci aţi fost darnic. 

lată, legea : - 

„Şcolile inferioare de agricultură aii de scop de a da 

cunoştinţe teoretice şi practice de agricultură, pentru a 

forma buni gospodari rurali şi pentru a prepara pe învă- 

țători pentru şcolile elementare de agricultură.“ 

Să-mi daţi voie să vă spun că nu crez de loc că 

se va întimpla aşa. Na vor prepara buni gospodari, ci 

invățători slabi pentru şcolile elementare de agricultură, 

şi candidați pripiţi pentru şcoala de sus, iată ce vor 

prepara, 

„Ştiţi cum se intra în şcoală după legea vechie ? Se 

intra cu 4 clase primare. In Francia, în unele şcoli, se 

cere numai scrierea şi citirea. Vă voiu arăta cum sunt 

organizate unele şcoale elementare din Francia. 

La noi ce se cere? 

Art. 16: „Se vor primi: 3) absolvenţi de ai şcoa- 

lelor normale primare de învăţători, conform art. 9, 

alin. II; b) învăţători normal, cari nu aii încă etatea îm- 

plinită de 35 de ani, conform art. 10, alin. I; c) tineri 

cari vor fi absolvit o şcoală elementară de agricultură ; 

d) tineră cari vor fi absolvit cursul secundar inferior com- 

plect, ete.“ | 

Tot aşa şi cu a treia şcoală agricolă, ce voii exa- 

mina; nică aceasta nu are de scop de a face gospodari 

turali, ci de a prepara elevi pentru şcolile acestea infe-
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rioare. Fabrica de profesori incepe de la bază Şi se con: 
tinuă pănă la virf. Am examinat-o de la virf în jos. 0 
voii lua-o acum de jos spre virf. 

Aceste şcoli nu vor da pilde ţăranilor ci crează pri- 
vilegiuri pentru ca absolvenţii lor să poată intra în ŞCO- 
lile inferioare şi de acolo în cele superioare sai în şcolile 
de silvicultură, ca să se facă toți agenți și funcţionari, 
Este o şcoală care să smintească inclinaţiunile oamenilor 
și momindu-i să-i facă, să meargă la şcoala, de agricultură 
superioară ori la şcoala de silvicultură. 

Articolul este categoric. Primirile se fac în ordinea 
categoriilor. Este o şcoală care primeşte pe toţi cei cari 
nu aii poftă de agricultură, ci de profesoratul agricol, căci 
aşa este înclinarea naţională. 

Zilele trecute vine la mine un băiat. Era, feciorul în: 
grijitoarei mele de la Sinaia; cînd fusese bolnav îl pri: 
misem să stea cite-va luni ca să se odihnească, și "mi 
cere să'i dai o recomandaţie pentru ca să capete o slujbă, 
fiinăd-că eşise din armată. Ii spun, de ce vrei slujbă, ce 
făceai inainte de a fi în armata? Eram la un chiristigiii 
însărcinat cu vînzarea lemnelor. — Cit aveai pe lună?-— 
80 de lei. — Te trata bine? Da. — Te-ar mai lua acum 
indărăt? Da. — Atunci de ce nu te duci acolo? Şi el îmi 
respunde: „Dar aceasta e o profesiune umilitoare.“ 

Vedeţi, d-lor, acesta e sentimentul public, că ori-ce 
profesiune care te pune la un patron, la un stăpin e un 
lucru umilitor Şi că ceea-ce e frumos este să fie la budget ori-cit de mizerabil ar plătit şi ori-cit de expus ar fila darea afară. 
Ă „Acesta este păcatul naţional. Şi d-v. îl cultivați cu îngrijire ! 

Căci ce vrei să facă omul cînd tu singur 1 prepari acest teren ?  Alcătvim şcoale de agricultură, dar toate 
puse una d'asupra alteia, dind acces una la cea-laltă, de la şcoala, elementară de agricultură pănă la, şcoala, de si 
Vicultură de unde ies ingineri ai Statului şi ajung inspec- tori silvici. Evident, lucru așa se pricepe la ministerul de 
instrucţie publică. Nu am et şcoale primare, şcoale se 
cundare ? Nu am Universităţi ? Nu se trece de la şeoa lele Primare la cele secundare, de la şcoalele secundare 
la Universităţi ? Nu "mi trebue întiii profesori eşiţi din
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coalele pedagogice ? Aplici reţeta şi la învățămîntul pro: 

fesional, şi ai creat o nouă serie de aspiranţi la budget, 

un corp didactic agricol ! 
Ai îmbogăţit ţeara cu un persona), da, dar nu cu 

un personal agricol. 
Va să zică, strici alcătuirea şcolilor superioare de 

agricultură, desființezi şcolile practice de agricultură (zgo- 

mot)... Lasă, d-lor, că sunt atitea anomalii, în această 

lege, că nu aşi mai isprăvi! Incă o anomalie: aceste şcoli 

inferioare de agricultură vor trebui să primească de pre- 

ferință oameni cari aii să stea in şcoală nu 3 ani, cit 

ține şcoala, ci numai un an. Aşa zice art. 16, „se vor 

primi: a) absolvenţi de ai şcoalelor normale primare de 
învăţători, conform art. 9, alin. I];...“ 

Căutaţi la art. 9, alin. II, veţi vedea că aceştia stai 

numai un an. 
Atunci, d-lor, vă întreb; nu este un lucru ciudat? 

De ce daţi preferinţă acelora cari nu ai de stat de cit 

un an, căi, la urma urmelor, şcoala este pentru aceia 

cari stai 3 ani. Nu, trebuia să zici că cei cu un an sunt 

pe d'asupra. 
Legea, ne zice aşa: 
„Numărul primirilor din categoriile a şi b se va fixa 

de minister, în fie-care an şi pentru fie-care şcoală. După 

ce se vor face primirile din aceste două categorii, în lo- 

curile ce vor mai rămîne disponibile se vor primi candi- 

dați din cele-alte categorii, în ordinea indicată la, aliniatul 

precedent, “ 
Dar aceasta? Vrăl să scoţi gospodari rurali practici, 

şi ca să scoţi Oameni practici le ceri să fi făcut şi un. 

gimnazii? Altă comedie!! 
lată, d-lor, că în realitate şcoalele acestea numai 

sunt de cit şcoale normale. Atunci, d-lor, am sacrificat 

şcoalele superioare agricole, am sacrificat şcoalele practice 

de agricultură pentru un mare scop. 

Care e acest mare scop? Ca să înfiinţăm şcoalele 

elementare de agricultură. 
Acestea sunt şcoalele de Ja cari aşteptaţi d-V. creş 

terea, spiritului agricol din ţară, acestea sunt şcoalele cu 

cari veți transforma apucăturile populaţiei rurale, cu cari 

Veţi îmbunătăţi cultura în România.
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Ei, ministrul instrucţiunei, 'mi am luat de Scop pro- 
gresul agriculturei în Rominia, şi am să ajung acolo prin 
crearea de cite patru şcoale de fie-care judeţ, — d. minis- 
tru zice în 12 ani,— d. raportor, mai zorit, zice în 6 ani! 
şcoli agricole pentru băeţi şi şcoli agricole pentru fete! 

Şcoli agricole pentru fete, asta este lucru delicios | 
Tocmai asta lipsia, propăşirei economice a Rominiei! 

In Francia, d-lor, nu ştiă de cit o singură şcoală de 
așa, fel. Dar Francezii sunt mai modeşti, căci nu o nu: 
mesc şcoală de agricultură, ci şcoală de lăptărie. Cursu: 
rile nu ţin 2 ani ci 6 luni de zile; acolo se primesc fete 
la virsta de 14 ani şi li se predă cunoştinţe pentru lăp- 
tărie, pentru îngrijitul păsărilor de curte şi grădinărie, lu- 
cruri casnice. Evident că Francezii sunt un popor reac- 
ţionar, nu se pricep în ale agriculturei, no: suntem mal 
moțaţi şi de aceea facem şcoli de agricultură şi pentru 
fete şi pentru băeţi. 

Acum ia să vedem ce sunt aceste şcoli elementare 
de agricultură ? | 

Mai întiiii fac o întrebare: aţi auzit d-v. de vre-un 
om cuminte care să comande o-dată de 120 perechi de un 
lucru nevăzut nicl-odată? Să auzi că s'a inventat vn par- 
desii minunat și fără să-l fi văzut, în loc Să-ţi comanzi 
unul, comanzi 120? Sai cînd a eşit automobilul, un om 
care nul a văzut nici o-dată, să-şi vinză caii, trăsura, şi 
să comande nu un automobil, ci să comande de o-dată 
100!! Ast-fel se face acum cu creearea a 120 de şcoli elementare de agricultură nevăzute, neauzite. 

Cum sunt ucum aceste şcoli? Sunt cu cursuri de cite 2 ani; va să zică, învățămintul se face în 2 ani. Şi ce coprinde acest invățămint? „Invăţămintul va coprinde pe 
lîngă învăţătura practică a agriculturei şi a industriilor el 
anexe sai derivate, repetiţii asupra aritmeticei, geometriei ŞI geografiei din programul clasei IV primară urbană, sai a claselor IV şi V primare-rurale, cu adăugire de noțiuni 
de comptabilitațe simplă; aceste repetiţii însă nu vor 
putea ocupa pe şcolari mai mult de 4 ore pe săptă- mină. “ 

„Ministrul zisese: „Restul timpului va fi cousacrat lu: 
crărilor practice Şi învăţămintului agricol.“ 

Iar raportorul, mai filosof, zice:
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„Restul timpului va fi consacrat lucrărilor practice, 

invăţămint agricol, şi lecturilor folositoare.“ 

Acum, care va fi proporţiunea între lectură şi învă- 

țimint? Va fi ceea ce s'a întimplat o-dată, cind un revisor, 

ducindu-se la o comună, a găsit pe învăţător plimbindu- 

se în ogradă pe cind copii eraii în şcoală, şi l-a întrebat: 

dar clasa unde este? Invăţătorul i-a răspuns: acum ne 

aflăm în orele de lectură, băieţii citesc. 

Ei, d-lor, va să zică, vom avea de toate, vom avea 

și lectură folositoare, iar în regiunile de pădure vom avea 

și noţiuni elementare de silvicultură. 

Cum se va face acest învăţămint agricol pe 20 hec- 

tare, la 5 km.? Cred că în această privință d. Stolojan a 

arătat destul de bine, că calculele d-v. sunt greşite, “că nu 

se poate face agricultură pe acele 20 hectare, numai cu 

copii de 13 ani, precum şi greutăţile de aavea o întreagă 

gospodărie, etc. 
D-voastră aveţi o aşa, încredere în toate aceste com- 

binaţiuni, în şcoalele aceste elementare de agricultură, în 

cari vor învăța băeţi de 183—14 ani, în cit vreţi să cre- 

dem că vor face agricultură aşa de bună, că vor ciştiga 

şi chiar cite 70 lei pe fie-care an. 

Dar toate aceste minuni cine le va face? 

Aveţi o -combinaţiune foarte interesantă. Ori-cine ar 

crede că este vorba de un om care se îndeletniceşte în 

adevăr cu agricultura. Nu! Un normalist, un învăţător, 

un băiat care după ce a făcut 5 ani de curs primar la 

fară, după cea perdut un an la concursul de admi- 

siune, după ce a făcut, alţi 5 ani şcoala normală de în- 

vățători, cu un program grei, şi mai ales foarte grei de 

simplificat, căci un învăţător trebue să ştie multe şi de 

toate, a, făcut şi exerciţii militar, cam redus, — şi bine ar 

î să se facă mai mult,—după ce a făcut pedagogia şi 

practica pedagogiei, —şi să nu credeţi că este glumă lu- 

crul acesta ;—după ce face toate acestea, îl duce la şcoala 

de agricultură, unde mai face un an, şi apoi încă un an 

şi jumătate la ferma model, şi îl botează profesor de 

agricultură. 

Una din două: ori după un an şi jumătate la ferma 

model şi un an la şcoala de agricultură, ese bun învăţător 

agricol, şi atunci de "l-aţi mai ţinut 5 ani in şeoala ne 

mală; ori acest; învăţămînt agricol de un an la, şcoala de
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agricultură şi un au Şi jumătate la fermă este o glumă, şi atunci nu am făcut nimic, de cit am înființat un ruagiii de prisos mai mult. 
Eu bănuesc că partea a doua este adevărată, pentru că d. raportor a adăogat ceva la legea, d-lui ministru, în coadă. Şi cam acolo se oglindeşte adevărul. 
Iată ce a prevăzut dq. raportor : 
„Cind vor fi băeţi mai mulţi se va adăoga și un şef de cultură, 
„Şeful de cultură poate să fie şi un străin : în acest cas el va fi angajat cu contract pe un termen nu maj lung de 10 ani. 
Acesta, este mi se pare cel care în gindul d-lui ra: portor are să facă agricultură cu copiii, şi care are să vadă de vitele ministerului, pe cele 20 hectare, Așa că imi amintesc o istorie despre marina braziliană. în Bra- zilia cabotagiul nu se putea face de cit sub pavilion bra- zilian ; străinii ai pus pavilion brazilian. Atunci a venit 0 altă lege care cerea ca comandanții vaselor să fie bra: zilieni. Şi companiile străine S'ai supus, ai făcut 2 că- pitani : Elsenhor căpitan, plin numai de galoane, şi care nu făcea nimic; şi le capitaine de travail, care dirigea vasul şi pe care legea nu-l prevedea, 
Aşa şi acum, învaţă cine-va 5 ani pedagogia, istoria, etc., îi daţi un fel ae spoială, de agricultură, şi pe urmă îl atașați un şef de cultură, pe 10 ani. Acesta mi se pare că este căpitanul qe muncă, 
Dar, d-lor, pentru Dumnezeii! Vă trebue un om, un agricultor, de ce el să fie normalist, ca să poată face practică agricolă cu băeţii? | Pentru ce atita complicaţiune? Pentru ce numal de cit un normalist? Ba şi adăogaţi că dacă va arăta în practică că nu are aptitudinile acestea agricole, îl treceţi îndărăt ! 
Dar nu era mai bine Să-l lăsaţi de la început în 

Şcoala lui normală, la treaba lui, şi dacă vă trebuia un agricultor, să, luaţi un agricultor adevărat ? , „Fi nu mă ocup cu agricultura, dar am întrebat şi eu oameni cari Ştiu şi cari mi-au spus că nu va învăța agricultura întrun an ae Şcoală, Dar fermele acestea, cum le organisaţi? Ce se va face
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în aceste ferme? Se va face agricultură în mare? Se va 

face creştere de vite, lăptărie? Este o mare varietate. Va 

să zică este un cîmp Ge experienţe agricole pe aceste 20 

hectare. D. Marin Petrescu 'mi a spus că trebueşte cel 

puţin 33.000 lei pentru ca o şcoală de acestea, să înceapă. 

Ei bine, aceste experienţe agricole cine are să le facă? 

Ministrul de instrucţiune, luminat de comitetul permanent 

sub direcţiunea inspectorilor învăţămintului primar, sub 

direcţiunea, revisorilor şcolari şi cu bieţii normaliști, cari 

se zice că aii mai învăţat agricultură şi în şcoalele nor-. 

male de învăţători. Şi ei ştiu ce agricultură se învaţă 

acolo. Avem aci un excelent profesor, director al unei 

şcoale normale, care pune o muncă foarte lăudabilă in 

direcţiunea acelei şcoli. Intrebaţi-l ce agricultură se învaţă 

acolo. Mi aduc aminte că am asistat la un examen la o 

şcoală normală, cind un elev a fost întrebat despre al- 

toire, cite feluri sunt. Băiatul a răspuns: trei feluri. L-am 

mal întrebat cum se face altoirea, la care băiatul a răs- 

puns: luăm „sujetul“ în mîna stingă, cuțitul în mina 

dreaptă şi cele-Palte. Am întrebat pe băiat, ce este „suje- 

tul“? Profesorul "mi-a răspuns că este un termen technic 

ce se întrebuinţează în horticultură. Ce era însă? Cuvin- 

tul „sujet“ fusese luat din limba franceză fără ca să fie 
tradus. "L-am mai întrebat pe băiat: ai facut altoirea vr'o- 

dată? "Mi-a răspuns: da. "L-am mai întrebat: după cum 

a spus profesorul saii după cum ai văzut că face tatăl 

tăi? EI "mi-a răspuns: cum am văzut la tata. 

Evident, q-lor, că nu se învaţă altoirea de cit convin- 

gindu-te din vedere, că aşa este mai bine, iar nu din căr- 

ile de altoire. Tot aşa este Şi cu lecţiunile de igienă. Un 

personagiii însemnat 'mi spunea că a asistat la un examen 

de igienă, la care elevul a fost întrebat, cum se aduce un 

cadavru de la Paris la Bucureşti. (llaritate). Aceasta este 

lecţie de igienă? Toată lumea ştie ci sunt antreprenori 

speciali cari se ocupă cu aceasta, şi slavă Domnului, că 

lucrul se întîmplă foarte rar. Toate aceste învățături pe 

hirtie strică, mintea, omului, 71 învaţă o limbă păsărească, 

dar în realitate nu i sunt de nici un folos. 

Ce se putea s'a făcut. S'a pus în programul şcoale- 
lor normale oare-cari cunoştinţe de grădinărie, pentru că, 

să înveţe pe normalişti să cultive cite-va legume, flori, şi
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aceasta era archi-suficient. Scopul acestor noţiuni de gr; 
dinărie, pe care dascălul trebue să le facă cu micii ți 
rani, nu este ca să perfecţioneze agricultura, romînă, dar 
ca să întreţină gustul copilului pentru natură, să "| im- 
pedice de a dispreţui munca cu mina, să *1 împedice de 
a visa numai cum să fugă la gimnazii la oraş, şi să facă 
şi pe băiatul de ţăran care a învăţat carte, să se in: 
toarcă îndărăt la coarnele plugului, să cultive pămintul 
cu dragoste, să nu i fie ruşine de profesiunea, părinților 

„Săl şi de cea mai nobilă dintre ocupaţiunile omenești 
agricultura. Să fie un muncitor luminat şi harnic, iar nu 
un nemulţumit ars de jarul de a se vedea slujbaș la 
oraş. 

Aceasta, d-lor, se poate face. Şi dacă se face va fi 
mult. Să cultive ţăranii legume, să 'şi facă grădiniţe, săși 
vadă cu drag îndeletnicirea; asta, da, se poate urmări 
prin şcoală, şi prin însăși şcoala primară. Dar această în- 
virtitură, dar aceste şcoli de 2 ani cu ferme de 20 hec 
tare, cu capita! de 500 de lei, cu care nu se poate face 
nimic, cu dascălul care nu ştie agricultura şi care se gin: 
deşte nu la cîmp, ci la ceea cea învățat la şcoala nor 
mală, daţi-mi voe să vă spun că asta nu se poate! 

Cind ajung la, şcoala de agricultură de fete, și d-nea- 
19 S'aii încurcat, căci nu vedem, nu se spune nimic in 
ege: | 

„Pentru fete se vor înfiinţa şcoli elementare de gos- 
podărie rurală, în cari să se deprindă cu practica gosp0 
dăriei ţărăneşti, cu utilisarea, productelor, cu îngrijirea vi 
telor, etc. Aceste şcoli vor fi saii de sine stătătoare, sall 
alăturate pe lingă o şcoală primară de agricultură, sai pe 
lingă. o şcoală primară de fete. Modul de funcţionare al 
acestor şcoli se va hotări prin regulamente.“ | 

Am vrea să facem. ceva şi ne este frică, nu şti cum... 0 lăsăm la regulamente. Aşa, trebuia să lăsaţi lu: 
crul pretutindeni. 

____ Dar credeţi că sunt; intransigent, că nu admit ca h 
Tigoare să faceți şi experienţe de felul acesta. Faceţi dar 
faceţi doar experienţe? Bi pricep da unde va venit ideia, 
Nu este orator mediocru, nu este cugetător mediocril 
care “Şi închipueşte că, a învirtit toate lucrurile, care să 
nu zică: „în şcoalele primare am voi să se înveţe 281"
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cultură“; ba într'o vreme se zicea că doar să o punem 
în program; şi o să vedeţi cum în şcoalele primare se 
va învăța cu folos agricultura. Lucrurile astea le auzim 
de ani! D-v. le-aţi luat Ja serios. Foarte bine. Ce vă îm- 
piedică să înființați şcoale d'astea, una, două, în ţară ? 

Luaţi un absolvent al unei şcoale practice de agri- 
cultură, trimiteţiil într'un sat, daţi:i pogoanele şcoalei şi 
mijloace să facă cultură, să înveţe pe ţărani cum să şi 
ingrijească vitele, cum să se ocupe de stupi, cum să 
crească gîndaci de mătase, cum să facă untul mai bine. 

Ce vă împedică să faceţi experienţă? Spuneţi că aţi 
făcut una, la, Drăgăşani pentru viţe, nu puteţi să faceţi 
și aceasta ? 

Dar în loc de experienţe, d-v. să organisaţi un în- 
treg aparat, o cheltuială enormă? De sigur, credeţi că 
dupe legea d-v., cu 120 şcoli, peste 6 ani, ţara romi- 
Deascâ 0 să înoate într'o. fericire agricolă. Lucrul este cu 
desăvirşire glumeţ, daţi-mi voe să vi-l spun verde şi lă- 
murit, 

Aceste şcoli elementare de agricultură, născute moarte, 
Iu vor da de cît un lucru: vor da aspiranţi pentru ŞCoa- 
lele inferivare de agricultură. 

Școalele inferioare de agricultură, destinate odinioară 
să ne dea oameni practici, vă va da învăţători agricoli. 
Numai încape îndoială, "i veţi avea cît de numeroşi, pen- 
iu că ati şi leafa de învăţători, ai şi vite, ai şi pămin- 
tul şcoalei. 

Veţi avea iarăşi şi pentru acelaşi scop candidaţi de 
brofesori. Pentru ea să aveţi candidaţi aţi stricat şcoala 
a doua, pentru a avea profesori aţi stricat şi şcoalele su- 
berioare. Aceasta este întreaga, economie, întreaga filo- 
fie a proiectului de lege relativ la învățămîntul agricol. 

Ce trebuia dar în această privinţă, ce era legitim ? 
Nu era legitim de cit un lucru: vroiţi să faceţi o încer- 
care ? Faceţi. Nevoe de lege nu este. Nu v'aţi întrebat: . 

* ce a făcut încercări ministerul instrucţiunei, cum a 
făcu cu şcoalele profesionale fără lege şi nu l-a şicanat 
Dimeni ? Cine va împedica pe ministrul instrucţiunei, dacă 
dede că poate să încerce şi acest lucru? 

Sunt aiurea şcoli -de astea mici. Da 
lată un exemplu : şcoalele practice de păstori din 

68772. Discursură. III. 26
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Francia. Sunt două şcoli de păstori în Francia, una la 
Rambouillet şi alta, în Algeria. In aceste şcoli de păstori 
credeţi că se învaţă istoria şi cele-Palte ? Nu. Sunt un fel 
de ferme, se primesc băeți de 15 ani pentru că trebue 
să-i scoată păstori cînd vor eşi după doui ani. In Algeria 
îi țin 3 ani, şi nu le cere nici şcoală primară, ci numai 
să ştie să scrie, să citească și cele 4 operaţiuni. Şi cind 
iese, le dă un capital de 200 de lei Şi un certificat, 

Iată şcoală practică elementară, şi toată Francia are 
2 şcoale. De vor merge bine, vor mai înfiinţa, şi Fran: 
cezii. 

Incolo ei nu cunosc şcoli de felul acesta; e o şcoală 
de herghelii în Francia; cursul ține un an. Se primesc 
băeţi de 19 ani, oameni întregi ca săi scoţi să meargă 
la herghelii. De aceea, singurul lucru care era legitim, 
era să faceţi încercări, era să aveţi un absolvent al unei 
şcoale practice de agricultură, să-i dați capital, pămint, 
cu obligaţia ca intr'o parte să se facă cultura viermilor 
de mătase, în altă parte o lăptărie mai perfecționată, etc, 
dar să credeți d-v. că o să faceţi agricultură, că o să 
studiaţi mai bine felurile de semănături în ţara, aceasta, 
pe cele 20 de hectare, cu un normalist şi cu copii... Vă 
mărturisesc că nu mai insist. Prea e de prisos ! 

Trec acum la şcoalele de meserii. Cu şcoalele de 
meserii, tot aşa. 

Am hotărit o-dată să avem şcoale elementare de 
agricultură, şcoale inferioare de agricultură, cu intrarea 
treptată de la una la alta, Şi şcoale superioare de ag: 
cultură? Aici, la meserii toţ așa. Vom avea şcoli ele 
mentare de băeţi şi de fete, şcoli profesionale de băeți 
şi de fete şi şcoli superioare. Cum să se facă aceste 
şcoale ? foarte ciudat; şcoalele cele elementare sunt şcoale 
unde va ţine învăţămintul 2 ani. Unde se fac aceste 
şcoale, cele mai multe? In oraşe, de sigur. Ei bine, ie) băeţii, cum absolvă învățămîntul primar ; între 10 şi Ju 
mătate şi 11 ani şi îi ţii 2 ant să-l înveţi meserii. Ce 
meserii poate să facă un băiaţ de 11 ani? La ce me 
serii, un băiat de 11 ani poate să fie apt? Să facă tul 
nătorie? Mobile? Ce o să se facă un băiat de 11 ani? 
Zidar ? 

Apoi, în şcoalele profesionale stai 7 ani. De und
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era imposibil să se facă în doi ani ceva, dincolo altă, 

exageraţie: liceul întreg, împărţit în trei categorii, 2 ani, 

3 ani, 2 ani. 
Acum, d-lor, în şcoala mică ce credeţi că se mai 

învață? „Lecturi folositoare, repetiţii asupra aritmeticei, 

geometriei şi geografiei din programa clasei IV şi Vpri- 

mară urbană sait a claselor IV şi V primare rurale cu 

adăogire de noţiuni de comptabilitate; aceste cunoştinţe 

teoretice însă nu vor putea ocupa pe şcolari mai mult de 

opt ore pe săptămină. 

„Pentru unele meserii cari ar reclama aceasta, în- 

vățămintul teoretic va mai putea cuprinde  desvoltări 

asupra, geometriei, desemnului şi modelagiului. In acest 

cas, se va, putea consacra învăţămîntului teoretic pănă a 

19 ore pe săptămînă.“ | 
Două ore pe zi, învăţămînt teoretic! Şi în aceşti doi 

ani, o să-i scoată meseriaşi! E o glumă! 

Şcoalele profesionale, din potrivă, ţin 7 ani. Aceasta 

este mai curios. Aceia cari vor şi din această şcoală nu 

vor fi meseriaşi, ci vor fi profesori pentru şcoalele ele- 

mentare de meserii. 
Incă un lucru ciudat aţi făcut: pe cînd în şcoalele 

comerciale elementare nu se învaţă nici o limbă străină, 

în aceste şcoale se învaţă două limbi: franceza şi germană. . 

Pentru ce aceasta? Pentru-că în şcoalele profesionale de 

fete, de azi, se învaţă doua limbi străine; şi pentru-că la 

fete se învaţă, două, limbi, aide şi aci, la băieţi, să se în- 

veţe două 'străine. , 
Iată, d-lor, cum se organisează şi aceste şcoli. Şi pe 

lingă aceste şeoale se fac ateliere. Aci iar bogăţie de for- 

mule. Pentru cei d'intiiu 5 ani, se chiamă: ateher de în- 

strucțiune, iar pentru cei din urmă 2 ani, atelier de apli- 

cajiune, şi cu aceasta, aideţi, am creat imediat meserii in 

Rominia,! ! | 
D-lor, ei nu tăgăduesc că pot fi şi alte şcoale de 

meserii pentru băieţi de cit cele două din laşi şi Bucu- 

eşti, cari sunt mai ales şcoale de meserii mecanice, dar 

aceste şcoale trebuese făcute după nevoia industriei ; tre- 

buia să fie primiţi oameni cari ai fost deja într'un ate- 

lier cari ati mai lucrat, cari ai îndeletnicirea, cari a plă- 

cerea, pentru lucru.
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Voiţi să aveţi mijlocul de a şti dacă aii aplicare? 
Foarte. simplu. Avem un început de industrie, avem fa. 
brici. 

D. Carp, întrun proiect de lege asupra organizărei 
meseriilor, propusese ca sindicatul fie-cărei meserii să în- 
ființeze şcoale industriale; evident că asemenea Şcoale 
create de sindicatele de meserii, ar fi fost şcoale practice, 
pe cind şcoalele de dulgherie, de zidărie, pe cari le face 
ministrul instrucţiunii publice, vă puteţi închipui cam ce fel 
de școale ai să fie. 

Daţi d-v. subvenţiune diferiților industriaşi din ţara, 
ca să creeze pe lîngă atelierele lor şcoale pentru copii; 
dați subvenţiuni în raport cu numărul copiilor cari 4 va 
lua în acele ateliere; Şi faceţi ce se face în toate ţările cu 
şcoalele de lucrători. 

Aţi putea să începeţi imediat. Luaţi băeţi orfani de la orfelinatul din Focşani, băeţi cu cari ministrul nu ştie 
ce să facă după ce ei indepiinesc virsta de 12 ani, daţii 
ucenici la uzine. Ştii că 4. Lemaitre a zis că ar primi 
în atelierele sale, şi tot aşa ştiii că sunt şi alţi indus 
triaşi, sculptori de mobile şi alţii cari ar dori să primească 
asemenea ucenici. | 

De ce nu încercaţi pe la diferiţi industriaşi ca să plasați din acei băeţi orfani ? Nimeni nu va fi care săvă 
critice, pentru că prin acele ateliere ar putea să înveţe 
ucenicii ca şi în nişte şcoale practice. 

D-lor, să vă dai tun exemplu. Este vre-o industrie 
în ţara noastră care să fi ciştigat mai mult în anii din urmă de cit industria clădirilor ? Nici una. E, nu vi se 
stringe inima de durere cind vedeţi că elementul național aproape de loc nu participă, şi că toţi banii merg la străini ? Şi cu toate acestea, noi am avut meşteri in această industrie, am avut zidari, am avut sobari atit de maeştri că şi astăzi încă se mai văd prin oare-cari case sobe falnice Şi cu gust artistic; am avut tîmplari, dul: 
gheri şi zugravi, Ce s'a întîmplat ? Sa schimbat modul nostru de a construi şi această schimbare a făcut ca me seriaşii noştri să nu mai poată corespunde la industria clădirilor Şi au fost înlocuiţi prin Italieni, Nemţi, Unguri Şi alți străini. Apoi credeţi d-v. că ministerul instrucţiunei 
publice va putea să reinvieze toate acele meserii prin $e-
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ful de biuroi care va fi însărcinat cu direcţiunea acestor 

şeoli profesionale ? Dar aţi putea să daţi oare-cari sub- 

venţiuni la maeştri constructori pentru ca să ia pe lingă 

dinşii ucenici, pe cari i va, instrui sub supravegherea 

d-voastre. : 

lar în ce priveşte partea desemnului şi a zugrăvelei, 
aceasta intra în atribuţiunile departamentului d-v. şi ați 
putea să faceţi desemnatori şi zugravi pentru pereţi, însă 
nu prin înființare de şcoli cite 4 de judeţ, și elementare 
şi inferioare şi superioare!! D-lor, lingă usine se fac şco- 
lile acestea. Ştiţi, d-lor, că s'a, înfiinţat, la Cimpina o şcoală 
de sondagiti, ţinută de „Steaua Română“. De ce sa în- 
finţat? Pentru că desvoltindu-se în ţară industria de ex- 
ploatare a păcurei, s'a, simţit necesitatea, de o şcoală de 

sondagii şi ast-fel s'a înfiinţat; școala. Ceea-ce arată că 
şeolile industriale se înfiinţează dupe nevoile ce să simt 
într'o localitate, şi ast-fel s”a înfiinţat şcoala de sondagiă 
pentru puțuri, iar nu de sondagii pentru budget. 

D-voastre aţi împărţit suprafața Rominiei în bucăţi 

egale politiceşte, şi aţi hotărit ca în 6 ani să înființați 
120 de şcoli elementare de meserii pe lingă cele 120 
agricole! Ba, la copii le-aţi dat şi de mincare prin lege, 
căci, înainte de a avea experiența cu cantinele şcolare, 
dv. le consacraţi prin lege şi acum nu mai rămine de 
cit să mai înfiinţaţi încă ceva prin lege, o clientelă ofi- 
cială, şi pe cheltuiala Statului mititeilor meseriaşi, văci d. 

aportor spune că trebue să li se asigure şi capitalul şi 
clientela. Probabil că q. ministru va aduce incă o lege 

asupra clientelei absolvenţilor şcoalelor de meserie. 

Dar, lăsind de o parte şcoalele mici, rămîn şcoalele 

profesionale, saii, cum le ziceţi, şcoalele inferioare de me- 

seril, în cari intră copiii mai mari, unde se stă mai mult 
de cit 2 ani, unde se învaţă, în adevar, o meserie. Ei 

bine, aici putea ministerul de domenii să'şi mulţumească 
activitatea. L'aţi găsit că este leneş? Fie! Atunci bine 

afl facut căi aţi luat înainte, dar nu pe calea cum 0 fa- 

ceţi, ci pe cale de experienţe, de încercări. 

Aţi avut experiența cu şcoalele profesionale de fete; 

tesultate foarte slabe. Credeţi că o să reuşiţi mai bine 

cu băeţii? Trebuia întiiti să încercaţi, şi dacă reuşaţi, lesne
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pe urmă puteaţi înmulţi aceste şcoale. Aşa se fac expr 
riențele, nu cum le faceţi d-v. E 

D. N. G. Stătescu: De ce n'aţi făcut d-v.? 
D. Take Ionescu : D-le Stătescu, cînd va, fi ! discuţiu: 

nea aceasta, vă voii spune ceea ce am făcut, şi dacă am 
făcut cit trebuia. 

Ziceam că d-v. sacrificați tot învățămîntul technie 
pentru o singură ideie: înființarea acestor şcoli elemen- 
tare de agricultură, comercii şi meserii ; spuneam că acest 
proiect se învîrteşte împrejurul unui adevăr, fără a ghici 
şi fără a/1l satisface, şi aceasta este ultima parte a cuvin- 
tărei mele. 

Care este adevărul împrejurul căruia v'aţă învirtit 
fără să nemeriţi. 

Iată acest adevăr: organizarea învăţămîntului nostre 
general, aşa cum este făcută şi aşa cum s'a refăcut anul 
trecut nu corespunde nevoilor acţuale ale societăţei ome 
neşti, şi mai puţin ale societăjei romineşti. 

Mă explic. 
Nu este exact, — şi bine aţi făcut că aţi spuse, 

fiind-că dacă o spuneam eii, mă lua la, socoteală culegul 
d-v. de la finance, cum m'a luat altă dată —nu este 
exact, că şcoala, primară are de scop de a da recruți per 
tru învâţămintul superior. ” | 

O asemenea înlănţuire nu este în firea lucrurilor. 
Poţi să o pui pe hirtiă, însă condiţiunile economice ale 
ţărei se opun la acest şir fatal. 

Care este adevărul? Mai cu seamă şcoalele primare 
urbane, aşa cum sunt la noi în ţară, nu corespund ne 
voilor reale ale populaţiunei noastre. Şcoala urbană ţi 
ea copilul de la 7 ani, ba încă “ţi cer şi dispensă cast! 
primească cu 6 ani, îl ţine pănă la 10—11 ani. La această 
etate el nu este bun nici qe băiat de prăvălie, nici că 
argat la vite, nici de ucenic la meserie, din causa Yi 

stei fragede, şi neavind ce face, intră în liceii, adică la 
un început de cultură pe care nu'l va urma fiind-că nu 
poate. In adevăr, experienţa a dovedit că cei mal nul 
se opresc la anul înţiiii, la anul al doilea al învăţămin 
tului secundar; aii perdut 2-3 anj. 

Ce este în ţările cele-l'alte ? Invăţămintul primar urbsh 
este mai lung, el nu este numai o piatră de călcare spre
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învățămîntul secundar, el se prelungeşte, se completează 

întrun tot armonie. El dă tot cultură generală, dar atit 

cit trebue omului care are să fie un muncitor şi ţine pe 

copil la şcoală până în momentul cînd el va putea să se 

ducă d'a dreptul la diferitele ocupaţiuni. 

Şi atunci care era, ideia mea ? Un învăţămînt primar 

superior care capătă un caracter, o tendință profesională ; 

o şcoală de cultură generală cu tendinţe profesionale, dar 

nu o şeoală de meserii de copilaşi unde să-și cîştige un 

capital, nu o şcoală de agricultură de copii de 12ani. 

Se insistă în aceste şcoli asupra acelor apucături ge- 

merale care “ţi daii şi gust pentru meserie în genere Şi 

îndeletnicire pentru minvirea lor. Se insistă asupra lu- 

crului manual. De ce? Ca să-ţi deprindă mina nu numai 

la condeiii, dar şi la nicovală şi la rindea, ca să-ţi des- 

volte gustul nu numai la fasele istoriei omenirei şi la 

problemele matematice, dar şi la munca fisică. - 

Se insistă asupra desemnului, căci astăzi mal ales 

cu progresul industriei, desemnul joacă un rol însernnat 

în desvoltarea profesiunilor industriale. 

Se adaugă modelagiul care iarăşi are rol într'o mul- 

țime de industrii. 

Şi pentru ca să facă, d-lor, elevul aceste lucruri de 

mic ? Pentru că toate aceste sunt apucături cari trebuesc 

să înceapă de la o virstă fragedă pentru a se putea des- 

volta în mod armonic şi complect mai tirziu. După cum 

la fete este lucrul de mînă, tot aşa la băeţi lucru de mină, 

desemn, modelagii. 
Această ideie face ca în unele ţări cursul primar să 

dureze 8 ani, în alte ţări 7 ani, şi că în Francia sunt 

ast-fel de şcoli cari aparţin şi de ministerul instrucţiunei 

publice, dar nu de el singur, ci şi de ministrul industriei. 

Vedeţi, d-lor, chiar aceste şcoli, cari: Du sunt şcoli de me- 

serii, ci ati numai o parte din tendinţă technică, oamenii 

cuminţi at găsit că ministrul instrucţiunei publice nu le 

poate duce singur, ci numai împreună cu ministrul in- 

dustriei. 

In Francia aveţi şcoli naţionale mixte, de învăţă- 

mint primar superior şi profesional, care şi unele şi al- 

tele sunt puţine şi depind de amîndouă ministerele. 

Intro țară ca a noastră trebue să mai adăogaţi ceva.
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Fiind dat adevărul că la noi comerțul şi industria nu sunt încă naţionale, trebue să-i învăţaţi pe elevi ŞI con: Versaţiunea practică a unei limbi Si'ăine, căci alt-fel îi trimeteţi în lupta grea a vieţei cu miinele goale. Acest lucru, d-lor, există în toate ţările: în Prusia, Bavaria, Wurtemberg, Baden, Saxonia, mai puţin în Belgia și foarte puţintel în Italia, în unele mai mult, în altele mai puţin, după cum şi-au da osteneala. 
In Belgia, de exemplu, fetele învaţă florăria, pictura pe porcelan, lucruri cari nu sunt în legătură cu desemnul, cu modelagiul, cu întregul sistem de învățămint, dar dv, vreţi să ataşaţi la ministerul instrucţiunei publice tot, Cine ştie! Imi va fi dat poate să dirig şcoală de bucătărie şi de aceea m'am ocupat să văd cum stă lucrul la Paris şi acolo am văzut că şcoala stă sub direcțiunea bucătarilor francezi. (Ilaritate). 
Da, am voit şi ei să fac o şcoală de bucătărie, dar la asil, cu acele orfane cu care nu mai ştim ce să facem Şi cari ar fi avut un admirabil atelier, acela, al bucăţăriei asilului. 
Da, am pus şi în legea :nea şcoalele de menagiii Și bucătărie, dar atunci Nu mă gindeam să administrez şi comerţul şi industria, Şi agricultura ţărei! ŞI acum, d-lor, fund că, tradiţiunea, ţărei a fost să se numească gimnasiii ceeace vine peste şcoala primară, de aceea in proiectul meii de la 1895 aveam organizat pentru băeţi cu tendinţi cu desăvirşire practice, cu îndeletniciri practice, căci în realitate nu se învaţă de cit: „limba ro- mină, o limbă modernă predată în scopul practic de a învăţa pe elevi cu conversaţia, zilnică, aritmetica elemen:- tară cu aplicaţiuni practice, elemente de geometrie pre- cum şi noţiuni de comptabilitate şi de ţinerea, registrelor, noţiuni de fisică, himie şi ştiinţe naturale, cu aplicaţia la agricultură şi industrie, igiena, geografia, istoria naţională cu noţiuni sumare de istoria generală, caligrafia, desem- nul, musica vocală, lucrul manual, gimnastica, exerciţii militare şi jocurile gimnastice“, 

Acest lucru vi-l spuneam anul trecut, cînd ziceam: __ »ŞI dacă lucrul e aşa şi dacă problema este limpede ŞI exemplele le avem sub Ochii noştri, pentru ce nu am
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putea să avem ceea ce alte ţări cu adevărată cultură po- 
sedă ? Dar veţi zice: Ce! noi nu avem gimnazii de 4 ani 

"şi pe care d. ministru propune să le menţină? Nu, d-lor, 
organizația gimnaziilor noastre este un lucru hibrid. Nu 
e nici ceea ce: trebue celui ce vrea să înveţe numai 4 
ani, şi e prea puţin pentru celce vrea să facă mai mult. 
Omului care ar vrea să intre la şcoala de agricultură, la 
ştoala de telegrafie, şi la numeroasele şcoale pe care le 
avem, îi trebue 4 cluse secundare. Omului care se duce 
în comerţ şi în usine cam tot aşa, şi să sperăm că şi 
comerțul şi usinele o să fie odată în miinile noastre. Ei 
bine, omului acestuia în 4 ani de studii, ce i-ai dat? 
[ai dat limba latină. Departe de mine să critic limba la- 
tină, dar omului acestuia nu-i este de nici un folos. A 
învăţat rosa-rosae, dar nu ştie latineşte şi nu va şti nici 
odată şi nici nu-i trebue. 

I-ai dat două limbi moderne, germana şi franceza, 
dar el nu-i în stare să scrie două rinduri din acestea. 
Pentru ce? pentru că i-ai cerut prea mult, o limbă 
moartă şi două vii. L-ai dat noţiuni de istorie universală 
ca și cum ar fi să facă, studii de înaltă cultură. I-ai dat 
să învețe matematica raţională, dar cînd îi arăţi un ca- 
tastif, îl apucă pe dos. Nu i-ai dat nimic necesar în lupta 
pentru traii şi faţă de străini se găseşte într'o  inferiori- 
tate de nedescris, atunci cind tot comerţul nostru se face 
într'o limbă străină. Aceasta este în mare parte causa 
pentru care tinerii noştri sunt isbiți de neputinţă în lupta 

Pentru traii. 
Şi în loc ca în viaţa lui practică să se slujească cu 

Şcoala ce a făcut, şi în loc să 71 înveţe o limbă străină, 
dar bine, 2 învaţă trei gramatici, îi face capul tobă de 
gramatică, 

„Gimnasiul nostru ne dă în realitate, în loc de un 

Om, 0 imitație de om, un uluitpe care nu le pricepe, dar 
Care stringe în buzunar O diplomă cum că este procopsit 
în ale învăţăturei. « | 

Așa că, d-lor, adevărul adevărat e acesta. Inainte de 
4 continua, observ că deja, d-v., de anul trecut pănă acum, 
bateţi niţel în retragere asupra tonului cam de sus, cu 
Care luaţi atunci propunerea mea de a alcătui şi învăşă-
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mintul nostru aşa cum Vaii alcătuit şi alte ţări, Căci iată 
ce găsesc în acest proiect de lege. D. ministru zicea: 

„Unele şcoale secundare de băeţi se vor putea trans: 
forma treptat în şcoli cu caracter practice şi profesional, 
potrivit cu trebuinţele locale Şi în vederea unor aplicaţii 
determinate. Această transformare se va putea, face prin 
măsură budgetară.“ 

D-lor, ei vă întreb: ce 'sunt aceste ȘCOlĂ în cari se 
vor transforma unele din gimnasiile actuale? Sunt şcoli 
elementare? Sunt şcoli profesionale de băeţi şi fete? Şcoli 
de comerciă? Nu. Pentru că toate acestea sunt deja în 
lege; sunt tocmai acele şcoli, botezaţi-le cum voiţi, gim- 
nasii... (Intreruperi). 

Aceasta e realitatea, dar şi dorinţa d-v. practică în acest sens, a făcut'o imposibilă q. raportor, care zice: 
„Unele şcoli secundare de băeţi se vor putea trans: 

forma treptat în şcoli cu caracter practic şi profesional, 
potrivit cu trebuințele locale şi în vederea unor aplicații 
determinate. Această transformare se va putea face prin lege specială.“ (Intreruperi). | 

Acesta e un truism. E ştiut că ori-ce lege poate să „ modifice altă lege. Ceea ce propunea, ministrul era un lu- 
cru cu minte; ceea-ce propuneţi d-v. e un non-sens. Dacă 
e vorba prin lege, lasaţi-o în pace; se poate ori-cînd veni 
cu 0 lege. Asta se ştie. 

Ministrul voia să facă altceva: o adevărată şcoală 
primară superioară cu tendinţe profesionale mai mult sai 
mai puţin pronunţate. Ei nu pretind că am făcut un lu 
cru perfect. 

Aşa dar, aveţi Şi d-v., ministrul instrucţiune, un 
cimp foarte larg pentru a contribui la îndrumarea ţărei 
spre meseriile la care astăzi nu se îndrumează. Dar acel 
cimp nu coprinde nică luarea vacilor de la şcoala de l Herăstrău, nici luarea atelierelor de la şcoala de meserii, nici înființarea de-odată a 240 de lucruri, care nu sal mai Văzut; şcoli de agricultură şi meserii, din cari să iasă cine-va, cu capital la 19 şi la 18 ani. Aveţi alt ceva ae făcut. Este un gol în organisarea 
învățămintului nostru. Aveţi şcolile primare organizate 
numai ca, primă treaptă pentru trecerea la învățământul 
secundar, aveţi apoj şcolile secundare organisate cu oale:
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cari cusururi de cari mă voit ocupa acum, aveţi univer- 

sități. Dar lipseşte ceva. Ce? Un învăţămint care, fără a 

"fi o şcoală specială să aibă o tendinţă profesională, şi care 

este învățămîntul cel adevărat, care este cerut de trebu- 

ințele acestei ţări. 
Bine aţi facut cînd aţi luat din proiectul de la, 1895 

vifurcarea. Tot aşa trebue să faceţi şi aci, şi, în ioe de 

a face şcoli elementare de agricultură de doi ani, să 

răspundeţi la, această nevoe a burgheziei noastre, să “i 

dați o şcoală tot primară, în care să înveţe ceva mai 

mult de cît în şcoala primară, şi din care să iasă apt 

pentru a merge, fie la prăvălie, fie la meserie, 0 şcoală 

care să aibă un alt caracter, unde să înveţe şi o limbă 

străină, indispensabilă, nu gramatică, ci să vorbească 

limba, să înveţe comptabilitatea, desemnul, modelarea, 

cari sunt foarte importante. Să înveţe mai ales desemnul, 

modelagiul, îndeminarea minei, acesta este temeiul, şi 

atunci veţi face o lucrare bună, folositoare. 

i dacă experienţa va fi zis: pe lingă unele din 

aceste şcoli primare-superioare, cu caracter profesional, să 

punem şi ceva, ateliere pentru acele feluri de meserii cari 

se pot exercita de copii, cum de exemplu în Elveţia pen- 

tru sculptura de lemn şi fildeş, în Belgia la şcoale de fete 

pentru desemnul pe porcelană, foarte bine! Incercaţi şi 

dacă reuşiţi, aveţi să le inființați mai departe. 

D-voastră însă, vă închipuiți că trebue unificat tot 

învățămîntul din țara rominească, şi,  plecind de la ideia 

că tot ce se chiamă şcoală trebue să fie la d-v., aţi por” 

nit în războiti să stringeţi şcolile din Rominia. Ministrul 

de război v'a opus o resistență militară, deşi şcolile de 

fii de militari se potrivesc, căutînd programele lor, cu în- 

vățămîntul secundar. , 

La ministerul lucrărilor publice nu aţi putut lua nimic. 

La domenii nu numai că aţi luat şcoalele Şi le-aţi de- 

turnat de la misiunea lor, dar aţi fost siliți să inventaţi 

un fel de şcoli foarte ciudate, nu pentru a face oameni de prac- 

tică şi de experienţă, ci funcţionari. Voiţi să faceţi de 

odată 240 de asemenea şcoli, şi să formaţi personalul 

acestor şcoli, probabil cu greutăţi şi cheltueli, dar fără 

resultat, pentru că acestea nu pot să dea resultate, e cu 

neputinţă să dea resultate.
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Aşa că, d-lor, mă întorc de unde am inceput, Departe de a fi o operă care să complinească legea învăţămintului, legea actuală nu poate de cit, să strice şi să încurce. Singurul lucru bun e creiarea, care se putea face printr'o trăsătură de condeiii, a unei secțiuni comer. ciale pe lingă şcoalele secundare de fete, şi îndrumarea -— dacă are veri-un înțeles art. 84 —a transformărei unor „Şcoale secundare în şcoale adevărate inferioare, dar care să aibă un învăţămînt practic, cu tendinţe profesionale, iar nu creiarea de ateliere de Stat, unde nu lipsesc de cit uniforma, şi toboşarul care să "1 cheme la lucru de două ori pe zi, de cîte ori intră în atelier. Din potrivă, trebuia să creați cs ne lipseşte. Repet: puteaţi să încer- caţi, de voiaţi, ŞI d-v. și d. ministru qe industrie, unele ateliere pentru meseriile cari s'au creiat în ţară. Mai pu teaţi să faceţi un lucru: să organizați un sistem întreg de a plasa pe absolvenţi de ai învățămîntului primar, cari ar fi avuţ tragere de inimă, în diferite fabrici, ate- liere sai usine, să le daţi subvenţii şi sa încurajați acest lucru. In loc de aceasta, aveţi şi un articol, că oră de cite ori la o Şcoală contribue şi Statul, Statul e diriguitorul acelei şcoale. Ce Spirit de complectă unificare, de com- plectă aservire! de complectă modelare a tuturor după un singur tip! Şi, ce e mai curios, după un tip pe care nu laţi văzut nici odată de cit în imaginaţia d-v. şi ti: părit în foile acestui proiect de lege !.. De aceea, resumiîndu-mă, mă întore la declaraţia de la început: nu vă Puteţi plinge că, în aceşti patru ani de legislaţie, noi am luaţ 9 atitudine ostilă faţă de silin- țele d-voastre. Ca au fost puţine încercările d-v., ce im: portă ? Cite ai tost le-am discutat pe toate cu multă bună-voinţa, ba de multe ori nu ne-am făcut datoria pe deplin faţă de alegătorii noştri. Aţi venit cu legea mi- nelor, a vorbit d. Carp în Senat, şi atita tot din partea noastră. Aţi venit cu legea învăţămîntului secundar şi Su- perior, nu ați avut să Vă pliugeţi de atitudinea opoziţiei, nici in Cameră, nici în Senat, deşi era o lege de mare importanţă. Aţi venit cu puţin, ce e drept, nici nu prea am avut mulţă ocazie, dar, în sfirşit, nu puteţi să ne ară- taţi o lege a, q.v. pe care să o fi criticat cu amărăciune, Şi să vă fi spus că nu va fi iege a Statului, de cit cit o 
?
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timp veţi fi d-v., şi că va înceta dea mai fi lege a Sta- 
tului cînd nu veţi mai fi d-voastre. 

Dar azi, în ziua cînd vă facem această declaraţie, 
trebue să fiţi convinşi că nu o facem din spiritul de opo- 
ziție, care orbeşte, dar în convingerea deplină că votin- 
du-se această lege, se face o operă rea. (Aplause). 

* 
% 

(Şedinţa dela 10 Martie, 1899) 

Urmiînd discuţia legei învâţămîntului profesional, pe articole, d. Take 
Ionescu propuse un amendament ia art. 1 din proect, eâutind cu acest 
prilej a desminţi unele legende ce răii-voitorii liberali au creiat pe seama 
d-sale, cît şi pe acea a partidului conservator. A 

Amendamentul d-lui Ionescu a fost respins cu 73 bile negre, fiind 
31 albe, din 104 votanţi. 

D. Preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul. 
D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, amendamentul meu 

care propune suprimarea cuvintelor: „ministrul instruc- 
țiunei publice şi cultelor, este autoritatea supremă în în- 
vățămîntul profesional“, este evident că cuprinde legea 
întreagă. 

Nu vă aşteptaţi însă, cu ocasiunea susţinerei unui 
amendament, să reface discuţiunea generală. Nu este de 
loc aceasta, intenţiunea mea, şi vreau de la început să 
declar lucrul, ca să nu se crează alt-fel, deşi este. incon- 
testabil că propunîna acest amendament, „suprimarea îre- 
cerei şcoalelor profesionale de la ministerul special la mi- 

nisterul instrucţiunei publice“, principiul legei e tot în joc. 
D-lor, sunt silit să vorbesc, şi iată de ce: 
Ieri, d. ministru al şcoalelor a spus că, la 1898, cînd 

d. Carp a propus legea sa asupra învăţămîntului profe- 

Sional, ei m'am opus, că “i-am cerut ca aceste şcoli să 

se ia de la domenii şi să se dea ministerului instrucţiu- 

Hei publice, şi că d. Carp a pus piciorul în prag şi eu 
am cedat, 
___ Voese să-mi spună d. ministru de unde a luat această 

formaţiune, căci dacă a luato de unde-va, sunt dator 

4 spun că-a fost răi informat, iar dacă tace, dacă nu 

vrea, să-mi spună de unde a luat informaţiunea, atunci 

sunt silit să-i spun că ceea ce a spus nu este exact:
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Politeţa îmi impune cuvintul neezact, dar dacă neexacţ 
va să zică ceva care nu e tocmai așa, în casul de față 
să se ştie că neexact însemnează că absolut nu e asa, 
dar de loc nu este aşa. Și atunci de ce mai vorbim, d-lor, 
de demnitatea parlamentului cînd venim cu lucruri ast; 
fel de neexacte? 

Auzind pe d. ministru, m'am întrebat: nu Cum-ta 
„memuria mea să mă fi înşelat? Şi azi chiar am căutat 
de am comunicat cu d. Carp şi amindoi am căutat să 
vedem dacă vre-odată am discutat împreună asemenea 
lucru; absolut nici o dată n'am convorbit măcar cu d. 
Carp despre astă cestie, absolut nici o dată n'am făcut 
cea mai mică opunere la legea d-lui Carp, şi absolut 
nică o dată n'a avut; ocasiune d. Carp să pună piciorul 
în prag. 

Şi atunci, q-lor, mă întreb, dacă e permis să se aducă 
în parlament, şi încă de pe banca ministerială, ceea-ce 
numeşte Francesul des potins. 

"Mi-aduc aminte că d. ministru, acum un an, la dis 
cuţia legei învăţămîntului secundar, iar venise în parla- ment cu un potin: spusese că proiectul meu de lege asu- 
pra învățămîntului secundar, pe care 'l adusesem ei în 
comisiune, nu coprindea trifurcarea şi că omisiunea 
a pus'o. 

Iarăşi lucru neexact, dar monstruos neexact, căci nu 
se bizuia absolut pe nimic. Așa şi ceea-ce spune acum e 
absolut neexact. 

Cum să răspund dar la partea a doua, la acuzaţia că una susţineam în consiliul de miniştri, şi alta azi, aci? 
Cum se poate răspunde la invinuiri scoase din vint? 

Ştiţi ce este adevăraţ? Am scris singur întrun jur: nal, acum cite-va, zile, că în momentul cînd m'am dusa ministerul instrucţiunei publice, la 1891, aveam ideia vagă ca să iaii la ministerul instrucţiunei publice toate şcoalele din ţară. Această idee n'a eşit nici o dată din forul mei interior, şi îndată ce am venit în capul şcoalelor, m'am vindecat de această greşală. Şi fiind-că am avut deplină bună credinţă Şi am spus franc, că într'un moment, acum 
şapte ani, avusesem această, idee pe care am părăsito 
la primii paşi în practică, de aci poiin, de aci lupte cu
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d. Carp în consiliul de miniştri, de aci isbinda, d-lui Carp, 

de aci schimbarea mea la faţă. 

Dar, d-lor, nu e viaţă posibilă cu aşa năravuri! Apoi 

sunt o mulţime de lucruri cari se şoptesc și cari nu le 

aducem aci, fiind-că nu este cuviincios aceasta. Apoi dacă, 

e vorba de potinuri, vă vom da noi la potinuri, noi ad: 

vocaţii cari cred că suntem mai bine de cit ori-cine în 

stare, cind am vrea să spunem potinuri. 

Dor, vă întreb: în ce limbă şi cu ce cuvinte, din 

ce dicţionar se poate califica lucrurile acestea? 

Sa mai spus aci, că ideea mea de crearea unei sec- 

țiuni comerciale pe lingă şcoalele secundare de fete, a 

fost luată de proectul d-lui Sturdza. ram adus aci, e 

legat frumos, vedeţi-l, nu se găseşte în proectul d-lui 

Sturdza lucrul acesta. 
D. Spiru Haret, ministru al cultelor şi instrucțiunei 

publice : N'am zis-o ei. 

D. Take Ionescu : Dar cea-laltă aţi spus-o ? 

D. Spiru Haret, ministru al cultelor şi înstrucţiunei 

publice : Aceea am spus-o. 
D. Take lonescu: Aţi mai spus un lucru: aţi spus 

că ei, în legea. mea asupra învăţămintului primar, înfi- 

ințasem şcoli primare superioare, şi că nu le-am aplicat ! 

Dacă nu aţi spus, nu am nimic de zis. Fiind-că d. mi- 

nistru tace, vrea să zică a spus. 

Nici aceasta nu este exact. Dar de loc. Şi aci nu 

este vorba de un potin, ci de un lucru care se putea 

lesne controla. 
Ei bine, nu este exact. 
In articolele 33 şi 84 din legea de la 1893, cele la: 

cari s'a referit q. ministru, nu este vorba de nici o şcoală 

primară superioară. In art. 33 e vorba de cursuri de fă- 

cut o dată pe săptămînă la. absolvenţii şcoalei primare de 

la ţară; aceasta nu este o şcoală superioară. Este vorba 

în arţ. 34 de cursuri de s6ră în unele centre populate. 

Aceasta, este şcoala primară superioară? Vrea să zică nică 

aceasta nu este exact. . | 
Atunci mă întreb: este posibilă discuţiunea în ase: 

menea, condițiuni ? 
Mai departe s'a susţinut că noi am făcut o greşală 

cînd am zis că vom desființa legea aceasta, atunci cînd



  

La o întrunire publică, cînd eram în Oposiţie, zise: sem că este purtare de sălbateci de a anunţa că ai să desfințeză sai să strici tot ce s'a făcut de un alt partid. Persist în părerea mea, că un partid politic, care ar avea drept scop ca să desființeze tot ce au făcut adversarii sal, introduce moravuri sălbatice în Viaţa, politică. Este firesc ca partidele politice să se Succeadă la guvern, dar dacă nu fac de cit să desfacă ceea ce at făcut cei-l'alţi, munca naţională piere ! Munca, ţărei seamănă cu munca 
Dar același lucru este să anunţi la toate creațiunile unui partid, că ai să le desfaci, cu faptul că odată în patru ani zici despre un lucru că ai să] desfiinţezi ? Mie "mi-a părut bine că d. ministru "mi-a citat cuvintarea mea din oposiţie, căci aceasta “mi-a dat dovada că se interesa, de politică și atunci pe cina nimeni nu ştia că d-sa se ocupă de Politică, Şi prin urmare a, aaţ 0 desminţire la mulţi cari credeai contrariul, şi se temeati pentru viito- rul instituţiilor noastre parlamentare văzînd la guvern 03: meni cari nu se țin de politică de cit atunci cind sunt la guvern. Cum ei cred că regimul parlamentar este ne- Cesar ţării acesteia, sunt fericit să aflu ca şi aceia cari nu se văd în politică in Vreme de oposiţie, in mintea lor 

luptele noastre. (Aplause). 
Dar adăugaţi : nu veţi putea desfiinţa, legea, aceasta, Pentru ce? Pentru că legea aceasta, este aşa de bună în cit nu se poate desfiinţa. 
Dar noi credem tocmai că este aşa, de rea în cit datoria noastră este să o desființăm. Aceasta, nu lămureşte nimic. ___ Ori aţi voit să lăsaţi să se înțeleagă că noi, deşi ajunşi la guvern, dacă vom vroi s'o desființăm, nu vom putea, căci vom avea 0 piedică ? Atunci ţin să fac două, declaraţiuni, Noi nu primim Juvern cu piedică, şi atunci cind am avea la guvern piedică, am Şti să ne retragem cum am ştiut tot-d'a-una, sa ne împlinim datoria, (Aplause).
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D-lor, ţin să fac şi o a doua declaraţie: Nu este de 
loe exact, dar de loc că sunt piedici la guvern. Şi dacă 

dv. aţi venit cu un potin, scos nu ştii de unde, despre 

ce sar fi petrecut în consiliul nostru de miniştri, putem 
şi noi să vă aducem aici nu potinuri, dar ceea-ce colegi 
de ai noştri ai declarat că v'aii auzit în întrunirile par- 
ticulare ale d-voastre. Acolo aţi spus că împrejurul aces- 
tei legi nu sunt numai temeiurile trase din conştiinţa 
parlamentului, dar mai sunt şi alte temeiuri afară de con- 
știința parlamentului. (Aplause). 

Ei fac o declaraţie: Nu este adevărat ceea-ce aţi 
spus, 

La nici unul din actualele proiecte de lege nu este 
alt temei de cit meritul intrinsec al legei, şi conştiinţa 
partidului care *1 discută sub controlul partidului ce- 
luj-alt, 

Aşi protesta în contra celor şoptite de d-v., dar nică 
nu am nevoie să protestez, fiind-că ştiii că ceea ce aţi 
spus nu este adevărat. Poate să fie un meşteşug parla- 
mentar de a inventa asemenea lucruri, pentru a forţa 

mina partizanilor, dar să se ştie că nu este adevărat. 
Nu este adevărat că mai este şi alt factor la această 

lege de cit meritul ei intrinsec şi voința Parlamentului. 
lată, d-lor, de ce nu mă tem de loc de profeția d-lui 

ministru de instrucţie, că nu ne vom putea ţine de vorbă, 

Și vă dai întilnire în această privinţă pentru ziua, care 
d-voastre doriţi să fie cit mai îndepărtată, în care vom 
avea, ocasiunea să ne îndeplinim datoria. 

O voce: Peste 10, 12 ani. 
__D. Take Ionescu: Fie şi 12 şi 15 ani, aceasta nu de- 

Pinde nici de d. Stătescu, nici de mine. 

„Cit despre ameninţarea, cit despre înfricoşarea că noi 

prin declaraţiunile noastre, pe cari vă asigur că nu le-am 

făcut fără să cunosc opiniunea tutulor conservatorilor, a 

tutulor acelora, cărora partidul le-a incredințat direcţiunea, 

şi zic a tutulor chiar fără deosebire de nuanţă, că noi 

vom trece în ţară drept oameni cari nu fac nimic pentru 

muncitorime, nu am nici o grije. 
„ Dvoastre ştiţi că în cei 7 ani de guvern conservator 

sa înduoit numărul învăţătorilor care era înscris în bud- 

getul Statului, ştiţi că am fost acuzat chiar eri că am 

65772. Discursură. III. 
“
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înmulţit școaiele secundare; d-voastre ştiţi ca sub guver. 
nul conservator s'a înmulţit şi şcoalele normale. 

Cind un partid are la activul lui aceste Jucruri, e] 
ascultă cu singe rece şi cu surisul pe buze acuzările dv, 
care fiind-că nu vrem să luăm în serios ceea-ce nu se 
poate lua în serios, pretindeţi că nu voim să facem nimic 
pentru munsitorimea ţărei. (Aplause). 

+ 

* 

(Şedinţa de la 11 Martie, 1898) 

In discuţie e art. 16 din legea învâţămiîntului profesional, care pre 
vede condiţiunile de admisibilitate a elevilor şi numărul elevilor. 

D. Ionescu propune la acest articol un amendament în senzul că la 
şcoale!e inferioare de agricultură să se pi imească tinerii cu virsta de la 16ani 
în sus şi cari aii absolvit cursul primar. D-sa îşi sustine amendamentul 'ast-fel: 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, propun la acest ar- 
ticol un amendament şi veţi vedea, cînd 1 voii explica, 
că nu e un amendament în sensul vederilor mele, căci 
a vă propune un amendament ca să schimbe legea în 
sensul meii ar fi să vă cer să desfiinţați legea. 

Dar este un amendament cum trebue să fie un amel- 
dament, în concordanţă cu partea din principiile admise 
în această lege şi votate deja pănă acum. 

O voce: D-v. aţi spus că veţi desfiinţa legea. | 
D. Take Ionescu: Am spus de la început că adnil 

aşa de puţin această lege în cit nu tind a o desființa În 
parte, ci voesc ca întreagă să fie desființată, dar cind 
propun un amendament la o lege odată luată în consr 
deraţie, trebue să fie aşa amendamentul în cit să nu 1â$ 
toarne cu desăvirşire întregul organism al legei, căci, alt 
mintrelea, ar trebui ca la fie-care amendament să facen 
din noii discuțiunea, generală a legei, ceea-ce nu este UI 
bun procedeii parlamentar. 

D-lor, este o parte a amendamentului, care răspunde 
tocmai la ceea-ce zice d. Mincu, fără ca să ne fi datini 
noi cuvintul. Şi credeţi-mă, dacă pun acest amendameni; 
este că nu este frumos ca la o lege pe care o votăn să 
fie colaborator şi La Palisse, şi dacă rămine aliniatul 6 

aşa cum este, atunci la această lege ia parte şi repaus 
tul La Palisse.
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„Numărul şeolarilor din fie-care şcoală nu va putea 
trece peste 120. In cas cind s'ar simţi trebuinţă a, se da 
şcoalei 0 desvoltare mai mare, va trebui să se mărească 
în proporţie terenul, clădirile şi materialul de cari dis- 
pune.“ | 

Asta este ceva frumos. Dacă ai făcut şcoală pentru 
120 de elevi, nu încape de cît 120 şi cind vrei să bagi 
mai mulţi de cit atita, nu poţi căci nici oamenii nu-pot 
să fie stiviți ca icrele şi nici casele nu pot să fie elas- 
tice ca mingile; evident deci că va trebui să se întindă 
clădirile şi să se înmulțească materialul de care dispune 
școala. | 

Dacă cu 6 vaci pot să lucreze văcărie 100 de inși, 
de vor fi 200 de inşi, nu vor putea să mulgă tot ace- 
leaşi 6 vaci. | 

Este frumos să iasă din deliberaţiunile noastre ase- 
menea glume? Dar atunci cer şi eii acelaşi lucru prin 
contrari: dar în cas cînd se va. scădea numărul elevilor, 
atunci se va împuţina numărul clădirilor şi instrumentelor 
de cari dispune şcoala. Cred că această parte a amenda 

mentului se susţine prin ea însăşi. 
Şi să credeţi, d-lor, că această parte a amendamen- 

tului, numai gînd răi din parte-mi nu vă poate proba, 

căci gind răi ar fi să rămînă cît rai multe din mostrele 

de frumuseți ale acestei legi. 
D-lor, nu am de gind să mă întind mai mult de cit: 

trebue asupra, celor două proposiţiuni pe cari le-am supus 

la discuţiunea generală şi anume, că ceea ce se înfiinţează 

prin această lege, nu sunt şcoli de agricultură, ci fabrici 

de profesori, şi cred încă mai mult, să "mi daţi voie să 

vă spun, fabrici de profesori incapabili. La aceasta se re- 

duce scopul legei. 
Şi nu numai că se fac fabrici de profesori cu chel- 

tuială nesocotită şi enormă, care, de altmintrelea, cu multă, 

gentileţă, se aruncă pe spinarea judeţelor, pe cînd ele nu 

ai cel puţin răspunderea de a fi colaborat la această glu- 

mă legislativă; dar se strică, d-lor, şi ceeace avem cu 

mult, cu puţin, fabrica de profesori de care vorbea 4. 

Aurelian cu multă dreptate şi cu experienţa omului care 

—trebue să fiți drepți—este unul din puţinii oameni ai
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acestei țări, cari de 80 de ani şi mai bine, s'a ocupat de 
agricultură. 

Literatura didactică, a, agriculturei cit este, bună Tea, 
a fost şi ea la nivelul ţărei; căci nici cele-alte literatui 
didactice să nu credeţi că sunt foarte pricopsite; căci cu- 
nosc foarte mulţi savanţi, cari nu aii publicat nimic de 
cit cite o caărticică elementară de curs secundar. Acesta 
este tot bagajul lor ştiiuţific tipărit, pe care 7] poate cu: 
noaşte publicul. Prin urmare, să nu fim aşa de țanţoși 
cu unele ramuri ale Statului, acelea cari s'au ocupat de 
agricultura şi să zicem că nu ştiu nimic, că n'a produs 
nimic; căci dacă aţi face socoteala rind pe rînd, aţi ve- 
dea că, cam la un nivel este socoteala generală, fiind-că 
toate atirnă, nu atit de voinţa oamenilor, cât de totalul 
împrejurărilor unei vremi date, împrejurări ce ai împins 
ocupaţiunile publice, interesele oamenilor luminaţi intro 
anume direcţiune şi le-a depărtat de la altă direcţiune, 

Intr'o ţară ca a noastră, în care se putea. face cul: 
tura estensivă cu folos, în care se îmbogăţeai oamenii 
cultivind foarte rudimentar, cum voiți d-v. să se desvolte 
0 agricultură intensivă şi ştiinţifică? 

Totul vine cu nevoia şi cu cit se împuţinează posi: 
bilitatea de a, realisa, ciştig cu agricultura proastă, adică 
cu cit renta solului creşte, cu cit salariul lucrătorilor se: 
urcă, cu cit preţurile cu cari se vină produsele scad, cu 
atit, neapărat, oamenii cată, prin alte mijloace, prin mij 
loace de perfecţionare Ştiinţifică, de muncă încordată, să 
pună la Joc ceea-ce păgubese aiurea. 

Nu s'a decretat nici o-dată că, de aci înainte va fi 
agricultură ştiinţifică. In toate este aşa; pe cit timp se 
putea trăi bine fără muncă încordata, fără multă carte 
nică multă muncă nu se facea, nici carte multă nu se 
cerea. Cind însă nu s'a mai putut trăi fără multă muncă, 
sau cind locurile se umpleaii, chiar cei leneşi se puneai 
Ja muncă, 

Ce avem noi astăzi? Şcoli inferioare de agricultură, 
şcoli practice de agricultură, cari nu sunt şcoli secundare, 
ci şcoli primare. V'a dovedit foarte bine d. Aurelian, (I 
tindu-vă legea, că are de scop să producă gospodari Ii 
rali, nu şefi de exploataţiuni întinse. Pentru aceştia (ih 
urmă este scoala superioară de agricultură, care până
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acum se numea şcoala, centrală. Suntem la nomenclatură, 
avem a face cu universitatea şi evident că avem bogăţie 
de cuvinte. 

Ziceam că avem astăzi trei şcoli practice de agricul- 
tură cu doi ani de curs; d-v., în articolul precedent, aţi 
pus trei ani, nu discut ceea-ce sa votat fiindcă nu sunt 
în drept. 

Cum se intră la, aceste şcoli practice? uci este cheia 
lucrului. Voiţi să scoateţi gospodari rurali, adică țărani 
cari să se stabilească la sate şi cari să “şi conducă ei 
singuri, să 'şi facă munca, cu mîinile lor, dar s'o facă 
mai bună pentru ca, să serve de exemplu celor-alţi. Atunci - 
este cea mai greşită idee ca să "i mai treceţi prin pur- 
gatoriul ce se chiamă ciţi-va ani de studiu într'un gim- 

nasiii la. oraş. Ne cunoaştem ţara. Avem cea mai mare 
greutate ca să menţinem -la. plug, pe acei cari. au diplomă 
de 4 clase primare; ei 'şi închipuesc că sunt savanţi şi 
nu mai visează de cit liceul, ba chiar universitatea. Ba 
mulţi din profesori cred de datoria lor ca să “i împingă 

la, licee, 
Mă refer în această privinţă la toţi acei cari au ex- 

perienţa lucrurilor. Ştii că profesorii fac aceasta de bună 
credință şi în bună credinţă, cred că fac bine. Zorul lor 
este să împingă cît se poate mai mult pe absolventul 
şcoalei primare la, liceii şi această stare de lucruri e fi- 
reascâ, şi nu prin decret se poațe modifica. Acum şeapte 
ani, şcolile noastre primare rurale dedeau 1860 absol- 
venți pe an pentru 2500 învăţători, adică ceva mai mult 
de cit 1fe de absolvent... de învăţător şi ceva mai puţin 
de trei sferturi de absolvent de învăţător. Era firesc ca 
0amenii aceştia să se creadă procopsiți fiind-că ai absol- 
vit cursul primar şi să pornească imediat la licei. Astăzi 

am ajuns la 9000 de absolvenţi, o să ajungem la 20, la 

30 de mii şi cînd vom avea 30 de mii, atunci negreşit 
că vor pricepe şi dinşii că absolvirea a 4 clase primare 
rurale nu e mare procopseală, nu este un galon în buzu- 
Har pentru mareşalat. Dar tendinţa lor este, cum zicea, 

că după ce at absolvit; cursul primar, să lase meseria, pă- 

nintească, agricultura, şi să plece la oraş. Departe de mine 
ideea de a zice ca să nu plece nimeni la oraş; ştiţi bine 

it am ţinut Ja, liceele internate şi am absolut părerea
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că, pe cei însemnați, trebue să-i ajuţi, să-i impingi înainte, 
fiind-că vecinie trebue să împrospătezi puterile păturej di- 
rigiuitoare a statului din masele bogate ale tuturor stra: 
telor sociale, dar puhoiul mare este un lucru răt. ŞI cre. 
deţi d-v. că aceasta fiind starea de lucruri, acei ce vor 
face 4 clase de gimnaziu se vor întoarce la şcolile prac- 
tice de agricultură ca să se facă un gospodar rural? 
Poate că se vor găsi şi de aceştia, dar vor fi numai aceia 
cărora le-a, fost cu neputinţă să se tirească în gimnazii 
cu toată indulgența cunoscută pentru note şi cari văzind 
că după 2 ani de repetire a unei clase nu pot merge 
inainte, se vor întoarce la agricultură. Dar pe aceştia voiți 
să-i faceţi gospodari rurali? Aşa erarhie socială vreţi să 
faceţi d-v., ca tot ce este răti şi leneş să fie gospodar 
rural şi tot ce e harnic şi indulgent să nu fie? 

D-lor, convingerea mea, este că toate indeletniirile 
unui stat sunt egal demne şi toate cer ca cel mai bun 
din fie-care fel să le îmbrăţişeze, şi eii nu vreaii ca şco- 
lile practice de agricultură să fie spital pentru acei că 
rora le-a fost cu neputinţă să străbată cursul secundar, 
nică să las şcoala goală, să fac apel şi să nu vină nimeni 
într'insă. De aceea, legea actuală era lege practică şi cu- 
minte. 

lată ce zice legea actuală în articolul 22: 
„In şcoalele practice de agricultură se primesc numai 

tinerii cari ati terminat cursul primar, cu virsta de 16 ani 
impliniţi, şi vor trece un examen de admitere din citire, 
scriere şi din aritmetică elementară, după programul ce se 
va întocmi de ministru.“ 

Atit. Tinărul care a rămas la ţară, care a dovedit 
gustul săi pentru munca cîmpenească la virste de 16 ani 
deplini, — pentru că nu puteţi lua un copil de 12 ani l 
muncă — şi care va trece un examen, va putea, intră În 
şcoală. Va, trebui să treacă un examen, pentiu ce? Pen 
tru că poate a terminat ce mult cursul primar şi a uita 
tot, şi de aceea, se cere un examen asupra citirei, serierei 
ȘI aritmeticei elementare. Aceasta da, așa poate că vel 
o-dată vom avea candidaţi pentru şcoalele practice de aşi 
cultură, candidaţă adevăraţi, cari să se facă gospodari 1 rali, iar nu se facă imitație de gospodari, un fel de das: 
căli agricoli. |
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Prin urmare, d-lor, într'o parte a - amendamentului 

meii, propun să revenim la acest text, dar recunosc că 

dacă aşi propună numai atit, ar fi un fel de piedică care 

aşi pune-o legei, pentru-că d-v. deja aţi intrat întrun an- 

grenaj, în acest angrenaj de fabrică cu trei etaje pentru 

profesorii agricoli: în jos, şcoli elementare agricole, pro- 

fesor pentru şcoalele elementare agricole e normalistul. 

Normalistul învaţă în şcoala inferioară agricolă. Dea- 

supra, şcoala superioară agricolă; acolo intră absolvenţii 

şcoalei inferioare şi intră acolo că să iasă profesori la, 

şcoală inferioară agricolă, de unde se scot profesori pen- 

tru şcoale elementare asricole. E o concepţie? D-zeii să 

o boteze, dar în sfirşit, e o fabrică de dascăli agricoli cu 

trei etaje şi cu ascensorii cari duc la fie-care etaj. Aceasta 

e casa care v'o zidiţi; nu pot să vă cer să trăiţi în alta, 

căci ar fi o expropriere, dar pot să vă cer săo mobilaţi 

mai cum se cade. Şi atunci zic: cel care a făcut cursul 

secundar, nu intră în şcoala inferioră ca să iasă gospodar, 

ci ca să iasă absolvent şi să intre în şcoala superioară, 

ca de acolo să iasă dascăl agricol, iar nu gospodar. 

De aceea, zic: primiţi, vă rog, în şcoală, cu cursul primar, 

cu 16 ani împliniţi şi cu examen. 
Dar ce o să faceţi cu normaliştii d-voastre? (Intre- 

ruperi). Normaliştii sunt dascălii cari vor învăţa pentru 

şcoala elementară agricolă. Am zis ca se vor păstra cite-va 

locuri pentru normalişti. 

Dar această e firesc! Normalistul € invitatul, mosa- 

firul în această şcoală practică agricolă ; şcoala nu e fă- 

cută pentru el, el să fie pe d'asupia, dar nu la temelia 

casei din care es gospodari agricoli, căci aşa e legea d-v., 

să vă citesc articolul, căci de la tribună se citeşte în tot- 

de-a-una cam repede. Ce spuneți d-v.? 

„In şcoalele inferioare de agricultură se Vor primi: 

4) absolvenţii de ai școalelor normale primare de învaţă- 

tori, conform art. 9, alin. II; b) învăţători normalişti, cari 

nu ai încă etatea împlinită de 34 de ani, conform art. 

20, alin. 1; c) tinerii cari vor fi absolvit o şcoală elemen- 

tară; d) tinerii cari vor fi absolvit cursul secundar infe- 

Tior, complect; e) tinerii cari vor fi absolvit cel puţin două 

clase secundare.“ , 

Credeţi că este numai atita, d-lor? Lucru inteligent
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ar fi să împarţi -locurile pe diferite categorii; să intre și 
de aci, şi să intre şi ceva gospodari. D-v. ziceţi: „Numă- 
tul priniirilor din categoriile a şi b se “vor fixa de ni 
nister, în fie-care an şi pentru fie-care şcoală. După ce se 
vor face primirile din aceste două categorii, în locurile te 
vor rămine disponibile, se vor primi candidaţi din cele-alte 
categorii, în ordinea indicată la alineatul precedent, aşa 
că nu se vor admite candidaţi dintro categorie, de ciţ 
după ce vor fi admise toţi cei din categoria, precedentă." 

Intiiu: Absolvenţii şcoalelor normale şi învățătorii 
normalişti de 35 ani; cam tineri îi duce la Școli! A doua 
categorie: se vor primi candidaţi din cele-Palte categorii, 
adică tinerii cari vor fi absolvit o şcoală elementară de 
agricultură, tinerii cari vor fi absolvit cursul secundar in: 
ferior complect, Şi în fine, tinerii cari vor fi absolvit cel 
puţin două clase secundare. 

Este frumos, şcolarii aceştia, să înveţe alături cu oa- 
menii însuraţi, cu învățătorii de 35 de ani? Ce conversa- 
țiuni vor avea vamenii aceştia de 35 de ani cari sepun 
la vorbă cu băeţii de 16 ani! Aci se vede același ideal, 
aceleași preocupari! 

„___ Dar aceasta s'a votat, şi la ceea ce s'a votat nuan 
nimic de zis. 

Vă atrag însă atenţiunea, d-lor, asupra pasagiului ur- 
mător: „Se vor primi candidaţi din cele-alte categorii în 
ordinea indicată la alineatul precedent, aşa că nu se vor 
admite candidaţi dintr”o categorie, de cit după ce se vor 
i admis toţi cei din categoria precedentă.“ 

De ce atunci să mai zicem noi că avem şcoli pentru 
gospodarii rurali, cînd art. 16 ne spune: ciţi normaliști, 
ciţi din cei 35 milițieni agricoli va voi ministrul, ei vor 
ocupa locurile. Dacă mai rămîn locuri, cine vine? Vin 
gospodarii ? Doamne fereşte, vin absolvenţii şcoalelor €le- 
mentare de agricultură, cari vin aci la etajul al 21ea 
pentru ca să se urce la etajul al 3-lea. Cine mai vin după aceştia ? Vin băeţii cari ati facut gimnasiul la oraş. De 
unde are să iasă gospodari rurali? Din această combina 
țiune ? De unde? Prin ce minune? Stii din noul testa: 
ment multe minuni ; este, de exemplu, înmulţirea celor 
5 pîni pentru 10 mil ae oameni. Vedeţi că este 0 HN 
nune, dar pleacă de la o idee posibilă, anume că se poate
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impărți 5 pini în aşa minime cantităţi şi se poate, prin 
o virtute dumnezeească, ca fie-care să se sature cu O 
foarte mică cantitate. Dar ca să iasă un gospodar” rural] 
din o fabrică în care nu ai băgat nici un element din 
care să iasă gospodari rurali, aceasta este tocmai pro- 
blema cum să faci omlet fără ouă. Fără ouă nu se poate 
face. Pentru acest omlet nu sunt candidat. 

Aşa dar, d-lor, o dată ce d-v. aţi votat art. 15 în care 
ați spus categoric, că şcolile inferioare de agricultură ai 
de scop a da cunoştinţe teoretice şi practice de agricul- 
tură, pentru a forma buni gospodari rurali şi pentru a 
prepara pe învățătorul de la şcoala elementară de agri- 
cultură, dacă lăsaţi art. 16 aşa cum este, art. 15 nu mai 
ae înțeles, căci nu are de unde să iasă gospodari rurali. 
Na putut să intre şi n'a putut să iasă. 

Recunosc însă că, ca maşină de fabricaţiune, ca in- 
dustrie naţională, aceasta este o adevărată industrie na- 
țională. 
„Sunt produgţiuni omeneşti literare, artistice, ştiinţi- 
lice, despre cari ştii da capo că nu ai putut fi plagiate. 
Cunosc în literatura noastră pagine, cari de sigur nu au 
putut â plagiate, cari ati un fel de odeur du terroir, după 
care recunoşti că nu este plagiatură şi că are in mod 
absolut raeritul originalităţei. 

Ei bine, m'aţi plagiat pe nimeni. 
Amendamentul mei este singurul mijloc ca să faceţi 

Să iasă măcar un singur gospodar rural, sâ'l puteţi arăta 
ȘI să ziceți : iată, acesta, este singurul care a mai putut 
să l3să în urma marei reforme destinată de a încuraja 
$ intinde învățămîntul agricol în Rominia. Vă asigur că 
DU veţi scoate nică unul, dacă nu veţi vota amendamen- 
tul ce propun. 
vu D tice-preşedinte : D. preşedinte al consiliului are cu- 

ul, 

D. Dim. 4. Sturdza, preşedinte al consiliului: Vedeţi, 
dor, co amestecătură de cuvinte şi idei, în susţinerea, 
Unui amendament, ” 

„Această este natural din partea d-lui Take Ionescu, 
căci dsa a zis: în ziua cind voii face pare din guvern, 
a adică cind vor veni conservatorii la cîrma Statului, — 

cea zi, cu un singur articol, am să desființez legea.
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D. Take Ionescu intră în discutarea acestei legi cu 
ien igta declarată de a o desfiinţa. In ce mod o poate 
deci discuta ? 

Nu intră, prin urmare, în şirul de idei, care să con- 
ducă a îmbunătăţi această lege. D-sa crede că, cu ceea-ce 
junimiştii numesc zeflemele, are să înfunde legea. 

Ni se poate infunda discuţiunea, dar prin ce alta, 
de cit prin o imensă perdere de timp, pentru că se com- 
bate legea într'un mod neserios. 

Să ne schimbe rostul nostru — al partidului naţional: 
liberal, — aceasta nu o poate face d. preopinent. Poate 
veni cu etaje, cu accesorii şi cu alte invenţiuni de ori-ce 
altă treaptă, discuţiunea nu poate fi convingatoare, pentru 
că nu e serioasă. 

Vă rog să trecem înainte şi să votăm acest articol, 
aşa cum este. | 

Voci : Inchiderea discuţiunei. 
— Se pune ia vot închiderea discuţiunei şi se primeşte. 
D. C. 1. Brătianu: Amendamentul propus de d. 'lake 

Ionescu sună astfel: 
„in şcolile inferioare de agricultură se vor primi îi- 

neri, cari ai terminat cursul primar, cari aii virsta de 
16 ani împliniţi, şi vor trece un examen de admitere din 
citire, scriere şi din aritmetica elementară. 

„Deosebit de aceasta se vor păstra cite-va locuri 
pentru absolvenţii ce şcoale normale şi normaliști, con: 
form art. 9 şi 10. 
N „De asemenea propun a se şterge partea a doua din 

aliniatul b al acestui articol“. 
Take Ionescu. 

Comitetul delegaților a, respins acest amendament, 
de oare-ce nu intra în codul legei. 

| — Se pune la vot amendamentul d-lui Take Ionescu, 
ŞI se respinge. 

(Aceeaşi şedinţă : 11 Martie) 

La art. 21, care prevede admisiunea elevilor în şcoala superioară de 
ceru dură, d. Ionescu combate economia întregei dispoziţiuni în această 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, d. Pană Buescu, lA
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articolul precedent, a arătat, se pare, pe deplin, cît de im- 

portantă este, în această alcătuire, programa şcoalei su- 

perioare de agricultură. Li 

Evident, d-lor, programa este un "lucru important: 

dar este ceva mai important de cit programa, şi acest 

lueru mai important de cit programa, este ceea ce se află 

în art, 21. Şi vedeţi că iara nick un spirit de a pune 

pedică, dar foarte regulat, am vorbit la articolele cari 

piveali o serie de idei, am vorbit la articolul unde se 

îxa, cum ai să se primească cel cari cer să intre în 

şeoalele inferioare de agricultură. Şi acum am cerut cu- 

vintul la articolul care hotăraşte, cum se primesc acei 

cari întră în şcoala superioară de agricultură. Pentru 

ce, d-lor? 
Pentru că înţelege ori-cine, că la discuţiunea gene- 

ras, nu am putut de cit să indicăm în frase generale, 

acele tendinţe ale legei, pe cari le credem detestabile, şi 

că suntem datori ca la toate articolele in cari se întru- 

pează acele tendinţe, să explicăm mai detaliat şi mai pă- 

tuns, efectul absolut detestabil pe care îl are această 

alcatuire, 
In adevăr, d-lor, avem în ţară o singură şcoală su- 

porioară de agricultură, şi d. Pană Buescu se întreba : 

este aceasta, un institut agronomic ? 

___ Nu este un institut agronomic. Ar fi bine să fie un 

institut agronomie, dar incontestabil, că aşa cum este or- 

ganizat, nu este un institut agronomic. 

Ce este dar această școală? | 

Legea cea veche, mai modestă, făcută de oamenii 

practici, o numea şcoală centrală de agricultură. 

___ Dilor, şeoala centrală este un nume care nu-ți dă 

imediat, nare pretenţiunea de a-ţi boteza lucrul, de a-ţi 

spune firea, însuşirea, ei; ca şi cum ai zice şcoala naţio- 

nală de poduri şi şosele. 
Cind d-ta dai un titlu ca superioară, care are pre- 

tenţiunea de a fi un botez, atunci criticele d-lui Buescu 

sunt întemeiaţe. Atunci, vă rog, să nu-i daţi numai po- 

teo, ci să o înfăşați în faşele unui institut agronomie, 
să modificaţi programa pentru a fi un institut agro- 

nomie. 

Nu ştii soarta amendamentului d-lui Buescu, căci
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comisiunea nu a fost complectă, nu ştii ce va eşji.. . 
cum va eşi însă, este un lucru sigur, aţi votat dep „.. 
20, cu tare ocasiune aţi votat numele diferitelor e DR 
agricultură. Va -sâ zică, este hotărit că această Şcoa:ă 
purta numele de şcoală superioară de agricultura. + -- 
este scopul ei, conform cu proiectul de lege ? 

la să citim art. 20, care ne spune scopul ac: 
şcoale : 

„Scopul şcoalei superioare de agricultură este ii. ; 
forma, personalul didactic pentru şcoalele inferivare 
agricultură, personalul fermelor model ale statului. :.. 
administratori pentru moşiile particulare, precum şi ș; sonalul special, necesar serviciilor ministerului de „s cultură, industrie, comerţ şi domenii.“ 

Să revin, d-lor, la cestiunea în sine, cit est. extraordinar ca un ministru să formeze personalul spe... al altui minister. Aceasta s'a votat. Dar mă întreb: LE cum este întocmit art. 21 vor eşi administratori per. moşiile particulare din Şcoala superioară de agricultu:i 
Răspunsul mei categoric este, nu. După cum ziceani + nioară, că din şcoalele inferioare de agricultură nu ; eşi buni gospodari rurali, tot aşa şi la art. 21, zice aci nu vor eşi buni administratori pentru moşiile pu: culare. Şi în adevăr, pe cine primiţi d-v. în Şcolile s..:: rioare de agricultura ? Iată ce zice art. 21: „ÎN şcoala superioară. qe agricultură se vor prim:. tineri cari să poseadă certificatul e trecerea CUrsur, unei şcoli inferioare de agricultură, cu sai fără sta. la ferma model, prevăzut, la art. 16, alin. IX; d] a venţii ai secţiunei reale sai clasice moderne de î:, c) absolvenţii a, cel puţin 6 clase ai secțiunei reale «i clasice moderne de licen.« 

In legea actuală se primesc băeţii cari au facut Ș” naziul, şi cu patru ani ciţ mai ţine şcoala, după 12 : de învăţătură, adica cu cei 4 dim şcoala primara, «i ; să intre ca administratori la O moşie particulara. D-y. insă, prin legea ce ne prezentaţi, primiţi categorii de hăeţi, sai mai bine zis aveţi aerul de. :: că Primiţi, căci în realitate nui primiţi de cit pe a: cari au făcut liceul complect sai acei cu 6 clase. su:
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1]: AU spiriL comercial pâseso şi e0 în scut 
lege. 

D Q Dimireseu last : Social, nu comereial. 
DB Pol Jonesen: Cuvintul acesta „social“, repetat 

tă fndul de terminaţiuni, pană la gi îl am. 
Aşa dar, din momentul co primiţi cu liceul complect 

ete atesta an locru cuminte? Înţeleg pentru un inautitut 
Sie. adică pontru O roala «de agricultură care jina 

şuitra acei cari fac şilințele, facultatea do litere pentru 
aul cari ee ocup cu literilo, facultatoa de drept penuu 
aul cari se ocupă cu teologia, facultatea «de nvodicina pen; 

-uaiaiflizari ee ocupa cu modicina. Nu coste un institut 
Ce. şcoala d-v. ŞI ropet observaţiunea do odinioară : 

"br. auta porniro la tinerii noştri ca n se facă ad: 
tibmuratorii de moșii particulare, în cil lo curoţi ca si 
PauA îmâra în şcoala care fabrică acout fel de oameni, 
a aiba Becul complect. Dar dv. lo cereţi 4 ani pcuă 
dp Îi și ca 4 îao 10. Va sa zică 10 ani de atuwiid din 
ta or, peniru ca să ajungă adminiuiratori la mililo | 

+ Apot, acum cind ei intră cu patru clase gimnanisle 

Și a îmergo nimeni la acoa şcoală ca să lasă admini 
eri pi credeți că veți putea scoate pe viilor admini» 

moşii particulare, cimi d.v. io cereți iicegl comm 
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Şi dacă cel cu şcoala inferioară este preferat, absolventu: 
lui de liceii, nu vedeţi că cel care va, vrea să se ocupe 
cu acest studii nu va, face liceul. ci va merge în Şcoala 
interioară, de agricultură, şi că, ast-fel fiind, împingeți şcoala 
inferioară la o fabrică de studenţi pentru Şcoala superi- 
oară de agricultură? Şi în realitate, de unde vă lăudaţi, 
în expunerea de motive, că aţi făcut şcoli, care nu sunt 
legate, ci independent una de alta, aţi făcut cel mai strins 
lanţ din cite se pot face, căci iată ce se zice în art.2]: 
„In şcoala superioară de agricultură se vor primi: a) ti- 
nerii cari să poseadă certificatul de trecerea cursurilor 
unei şcoli inferioae de agricultură...“ 

„Va să zică, d-lor, şi aci tot ca la şcoala . inferioară, 
nu va strabate în şcoala superioară de cit acela care 
a facut şcoala inferioară, cu alte cuvinte, încă 0 dat 
o atracţiune pentru cei cari fac şcoala, inferioară ca să 
se facă nu buni gospodari rural, ci studenți la școala 
superioară. Şi să se facă studenţi la şcoala superioară, 
pentru ce? Ca să se facă dascăli la şcoala inferioară de 
agricultură. Apoi nu se ţine lanţ? 

Dar, aduceţi-vă aminte observaţia de adineaori a d-lui 
Aurelian. 

Ce spunea d. Aurelian căruia tot “ veţi recunoaşte 
că are practică de şcoli agricole în Rominia și mai multă 
practică de cit în întregul minister al instrucţiunei pu: 
blice cu toţi agronomii săi. D. Aurelian care a văzut 
agricultura, n'a citit?o la carte, vă spunea: vreţi admi- 
nistratori de moşii, şefi Ae exploataţiuni agricole, de unde 
să se recruteze aceste persoane ? Din băeţii arendașului, 
din copiii proprietarului, căci aceştia sunt cari at şi mij- 
loace materiale ca să se facă în urmă şefi de exploata- 
ţiuni agricole. Apoi cum vreţi să'i. aduceţi în şcoala dv. 
superioară, cind le cereţi să treacă întiiă: în şcoale infe- 
roare şi nu numai să treacă prin şcoale inferioare, dar 
să fi trecut întiit prin şcoale elementare de agricultură ? 
Dar nu e cu putință. 

Mai mult, d-lor, E Şi ceva absolut de neînțeles în 
această, alcătuire. 

Bine, d-lor, d-v. vreţi să aveţi la şcoala de agricul- 
tură două feluri de băeţi: unii cari în viaţa lor n'a În 
văţat agricultură, cari vin ae la liceii şi alţii, băeţii cari
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zii făcut deja doui ani în şcoale elementare de agricul- 

tură şi trei ani în şcoale inferioare, şi vreţi ca cursurile, 

ca învăţătura, ca literatura didactică, să se potrivească 

de o potrivă cu aceste 2 categorii de oameni? Unii cari 

de 5 ani învaţă agricultura, şi alţii cari în viața lorn'aii 

auzit despre agricultură? E de nepriceput. Te întrebi: 

cum a putut să se conceapă o ast-fel de idee? Cum se 

poate? Cind voi face ei program pentru un om care de 

5 ani face agricultură, o să'l alcătuesc într'un fel; dacă 

il fac pentru unul care în viaţa lui n'a făcut agricultură, 

0 să] alcătuese alt-fel. 
Aceasta e ca şi cum aţi'lua d-v. pe un om carea 

făcut 4 ani de medicină şi pe unul care în viaţa lui na 

îost întrun spital sai sală de anatomie, şi-i aţi băga în 

aceeaşi şcoală superioară, de medicină. Ori faceţi invă- 

țătură, elementară de la început şi atunci “şi-au perdut 

vremea, de giaba cei cari aii învăţat deja 5 ani, sau [a- 

ceți învăţămînt superior, şi atunci nu prate să 1 priceapă 

ceilalţi. 
Dar în ce ţară din lume, arătaţi-mi exemple, a intrat 

în capul unui om, care a avut de la încrederea cuiva 

dreptul de a tortura; o ţară cu legislaţia lui, să pună şco- 

le technice una d'asupra celei-Valte, aşa ca, să trecă din- 

t'una în cea-laltă şi din aceasta în alta? Nu e posibil. 

La cultura, generală se poate, dar la învăţămintul technic 

nu se poate. Fiecare şcoală trebue să răspundă la o 

anume nevoe technică şi trebue să se recruteze în mod 

deosebit. Nu se fac şcoli de agricultură inferioare ca să 

se recruteze din cea elementară şi cele superioare ca să 

se recruteze din cele inferioare. Acâastu e să tragi mereu 

acelaşi vin în trei butoaie. 

Aceasta e o soenteală ? Aţi făcut aceasta pentru că 

ici un moment nu aţi avut în gînd că din aceste şcoli de 

agricultură de azi, adică cele inferioare, să scoateţi gos- 

podari rurali, din cele superioare să scoateţi administra- 

tori de moşii. Gîndul d-v. unica fost altul: dascăli, 

dascăli. | . 
Vrei să faci în 6 ani, 118 şcoli elementare de agri- 

cultură, Vai de bietele judeţe cari plătesc! Atunci şterge 

şcolile inferioare de agricultură şi faci fabrică de dascăli. 

Dar n'o să fie destui. Atunci şi şcoala superioară de
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agricultură o deturnezi din scopul ei, o scoateţi din firea 
ei şi o transformi într'o şcoală normală superioară de 
agricultură. Aşa că, d-lor, mult mai cu minte ca nomen: 
clatură era aceasta : se institue în Rominia 0 nouă pro: 
fesiune; profesiune de profesori agricoli. Această profe- 
siune se exercita la 3 grade: la grad elementar, superior 
şi inferior. Se creează două şcoli normale : una inferioară, 
de profesori agricolă elementari, şi una superioară de 
profesori agricoli inferiori, 

Ei, atunci aşi pricepe şi eu şi lumea, cel puţin ar fi 
corespondență naturală între titlu şi conținut. 

(Şedinţa de la 12 Martie, 1899) 

Incidentul N. Catargiu —- D. A. Sturdza 

Discuţia ce se urma în Cameră cu privire la legea învăţămintului profesional, discuţie senină şi academică, nu era pe placul băncei ministe- riale. „Prea mult se discută“, era pârerea d-lui D. A. Sturdza; şi dedea a înţelege, că opoziţia face această dicuţie mai mult din spirit de obstruc tionism. Lucru absolut inexacţ: dacă opoziţia de diferite nuanţe discuta dispoziţiile legei şi propunea amendamente, era pentru că găsea materia prea interesantă şi prea, legată cu viitorul țărei. | Atmosfera era încărcată, Altercaţii între deputaţi! guvernamentali şi cei din opoziţie se iveai la fie-ce minut. Una din aceste altereaţii avu ca urmare un cartel, între d-nii deputaţi G. A. Scorţescu şi Victor Lecca, Cartelul avu ca epilogo agresiune âin partea d-lui Lecca, care căuta să lovească, în vestiarul Camerei, pe d. Scorţescu ; acesta scăpă numai graţie intervenţiunei d-lui Nicu Catargiu şi a curajului sai, ameninţind pe d. Lecea cu revolre- rul. In acel moment tocmâi eşia d. prim-ministru împreună cu d, ni- nistru al justiţiei, şi cu revolverul în mînă d. Scorţescu spuse d-lui prim- ministru... „iată cum suntem siliți a ne apăra viaţa în Cameră“, la care d. Sturdza a răspuns : „într'o Cameră unde se ascultă insanităţile d-lui Take Ionescu, ori-ce se poate întimpla“. La auzul acestor cuvinte, d, Catargiu, in- trun moment de legitimă indignare, a apostrofat cu violență pe d. prim Ministru. 
| D. N. Catargiu povesteşte ast-fel cazul: „Cazul e mai grav de cit la arătat onor. nostru coleg, q. Scorţescu. Ieri pe la orele 12 am primito Scrisoare de la d. Scorţescu, prin care mă ruga să trec pe la locuinţa d-sale, hotel Capşa, avind ceva urgent a-mi comunica. În adevăr, nam grăbit a mă duce acolo şi ?l-am găsit foarte agitat, spunîndu-mi că-i sa întins să. 

„Âm spus d-lui Scorţescu că nu cred, fiindcă, de cînd există regin parlamentar, Nici n'a îndrăznit cine-va sa ataca pe un deputat cu prenle ditațiune; sa Văzut în statele straine, şi chiar la noi, scandaluri şi lovi: insă incidental, iar nu cu premeditaţiune. 
: „EU am venit cu d. Seorţescu la Cameră, am căutat să evit acest scandal, Și martor am pe una din persoanele cele mai onorabile, pe d: Horia Rosetti, care poate să vă spună, că am apelat la d-sa, ca săse evite scandalul, punindu-l în curentul împrâjurărilor, şi d-sa 'mi-a făgăduit câ va căuta să facă a, se evita, căci e omul păcei.
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„La orele 6 am eşit de aci şi am văzut o aglomeraţiune de ma! mulţi 
deputați, dintre cari d. Ghica se precipită, cu violență contra d-lui Scorţescu 
ca să-l bată; eu atunci l-am oprit şi în acelaşi timp i-am spus că nu e 
aci locul să vină să atale pe cine-va, nu sunt aci pădurile Ţibanei, nici a 
Voineştilor, unde se află o populaţiune de ţigani. 

„In acelaşi timp, atit d. Scorţescu, cît şi ei am întilnit pe d. prim- 
ministru, căruia ne-am tinguit ; d. Scorţescu a arătat revolverul, spunindu-i 
tă a ajuns în aşa stare ca să vină înarmat, căci alt-fel riscă să fie atacatţ. 
D. prim-ministru ne-a declarat: că în urma discuţiunilor insavitare, pe cari 
le-a fâcut d. T. Ionescu, Adunarea e în drept ori-ce să facă. Se înţelege că 
atunci am insultat pe d. Dimitrie Sturdza, prim-ministru.“ 

D. Take Ionescu, pus de-a dreptul în cauză de d. Sturdza, avu cu- 
vintul şi vorbi ast-fel în acest incident regretabil: 

D. Take lonescu: D-lor deputaţi, cele relatate de d-nii 
Scorţescu şi Catargiu coprind două părţi cu totul deosebite. E . 
o cestiune,incidentul intervenit între doi colegi din Cameră, 
incident care în ceea-ce priveşte Camera, îl regretăm — 
şi aceasta cred că este sentimentul tutulor, căci Camera nu 
e localul pentru incidente de asemenea natură, — şi ve- 
deţi că 'mi măsor cuvintele, căci nu am nici un gind să 
pun unt-de-lemn peste foc, — dar mai este şi altă parte. 
In toate parlamentele se întîmplă, în anume epoce, să se 
incălzească, desbaterile; sunt momente în cari situaţiunile 
politice se turbură, fără premeditare, căci numai igno- 
ranții de ale politicei cred că se poate cu premeditaţiune 
crea, situaţiuni politice, iar oamenii înţelepţi ştiu că situa- 
țiunile răsar din anumite împrejurări, şi că nu poţi să le 
impedici atunci cînd se nasc întrun moa firesc. 

Sunt momente în cari întrun parlament este o stare 
de suflete încordată, o temperatură ridicată, în acel mo- 
ment este evident că, cu cît sunt oameni cu mai mult 

iemperament, cu atât violențele cresc, şi nu se poate să 
fie alt-fel. 

Care însă este atunci datoria, nu numai a unui gu- 

Yern, dar datoria, tutulor acelora cărora împrejurările le-a 

ncredințat o parte de direcţiune, cu o parte de răspun- 
dere în evenimentele politice ? Cind -zic, datoria, tutulor, 
NU fac excepţiune nici pentru capii opoziţiunei, cum nu 
fag excepţiune nici pentru capii guvernului, cu o nuanță ; 

Căci capii. guvernului sunt cu mult şi fără de seamăn maj 
âspunzători de cit capii opoziţiunei. Pentru ce? Pentru 
că este firesc, ca acel care este puternic să fie mai mMo- 

derat de cit acel care este în opoziţiune. Care este da- 
toria, șefului guvernului într'o situaţiune încordată ? Dato- 

68772. Discursuri, III, 

“
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ria guvernului, atunci, este să facă tot posibilul ca să 
calmeze spiritele, să aducă influenţa sa în sensul bine: 
cător al liniştirei, aceasta, este datoria guvernului. Dar să 
fim mai largi cu guvernul actual, cu d. preşedinte al con- 
siliului actual, şi să ne mulţumim de la d-sa ca să fe 
măcar neutru în asemenea împrejurări. 

Dar putem noi primi ca să se facă asmuţător la, des- 
ordine în parlament ? (Protestări, zgomot). 

D. Victor Lecca : Dovediţi aceasta, (Zgomot). 
D. Take Ionescu : Mă, ertaţi, d. Scorţescu a zis căd, 

preşedinte al consiliului a spus, că foț este posibil în această 
„Cameră. * 

Aceasta nu va să zică a asmuţi? 
Dacă d. preşedinte al consiliului n'ă zis cuvintele 

acestea, ce era mai simplu de cît, în momentul în care 
d. Scorţescu a afirmat acest lucru, d. preşedinte al con: 
siliului să spună că nu este adevărat. Atunci ei nași 
mai fi avut nimic de zis. 

O voce: Va răspunde la, timp. (Zgomot). 
D. Take Ionescu: Ei n'am fost martor la scena pe: 

trecută în faţa d-lui prim-ministru ; am aci martor pe d. 
Procopiu care ştie că nu am fost martor, căci d-sa, h 
eşirea din Cameră, 'mi-a spus că s'a întîmplat un inc: 
dent, şi m'a întrebat care este părerea "mea. D-sa spunea 
că d. Catargiu ar fi atacat pe d. preşedinte al consiliului, 
fară nici un motiv. Ei “-am spus că dacă.d. Nicu Qa- 
targiu a atacat pe d. preşedinte al consiliului în modul 
cum Spunea d-sa, a făcut foarte răi. D. Scorţescu, însă, 
ne-a spus cum sait petrecut lucrurile, şi d. preşedinte al 
consiliului n'are de cît să spună că nu este aşa ȘI DOI atunci vom trage alte condlusiuni; dar vedeţi că tace. 

Va să zică, pănă cind aq. preşedinte al consiliului nu 
va spune că a zis alt-ceva, rămîne bine înţeles că a 25, 
că într'o Cameră unde se ascultă insanităţile mele — această 
este partea întîi — totul este permis. j 

Ia să luăm pe rind şi să examinăm aceste lucrul: 
„Intr'o Cameră care ascultă insanităţile mele“... Ce în semnează aceasta ? însemnează că Adunarea nu trebue să 
mă asculte, cind voii cere envintul. Aceasta nu este â 
impinge la desordine în Cameră? Cum se poate împedică un deputat să vorbească, de cit prin desordine ? Căci al
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mintrelea nu poate să fie împedicat să vorbească. (Intre- 
ruperi din partea, d-lui Delimarcu). 

Ei nu mă pling de Cameră, de loc, q-le Delimareu. 
D-lor, eii nu mă pling de cuvîntul insanităţi. Ei n'am 

vorbit nici de Turnul Babilonului, nici de poligamie. Dacă, 
ceea-ce vorbesc eii pare d-lui prim-ministru iasanităţi, apoi 
ce? Crede d-sa că am să vorbesc aci ast-fel în cit să 
plac d-sale ? - . | 

Absolut nu mă turbură cuvîntul acesta, chiar dacă 
ar fi repetat de zeci de ori; şi dacă voiţi să vă spun 
îondul senţimentului meii, mă voii simţi flatat că ceea-ce 
spun ei pare d-lui prim-ministru insanităţi; este o cestiune 
de apreciere interioară. 

Dar, d-lor, ce va să zică a asculta pe un orator? In- 
semnează a '] lăsa să vorbească. 

Camera face bine că ne lasă să vorbim, şi nu pri- 
mului-ministru trebue să “i pară răii că majoritatea lasă 
să vorbească pe oratorii opoziţiunei. 

Că majoritatea ne ascultă pe noi,. însemnează oare 
că majoritatea ne urmează pe noi? Slavă Domnului că 
Du ne urmează nici odată. Şi toate discursurile noastre 
all fost, în ceea-ce priveşte efectele lor, de prisos, căci 
nu vați schimbat întru nimic opiniunile. 

Sa fie poate o asuzaţiune de obstrucţionism? Dar 
mai înțiiii de toate, cine vorbeşte de obstrucţionism ? 

Cind m'am dus la Senat cu legea clerului, d. prim- 
ministru a vorbit în secţiuni 3 zile de-a rindul. 

Aţi mai auzir d-v., ca, în secţiuni, un orator să vor: 
bească trei zile d'a-rîndul asupra unui proiect de lege? 
Credeţi că m'am supărat, d-lor? Nu! 

Am scos ceasornicul, l-am pus pe masă şi drept 
tâspuns, am spus că la un discurs de trei zile, am să 
Tăspund numai trei minute. Că era o zeflemea în răs- 
Dunsul mei, era evident. Dar zeflemeaua era posibilă şi 

admisă cu d. prim-ministru, care vorbise trei zile. 
A venit legea în discuţiunea Senatului. Ei bine, 

multe, foarte multe zile a ţinut discuţiunea şi cu mare 
cuviință am răspuns la toate obiecţiunile sale. Nu a fost 
ânticol la care nu ma combătut, Şi chiar dacă am crezut 
Că discursurile sale merită epitetul pe care mi-l aplică
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acum mie, m'am sculat, căci. m'am simţit dator săă răs: 
pund şi la acestea. | 

Am făcut legea învăţămîntului primar, Ei bine, am 
fost cu adevărat torturat la: Senat. Nu era articol la care 
d. prim-ministru să nu presinte amendamente. Am TĂS- 
puns, deşi convingerea mea intimă era că erai, nu in: 
sanităţi, dar copilării, şi am răspuns foarte cuviincios. 
Căutaţi desbaterile Senatului şi vă veţi convinge, 

Dar facem noi obstrucţionism ? 
Sunt in această Cameră de trei ani, 
In prima sesiune am vorbit de două Ori : o-dată la 

alegerea de la Galaţi şi altă-Qată la Casa rurală. 
Eraii de prisos două dişcursuri într'o sesiune ? Cel 

relativ la alegerea, de Ja Galaţi? se poate oare ca o0po- 
zițiunea să nu-şi apere măcar acest lucru : libertatea îi 
electorală ? 

Al doilea discurs l-am ținut în contra legei Casei 
rurale, care de doi ani de zile zace în cartoanele Sena: 
tului. Fost-a. de prisos acel discurs ? 

În a doua sesiune am vorbit în două rînduri, şi nu am făcut de cit o singură interpelare. Am vorbit o-detă la Mesagii şi altă dată la budgete. Şi aceasta era prea 
mult ? 

Anul acesta, nimeni din opoziţiune nu am vorbit la 
Mesagiii.. Se poate o Cameră Şi O oposiţiune mai indulgentă 
Şi mai bine-voitoare, de cit aceasta, care la Mesagiii nic 
nu deschide gura ? Budgetele s'au votat în 8 zile. j Cunoaşteţi, în istoria noastră parlamentară, o mâl mare condescendenţă din partea opoziţiunei de cit; să lase discuţiunea budgetului 8 zile? 

Unde este dar măcar acea obstrucţiune care ar f 
provocat o enervare din partea d-lui prim-ministru ? An 
dreptul dar, cînd zic că d, prim-ministru, prin cuvintele 
sale: „o Cameră care ascultă insanităţile unui deputat”, impinge la desordine. Este firesc ca majorităţei să-i dis placă discursurile opoziţiei, este firesc ca o majoritate în Cameră să suporte grei discursurile unei opoziţiuni. Datoria unui prim-ministru este să tempereze nerăbdarta; 
iuţeala majorităţei, nu să o împingă la desordine prin cu: vinte ca aceiea. Vă, întreb : această primă parte este ei compatibilă cu datoria unui prim-ministru; este aceasta 0
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teorie de guvern, ca primul-ministru, în culoarele Camerei, 
să încurajeze impacienţa legitimă a majorităţei, contra 
unei minorități pe care o forţează să stea pănă la 8 ore 
seara, ? 

Dar partea a doua: „că totul este permis“. Despre 
ce „totul“ este vorba? Se spusese d-lui prim-ministru că s'a 
intimplat; o altercaţiune. între doi deputaţi... Ziceţi că 
pentru un lucru ce nu priveşte Camera, cu atit mai bine. 
Dar d. prim-ministru trebuia să zică că totul e permis? 
Dsa, trebuia să regrete cele întimplate şi să nu ia parte 
nimănui în acea altercaţiune; căci altminteri sentimentele 
dintre d-v. şi noi, afară de relaţiunile personale, cari din 
fericire, în parlamentul nostru, sunt foarte bune de o 
parte şi de alta, dar. în afară de relaţiunile personale, 
sentimentele naturale între noi şi d-v., sunt rele, căci este 
lupta, căci dacă n'ar fi lupta, n'ar. fi parlament, şi dacă 

nar fi parlament, ar fi răi pentru viaţa politică a ţarei. 
Această luptă este un lucru dătător de viaţă, este garanţia 
libertăţilor noastre constituţionale. Această luptă, prin 

firea ei, de multe ori devine acută, şi în acele momente, 
dta, d-le prim-ministru, care ai răspunderea ordinei în 
Cameră, şi în Senat, d-ta să zici cuvinte cari nu pot să 

fie interpretate de cît că d-sale îi place să se producă în 
parlament incidente cari să turbure ordinea? (intreruperi, 
720mot). Aceasta nu este Qe demnitatea unui guvern, şi 
datoria noastră, este să protestăm din toate puterile con- 

tra acestui obiceiii. (Aplause, zgomot, întreruperi). 

* * 

(Aceeaşi şedinţă : 12 Martie, 1999) 

Urmindu-se discuţiunea legei învățămîntului profesional, la art. 29, 
cu privire la recrutarea personalului didactie al şcoalei de brigadieri, d. 
sake Ionescu luă cuvîntul şi combătu dispoziţiunile proiectului : 

D. vice-preşedinte: D. 'Take Ionescu are cuvintul. 
D. Take lonescu: D-lor deputaţi, este în acest articol 

0 dizpozițiune pe care nu o înţeleg, şi iată care este 

această, dizpoziţiune : 
În legea astăzi în vigoare se zice: _ 

„Personalul didactic se recrutează din profesorii şcoa-
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lei speciale de silvicultură, şi din agenţii silvică aj Sta. tului.“ 
In legea actuală, la art. 29, în privinţa, acestei şcoli de brigadieri, găsesu acelaşi lucru : 
„Personalul didactice al secțiunei de brigadieri se va lua dintre profesorii Şcoalei speciale de silvicultură, sai dintre agenţii silvici al Statului. . .« 
Şi apoi adaogă, şi trebuia să adaoge —căci atunci cind şcoala depindea de ministerul de domenii, era, firese ca agenții silvici să servească de profesori la şcoala de brigadieri, acum, însă, cînd şcoala a trecut la ministerul instrucţiunei publice, ceea-ce se adaogă este firesc —: p..Cari în tot timpul funcţionărei lor în această calitate se Vor considera ca. detaşaţi, Şi "ŞI vor păstra dreptul lor la vechime Şi la înaintare în corpul silvic.“ 
Să ne lămurim. 
Va să zică, profesorii şcoalei de brigadieri nu sunt membrii ai corpului didactic ordinar. Ei sunt: sai chiar 

profesorii Şcoalei de silvicultură, cari mai fac curs și la şcoala aceasta de brigadieri, sai sunt agenți silvic a 
Statului. Atunci, nu mai înțeleg ultimul aliniat al acestui 
articol. 

„Salariul şi gradaţiunea pentru profesorii de la sec țiunea de brigadieri vor fi acele fixate pentru institutorii 
şcolilor primare urbane, prin legea învățămîntului primar şi normal primay.& 

Cum ? lată un agent silvic al Statului pe care îl luaţi din corpul silvic, bine înțeles cu voia ministrului săi, ȘI îl duceţi la Şcoala de brigadieri, care depinde de minis terul instrucţiunei publice; şi în timpul cind este deiașat 
iŞI păstrează dreptul la vechime şi la înaintare în corpul Silvic, şi ce leafă, îi daţi? Leafa unui institutor primar ba şi gradaţiunea unui institutor primar. Nu înţeleg: leafa lui de. agent Silvic, o mai ia, sau nu, in timpul acesta? Dacă nu o ia, atunei nici odată nu veţi găsi un agent silvic care să facă prostia să, 'şi lase meseria sa de agent silvic ca să ia o leafă de institutor primar. j 

Dacă 'Și păstrează leafa, este cu putinţă săi mal 
„daţi peste leafă, o diurnă, o indemnisare. Dar nu puteţi să ziceți că “i mai daţi leafa, de institutor primar, de das căl primar de copii mici, că "i mai daţi leafa şi grad
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ţiunea de institutor primar. Nu pricep lucrul. Şi de aceea 
mi pare rău eă sunt silit să iai cuvintul, la un lucru: 
aşa de neînsemnat, dar pentru mine, aceasta este o obli- 
gațiune. 

Am spus de la început că legea este aşa de rea, toc- 
mai din causă că este făcută de departamentul incompe- 
tent în această privinţă. Şi mi-am luat sarcina ca, peste 
tot, unde găsesc această urmă a specialei incompetenţi, 
să pun degetul şi să arat. | 

In cultura generală, v'aţi zis, sunt trei feluri de şcoli: 
primare, secundare şi superioare. 

Este profesor de şcoală primară, ia leafă de dascăl 
de școală primară; este profesor de şcoală secundară, ia 
leafa de profesor de şcoală secundară; este profesor de 
şcoală superioară, ia leafa egală cu a profesorului univer- 
sitar. 

Şcoala de brigadieri silvică, este şcoală primară; nu 
ştii de ce să fie primară; dar fiind-că este şcoală pri- 
mară, profesorul va trebui să ia leafa de institutor pri- 
mar, cum. iaii şi acei de la şcoala elementară de agricultură, 
de la şcoala elementară de comerciu şi cel de la școala 
elementară de meserii. 

Dar aci nu se mai potriveşte simetria. Aceştia sunt 

agenţii silvică ai Statului, şi profesori la şcoala de silvi- 
culţură. Acestora nu li se poate da de cit o diurnă sai 
indemnisări oare-cari, pe d'asupra lefei lor, pe care o ai 
ca profesori la şcoala de silvicultură sati ca, membrii ai 
corpului silvic al Statului. 

Dacă va rămîne aliniatul ast-fel cum este redactat, 

va fi o absolută anomalie, pentru care nu am de citi 
această explicaţiune de logică verbală. Această şcoală, de 
brigadieri este şcoală primară, şi prin urmare trage-le 
leafa de institutori de şcoală primară. | 

In contra, acestei simetrii, nu mai zic matematică, 

căci a fost cu supărare, în contra acestei simetrii de ci- 

fre mă înscrii şi declar că nu pricep ce este scris in 
art. 29,
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(Şedinţa Camerei de la 13 Martie, 1899) 

“La art. 43, cu privire la recrutarea personalului didactic a şeoalelor inferioare de meserii, d. Ionescu vorbi ast-fel : 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, am cerut cuvintul 
la acest; articol, pentru-că voii să vă dovedesc că sar 
putea face o mare economie financiară, 

Inainte de a-mi desvolta aceste foarte scurte obser- Vări, să-mi daţi voe să răspund la acuzaţiile de adineaori, 
ale d-lui raportor care zicea că noi vrem şcoalele închise, 
pentru că suntem în contra, principiilor liberale Şi Că prin- 
cipiile liberalilor cer ca şcolile profesionale să fie așa Îâ 
cute în cît absolvenţii unei şcoli să poată trece în şcoala 
Superioară. 

La aceste acuzaţiuni dați-mi voe să răspund cuo 
autoritate puternică în această Cameră, o autoritate care 
nu se poate recuza, cu aceea a d-lui Dumitrescu-Iaşi. D-sa este nu numai rector al universităţei, ceea ce nu lar pu- 
tea face competent în cestiunele profesionale, dar este ra- 
portor al legei. 

Iată ce spune d-sa prin raportul săi: 
„In  şcoalele profesionale, fie-care şcoală trebue să 

aibă chemarea ei bine determinată. Fie-care prepară pen- iru o anumită profesiune, ca să poată exercita imediat la 
isprăvire, şi tocmai acest scop îl are în vedere organizarea 
şcoalei. Preocuparea de a o alcătui ast-fel, în cit să 
servească în acelaşi timp Şi ca tranziţie pentru o treaptă 
superioară, ar slăbi Şi complica, organizarea. Şcoala po fesională devine atunci o creajiune bastardă, care cuprinde 
prea mult pentru scop şi prea puţin pentru transiţie.” 

Ce-mi permisesem să vă zic adineaori? Este că ră 
faceţi dacă introduceţi în lege, cea ce lipsea în legea d-lui ministru, sistemul de a organiza aşa, diferitele şcoli pro fesionale, în cit să slujească drept punte de trecere ună 
la alta. 

Nu am vorbiţ aşa de elegant ca d. Dumitrescu-lași, că este prea mult pentru scop şi prea puţin pentru tran Ziţie. Ei am vorbit apla şi am zis că, fatal o să influen: 
ţeze în răi una, asupra celor-lalte. , „Recunosc că mai frumos a vorbit d. Dumitreseulași 
ŞI prin urmare, primese să pun desvoltarea mea sub sc
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țul d-sale, care a spus: „prea mult pentru scop“ şi care 

califică, cu cuvinte foarte aspre, de bastardă o asemenea 

concepţie. Ce are de a face cestiunea, de principii liberale şi 

principii conservatoare? E alt-ceva: este cestiunea de a 

se şti dacă se poate face un lucru practic. Dar nu să-l 

faci numai pe hărtie cum aţi făcut. 
D. Costinescu îmi zicea adineaori: Hirtia între toate 

este cea mai pacientă dintre toate materiile asupra cărora 

ne exersăm puterea, noastră de concepţie. , 

D. Gr. N. Macri: Impărăteasa Ecaterina a zis aceasta. 

D. Take lonescu: Atiît mai bine, avem în această pri: 

vință şi autoritatea Impărătesei Ecaterina. 

D. B. St.-Delavrancea : Socrate a zis aceasta, vorbind 

de pergament. 
D. Gr. N. Macri: Nu este Socrate. 

D. B. St.-Delavrancea: Este Socrate, cind a zis că nu 

vrea să scrie pe piele de bestie. 
D. Take Ioneecu: In cestiunea aceasta nu aţi fost fe- 

ricit, d-le Macri. 

Dar las aceasta la o parte şi intru in chestia spe- 

cală a art. 43. 
In acest, articol se zice că pentru şcoalele de băeţi 

și fete veţi recruta personalul didactic în acelaşi mod ca 

și pentru învățămîntul secundar, conform art, 25, 26 28,şi 

30 din legea învăţămintului secundar şi conform disposi- 

țiunilor art. 81, 82 şi 33 din acea, lege; prin urmare şi 

plata va fi tot ca a lor. Eii cred că este de prisos 

acest lucru pentru studiile foarte neînsemnate ce le aveţi 

în programul acestor şcoli, şi cred că aţi putea întrebuința 

fără nici o pagubă pentru şcoli, dar cu cîştig pentru budget, pe 

institutori pentru unele materii, cum s'a prevăzut şi la şcoa- 

leje elementare de agricultură. Căci pentru istorie şi geo- 

grafie, pentru aritmetică practică, Și geometrie, de ce ar 

îi trebuinţă de un licenţiat în litere sai ştiinţe, ba încă 

să fi trecut şi prin examenul pedagogic? Programul aces: 

tor şcoli inferioare de meserii nu este de cît acela al 

şcoajelor primare puţin mai desvoltat. Nu înțeleg de ce 

pentru aceşti meseriași, cari îi veţi ţine timpul cel mai 

lung în atelier şi numai cite-va ore cu cursuri teoretice, 

trebue să puneţi profesori pe care să-i plătiţi cu cite 400 

lei şi cu gradaţiunile să se ridice la 600 lei lunar?
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Afară, de aceasta vă va, fi grei să întrebuinţaţi un pro: fesor secundar, căci nu veţi avea destule ore de studii teoretic, în aceste şcoli profesionale de băeţi şi de fete, că să-l puteţi întrebuința minimum 12 ore, timp la. care sunteţi în drept să-i impuneţi pe basa legei învăţămin- tului secundar. Şi atunci veşi lua numai profesori de la cele-l'alte şcoli secundare din localitate spre a complecta orele. Şi aceste şcoli, vor. avea, aerul de a avea dascăli de clacă. - 
Nu este răi să poţi întrebuința pe profesorii la mal multe şcoli. Dar unei şcoli care nu ar avea proprii săi profesori, evident că i-ar lipsi ceva în organizare. 
Nu este nevoe să-mi explic ei de unde a eși art. 43, 
Cînd sai creat la ministerul instrucţiunei publice şcoalele profesionale de fete, s'aii creat cu tot aparatul şi cu toate pretenţiunile pe cari era firesc să le aibă aceste şcoli la ministerul instrucţiunei publice. 
Fiind şeoale secundare trebuiaii, prin urmare, orga: nizate ca, şi externatele secundare ; catedre speciale, apoi pentru diferitele catedre aceleaşi titluri, aceleaşi lefuri, aceiaşi licenţiaţi. Cred că pentru cele-lalte şcoli profe- sionale pe cari voiţi să le creați, unde studiile sunt foarte simple, institutorii de la şcolile normale de insti- tutori, unde-i primiţi după ce ai făcut mai mulţi ani, şi acolo îi mai ţineţi 5 ani, ar fi dascăli destui de tari; nu văd nevoia să băgaţi în aceste ateliere licenţiaţi. Dar nu este cestiunea numai de economie; lasă că Şi economia nu este de despreţuit. Un institutor ar costa 220 lei pe lună; un profesor de curs secundar 360 lei pe lună, şi pe lîngă aceasta, gradaţiunea la 220 lei pe lună mai mică; iar Sradaţiunea, la 360 lei pe lună mă mare. 

Dar mai este Şi caracterul şcoalei. Ş Dacă, voiţi ca acestor şcoli profesionale să le dați un caracter cit se poate mai practic, va trebui ca ŞI studiile pe cari le daţi acolo, să aibă un caracter cit se 
poate mai puţin pretenţios, 

__Căci este firesc ca un licenţiat; în litere saii în ştiinţe, o licențiată în litere sati în ştiinţe, trimeşi acolo, vor da studii mai bune de teorie, vor căuta să-şi etaleze ştiinţa
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lor, vor da şcoalei un ton pretenţios; iar cusătoreasa 

sa zidarul care a luat lecţiuni de la un licenţiat, se va. 

simţi că a intrat într'o atmosferă de învăţămint de multă 
procopseală, şi va căuta un alt, debuşeu. 

Prin urmare, nu este numai economia, dar şi nece- 

sitatea de a da acestor şcoale un aer mai puţin pre- 

tenţios. 
Acesta a fost un răii, la şcoalele profesionale de fete; 

ele sai creat cum a dat Dumnezei, la întîmplare. As- 

tăzi însă, cînd legiferaţi pentru studii cari sunt neinsem- 

nate, puteţi foarte bine recurge la absolvenţii de la şco- 

jile normale de institutori, răminind ca să numiţi licen- 

ţiaţi la catedrele de limbi străine moderne, căci voiți ca 
meseriaşul să vorbească limbile străine. 

Dar chiar la aceste catedre fiind-că negreşit nu voiți 

să înveţe meseriaşul literatura limbelor străine, şi nici 

nu voiţi ca dinsul să fie în stare să citească astăzi pe 

autorii de acum 200 de ani, ci voiţi să poată vorbi 

limba curentă de astăzi, limba care se cere pentru exer- 

cițiul meseriilor lor, cred că ar fi mai bine să căutaţi 

oameni cît se poate de practici, cu o pronunțare mai 

bună care să-i înveţe conversaţia. 

pe 

(Acecaşi şedinţă) 

La art. 56 d. Take Ionescu are cuvintul: 

D. Take Ionescu: D-lor, în cursul discuţiunei acestei 

legi, am luat cuvintul regulat la fie-care articol privitor 

la modul cum se admit şcolarii în diferitele şcoli create 

sati transformate prin această lege. La articolul acesta 

maj ales, criticile mele sunt din cele mai întemeiate. 

Vă aduceţi aminte, d-lor, că aţi votat în şedinţa, pre- 

cedentă articolul relativ la şcoalele profesionale de băeţi 

şi de fete, numite azi şcoli inferioare de meserii, şi că 

Sa hotărît ca în acele şcoale cursurile vor ţine 7 ani, 

dintre cari 5 ani formează şcoala de meserii inferioară 

de gradul ], şi dacă se mai urmează şi cei-l'alţi 2 ani,
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atunci se numeşte şcoală inferioară de meserii de gra- dul al II. 
Aţi votat adineaorea un articol prin care ați hotări că durata. studiilor în şcoala Superioară de meserii este de 6 ani. | 
Acum ce propune art. 56? Acest articol propune ca să se primească in şcoalele superioare, absolvenţi ai Şcoalei inferioare de gradul Î, adică, cei cari ai făcut 5 ani în şcoala de meserii şi cu 6 ani cari îi va face în şcoala superioară, fac peste tot 11 ani. 
Ei bine, dreptul se învață in 8 ani de liceii şi 3 de universitate ; ştiinţele matematice Şi ştiinţele naturale ca să ajungă pănă la cunoştinţele d-lui Vitzu se fac în |] ani, şi meseriile, cum este ferăria, lemnăria, tinichigeria, turnătoria, rotăria, căruţăria, căci acestea sunt meseriile înserate în acest articol, au să se facă tot în 11 ani! Inchipuiţi-vă d-v., că un om ca să înveţe să fie tinichigii Sau rotar, trebue să învețe la şcoală 11 ani. | Dar, d-lor, nici Edison n'a învățat 11 ani electri: 

citatea. 
Sunt lucruri pe lumea aceasta care îţi escită indig- nare, sunt lucruri ce-ţi escită mila, şi sunt lucruri cari 

îţi escită veselia, Această lege intră în categoria a treia. 
Este ca şi cîna aţi învăţa pe un om dreptul în 11 ani. 

Ce Voiți să iasă rivalul lui Cujas cînd ese din şcoală ? Sau ca şi cum ați învăţa pe un naturalist 11 ani. Ştii că 
savanții învaţă toată, viaţa, dar ei nu învaţă în şcoală. A învăţa 11 ani lăcătuşeria, este a eși un Edison în lăcătu- şerie. O ţară nu cheltueşte bani ca să scoată minuni din meseriaşi. Aţi votat art. 583 care spune : Şcolile superi: oare de meserii vor servi pentru învăţarea meseriilor, cari reclamă cunoştinţe teoretice mai înaintate. “ Art. 55 însă zice că se va învăţa, noţiunile necesare lucrătorului. Cum se potriveşte treaba aceasta? lată o şcoală unde se predă noţiuni necesare lucrătorului. Ai crede că este o şcoală unde se învaţă pentru a, eşi lucrători Și pe urmă spune că se învaţă 11 ani. Ce ferar pe lume a învăţat 11 anţ? Unui ferar sau unui lăcătuş care a În: Văţat 11 ani, trebue să i se creeze şi un post de minis tru al ferăriei Şi al lăcătuşeriei, care să, descopere iarba fiarelor cu care sa deschidă, toate lacătele. (Ilaritate).
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Mai departe, încă un lucru curios; veţi primi în 

aceste şcoli superioare de meserii pe cei cari ai făcut 5 

ani în şcoala inferioară. Foarte bine, însă vă întrebaţi 

d-v.: o şcoală în cari vin oameni cari de 5 ani ai în- 

văţat o meserie, ce programă va avea? Negreşit că va 

avea o programă mai desvoltată de cit a şcoalei de 

unde vin. 
Ei bine, nu este aşa în proiectul d-v. Art. 55 pe 

care "l-aţi votat, iată ce prevede pentru învățămîntul teo- 

etic: „Scrierea“, adică, după ce a făcut 4 ani în cursul” 

primar, 5 ani în şcoala de meserii, îl mai învăţaţi să 

șerie... Cunoştinţe de fisică şi mecanică necesare lucrătorului, 

adică cit trebue unui lucrător. Aritmetica şi geometria prac- 

lică, nici măcar noţiuni de algebră nu învaţă: apoi techmo- 

logia, maşină agricole, comptabilitatea atelierelor, desenul şi 

schiţe, “ 
Sa vedeţi acum ce învaţă el in şcoala de unde vine. 

lată ce zice art. 38 în unul din aliniate: „Afară de 

învăţătura, meseriilor, elevii vor face lecturi folositoare, 

referitoare la meseria lor şi vor primi noţiuni de religie, 

limba, franceză şi germană, aritmetică şi geometrie prac- 

tică, contabilitate, istorie, geografie, desen şi caligrafie.“ 

Cum se explică lucrul ? Programul acestor şcoale su- 

perioare de meserii "l-a luat din legea actuală, art. 55. Să 

vi citesc, e în tocmai: 

„Scrierea, noţiuni de fisică şi mecanică necesare lu- 

crătorului, aritmetica şi geometria practică, noţiuni de 

technologie, maşinele agricole, contabilivatea atelierilor, 

desenul şi schiţe.“ 
Dar în legea actuală lucrul avea un rost, omul care 

făcuse legea actuală, ştiuse ce spune, căci iată ce se vede 

în legea actuală, art. 61: | 

„Solvenţii şi externii vor fi primiţi în şcoală în urma 
unui examen prin care să dovedească că ştii scrie şi citi 

și că posed cunoştinţele de aritmetică, geometrie şi de- 

sen, aşa cum se predat în şcoala primară, preferindu- 

se la egalitate de note, pe acei cari au terminat şcoala 

primară.“ Si 

Neapărat, d-lor, că 0 şcoală care lua, băeţii din 

şcoala, primară, era firesc să-i înveţe încă 6 ani geome- 

trie şi aritmetică practică, noţiuni de technologie, dar d-v.
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cari îi luaţi după ce aii mai făcut 5 ani peste şcoala pri- mară, şi-i mai ţineţi încă 6 ani ca să-i scoateţi fenizi in- dustriali, îi puneţi să inveţe scrierea, aritmetica ! 
Iată de unde vine cusurul ; d. ministru nu făcuse aşa, de aceea ziceam eu că sa adăogat la slăbiciunea proiectului şi fanfaronada raportului. Proiectul d-lui mi- nistru zicea : 
„Se vor primi în şcoalele de arte şi meserii şcolari cari vor avea etatea de 13 până la 16 ani, şi cari vor “fi absolvit cursul primar.“ 
Şi a venit d. raportor şi a schimbat primirea, şi a zis: să fi făcut 5 ani la şcoala inferioară, dar n'a schim: bat şi programul! Şi a rămas vechiul program care nu mai are a face. 
Dar, d-lor, credeţi că lucrul se opreşte aici? După ce programul nu se potriveşte de loc cu condiţiile de admitere, să vedeţi ca la punctul 5 al art. 56 se mai primeşte şi absolvenţi ai cursului secundar inferior. Mai intii, d-lor, pentru Dumnezeii : vreţi să faceți lucrători în ţara aceasta, Şi d-v. le cereți să facă întiii gimnaziul? Dar în sfirşit credeţi d-v. că e posibil să se înveţe serios meserii într'o şcoală în care veţi avea două, categorii de oameni, unii cari ati făcuţ deja 5 ani în acea meserie şi alţii cari n'a făcut nici un an în acea meserie? Unul incepe de la prima linie, îl vei învăţa cum să pue mina pe un echer, pe un ciocan, pe o rindea, iar altul e un om are a eşit maestru din şcoalele inferioare, şi dv. puneţi la un loc în aceeaşi şcoală, să învețe maeştrii impreună, cu bucherii, şi Voiţi să găsiţi şi profesori cari să fie oameni întregi la minte, cari să predea meseria aşa ca, să meargă împreună, maeştrii cu bucherii, un om care a făcut 5 ani de meserie, cu un om care nu a cut nici o zi?? 

Imi dau osteneala să înţeleg şi nu pot de loc. „Nu este destul aceasta. După ce, cum vedeţi, con- diţiunile primirei nu se potrivesc cu programa şi se face acest amalgam de oameni, să ne întrebăm dacă 0 ase- 
menea, dispoziţiune este posibil să se aplice vre. o dată în realitate. 

Ce este un om care învaţă şcoala de meserii ? Este un om care vrea, să-şi ciştige viaţa de timpurii. Oamenii
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cari cred că pot să stea la şcoală 1l ani, afară de 4.ai 

şcoalei primare, adică 15 ani ai vieţii lor -să fie impro- 

ductivi, sunt oameni cari aii mijloace să-şi plătească acest 
lux, şi aceia se fac licenţiaţi în drept ori în ştiinţă, sau 

doctori: în medicină. Dar acel care se destină pentru fie- 

rărie, turnătorie şi ajustagiii esțe un om care nu poate 
să dea din viaţa lui 15 ani pentru învățătură. 

Este cel mai mare lux ca un om să dea 15 ani. Să 
maj presupunem măcar un singur an de repetent, fac 16 
la cari adaogind 7? ai virstei lui avem 23 de ani. Apoi 
măgădăii de 28 de ani aii să fie lucrătorii noştri indus- 
triali? Pot sta ei pănă la 23 de ani improductivi? Il mai 
ia şi în armată, aşa câ abia la 25 de ani ar putea să 
intre în ateliere. Este o glumă, o adevărată glumă. 

Trec la o a treia observaţiune. D-v. vă plingeţi că 

şcolile de meserii, cind erai ia ministerul industriei, nu 
dădeaii resultate, că dădeai mai mult aspiranţi la func- 
ţionari, şi prima d-v. operă este să prelungiţi studiul la 
Il ani. 

Dar, d-lor, acei cari ai făcut 11 ani de studii se vor 

mulţumi ei să fie uvrieri saii contramaeştrii la cutare sai 
cutare usină? Nu vor umbla după funcțiuni? Evident 
că nu se vor mulţumi să fie uvrieri şi aceste şcoli nu 
vor mai da nici un resultat. 

Să vă dai explicaţiunea faptului că o asemenea ciu- 

dăţenie se găseşte imprimată într'un asemenea proiect de 

lege. Explicaţiunea este simplă, d. ministru al instruc- 

țiunei publice a dorit două lucruri: să ia şeolile de la - 

ministerul industriei şi a voit să facă şi şcoli proprii. 

Aşa a făcut întiiii acea şcoală elementară, de meserii, care 

Sa votat. A găsit pe urmă şcolile pe care le ia de la 

ministerul de industrie, şcoalele de meserii de băeţți în 

care se învață 6 ani, şi şi-a adus aminte că mai are şi 

Şcoalele profesionale de fete în care se învaţă 5 ani, şi 

drept armonie a mai făcut şi şcoli profesionale de băeţi 

care fac double emploi cu cele pe cari le-a luat de la mi- 

nisterul industriei. 
Ce se face acum ? a 
D-lor, d. ministru făcea o operaţie mai primitivă; 

le pusese şi pe unele îşi pe altele în proiectul de lege 

și le lăsase neconexe, pe unele le botezase şcoli pro-
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fesionale de hăeţi şi fete şi p2 altele școli de arte şi me. 
serii din Bucureşti. | 

A venit d. raportor şi a, zis: Şocoalele cari le iei de ministerul industriei în realitate sunt şcoli profesionale 
pentru băeţi. Dar vrei să mai faci şi şcoli ca acele pe 
cari le aj azi pentru fete. 

Ce să facem? Pe aceste şcoli cari le luăm de la mi- 
nisterul industriei să le botezăm superioare şi după ce le 
vom boteza, superioare hai să le facem în adevăr supe- 
rioare, să facem să intre în aceste şcoli elevi, cari ai 
trecut prin cele d'inţiiă, dar a uitat să schimbe şi programul 
şi a rămas cu programul unei şcoli inferioare, în cit aceste 
şcoli se pot numi şcoli de escursiune agreabilă pentru ab- 
solvenţii şcoalelor inferioare; căci altmintrelea e un lucru 
absurd. 

Voiaţi să faceţi o şcoală, ca cea din Paris de meserii, 
care e 0 şcoală care produce ingineri industriali? Dar 
atunci trebuia să schimbaţi programul. 

Ce credeți că aceasta e programul şcoalei de arte şi 
meserii? Noţiuni de technologie necesare lucrătorului? 

Atunci ar fi tost o şcoală ca uceea de poduri şi şo- sele care era să scoată ingineri, dar ingineri industriali. 
Aţi botezat-o şcoala, Superioară, aţi pus condițiuni de 

admisibilitate de şcoală superioară, dar a rămas programul de şcoală inferioară. 

* * 

* 

(Şedinţa dela 16 Martie, 1899) 

„La art, 67 din proect, ia cuvîntul D. Take Ionescu şi arată că dizpo zițiunile legei cu privire la crearea de şcoli profesionale sunt excesive. Sta tul nu are dreptul să numească personalul didactic la şcolile înfiinţate de judeţe, comune sai particulari, 

D. vice-președinte: D. 'Take Ionescu are cuvîntul. 
D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, articolul 67 conţine două dizposiţiuni. Cea dintiiti este foarte firească ; căci este 

drept ca, judeţele ŞI comunele să înfiinţeze şcoli profesio- 
nale şi chiar măsura, că nu se va da permisiune judeţe- lor şi comunelor să înfiinţeze şcoli, pănă cînd n'ar dovedi 
că dispune de instalaţiuni, de "material şi de personalul 
necesar, este dreaptă şi bună, căci ea împedică să se în
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fiinţeze şcoli, pe cari în urmă, după puţin timp statul 
sali va fi silit să le ia pe socoteala lui sat să le vază 
închizindu-se cu nemulţumirea cetăţenilor din acele loca- 
lităţi, 
ar este un al duoilea aliniat a pe care 7] cred ex- 

cesiv şi mergînd în contra scopului legei, de a se înființa 
cit mai multe școli profesionale. 

In adevăr, d-lor, d-v. prin această lege voiţi ca gco- 
lile profesionale să fie cît se poate de variate. 

Aţi împins chiar unele administraţiuni publice la do- 
rinţa de a înfiinţa, şcoli şi doriţi să înfiinţeze şi particu- 
lari, să poată înfiinţa şi judeţele şi comunele. Bi atunci, 
de ce această restricțiune ca îndată ce statul va da o 
subvenție, dinsul să numească personalul didactic. 

Înţeleg să ziceţi: cind statul dă o subvenție comu- 
nelor şi judeţelor cari înfiinţează acele şcoli, ele să nu 
poată numi personalul didactic de cit cu aceleaşi aptitu- 
din şi cu aceleaşi condițiuni de admisibilitate care se pre- 
văd în lege pentru şcoalele similare ale Statului; dar ca 
să meargă statul cu gelozia de-aşi întinde puterea pănă 
4şi numi personalul didactic, pentru ce? 

Aţi zis, de exemplu, că maeştri profesori din ase- 
menea şcoli profesionale — nu aţi pus la concurs pentru 

cuvintul că nu aveaţi de unde săi găsiţi pe concurenți 

—"1 numeşte ministru cu avisul consiliului permanent. 
De ce, d-lor, judeţele sai comunele care ar înființa o 
şcoală profesională să nu aibă şi ele dreptul de a-şi numi 
personalul didactic? Pentru ce? Pentru că statul le dă o 
subvenție, ori-cit ar fi de mică? Căci, încă odată, dacă, 
statul, ia parte la intreţinerea şcoalei, de ce să aibă şi 

dreptul de a numi personalul administrativ ; fiind-că atunci, 

dor, întreb: Ce rămîne judeţelor şi comunelor care în- 
fiinţează acele şcoli ? 

Aţi hotărit mai sus că judeţele şi comunele nu pot 
să fie judecători, nici despre material, nici despre insta- 

laţie, nici despre numirea personalului didactic; pentru 
toate aceste puncte va trebui comunele şi judeţele să sa- 
tisfacă cerinţele statului. _ 

Poarte bine, scopul şeoalei şi-l alege el, înzestrarea 

şcoalei şi-o. alege el, dar să rămină judeţelor şi comune- 

lor un singur lucru: prerogativa de a-şi numi personalul 

69772. Discursuri. III. 2



450 
  

didactic. Indată ce statul va da o subvenție vreţi ca per: 
sonalul să fie numit de stat? 

| Aşi mai pricepe acest lucru dacă d-v. nu aţi fi pus 
deja judeţelor şi comunelor nişte sarcini pe cari noj toți 
Je credem excesive; căci credeţi d-v. că judeţele și comu- 
nele, cînd ai deja o mulțime de sarcini pentru şcolile 
obligatorii şi vor mai fi impinse să facă şcoli peste nu- 
mărul obligatorii cu această dizpoziţiune, că îndată ce 
Ștatul va da o subvenție să numească Şi personalul di- 
dactic, le vor face? 

Dar aţi fi putut zice: să nu faceţi numiri de cit din: 
tre diplomaţi maeştri de cutare sai cutare fel, dar l&- 
saţi-le cel puţin această prerogativă, şi să, nu credeţi că 
veţi perde ceva, din autoritate, dacă le veţi lăsa, şi pe din: 
sele să-şi numească personalul didactic, chiar cînd statul 
le dă subvenţii. 

Acestea sunt observaţiunile mele la alin. IL al ari. 67. 

Ei * 

* 

(Aceeaşi şedinţii) 

La art. 76, care tratează despre biurourile comerciale de pe lingă şcoalele de comertii, d. Take Ionescu combate dispoziţiile acestui articol. 

D. Take Ionescu : Profit, d-lor, de discuţiunea art. 76, in care se vorbeşte de conducătorii biurourilor comerciale alăturate pe lingă şcoalele de comercii, ca, să mi se e plice şi mie ce este acest biuroii comercial, ataşat pe lingă 0 coală de comerciă. 
Ce se va face în acel biurou? D'lor, un laborator de 

practică este un loc în care se fac experienţe pe o scară mică; aşa de exemplu : într'un laborator de himie se fie experienţe de himie; întrun laborator de fisică se fac eX perienţe de fisică; într'un atelier de croitorie se fac haine 
ŞI rochii; intrun atelier de tinichigerie se fac obiecte de tinichea, etc. Ce se face însă într'un biurotă "comercial af” 
şat pe lingă o Şcoală, de comerciii ? Ce însemnează o mercii ? Inseamnă cumpărătoare şi vînzare de mărfuri. Iatr'un 'biuroi comercial se vor face oare asemenea cul părări şi vinzări de mărfuri ? Socotesc că nu; căci € mărfuri se vor cumpăra şi vinde, şi în socoteala cul? Se



451 
  

va face numai comptabilitate? Dar aceasta se face în 
clasă, căci şi în clasă se pot face operaţiuni ipotetice. 

Negreşit că ar fi mai bine să se facă comptabilitate 
cu operaţiuni reale. Dar pentru ca să faci aceasta, trebue 
ca în acel biuroi să se cumpere şi să se vindă. Dar nare 
să fie nici cumpărătoare, nici vinzare, şi atunci ce are să 

fie în aceste biurouri comerciale? Aşi înţelege să faceţi 
ca la farmacie, unde studenţii în farmacie trebue să facă 
practică. Aşi inţelege ca şi studenţit şcoalelor de comercii 
să fie puşi într'un biuroii comercia], unde vor practica pe 

operaţiuni reale. Dar aci nu este aceasta. Vă întreb atunci 

cu mai multă curiositate, cu cit ateste biurouri comer- 

ciale lipseaii din proiectul d-lui ministru şi aii fost intro- 

duse de comitetul de delegaţi; prin urmare, la concep- 

ţiunea şcoalelor de comerciă, așa cum au fost alcătuite 

a început fără aceste biurouri, a venit să se adauge 

această, descoperire a biurourilor ataşate, cari, de altmin- 

trelea ne conduce şi la o cheltuială. 
Va mărturisesc că la discuţiunea generală m'am gin- 

dit, cum ar fi un biuroii comercial ataşat pe lingă o şcoală 

de comercii. 
In acest biuroi comercial poate că sar face lucru- 

ile acestea pe închipuite. Poate că va sta conductorul 

biuroului la tarabă acolo şi băiatul o să intre să zică: 

„cumpăr atita cafea“, şi altul să treacă. la comptabilitate 

şi pe urmă, să zică: „vind atita cafea“, care să se treacă, 

la comptabilitate. Acesta nu ar fi un biuroi comercial, ar 

fi un mic teatru ataşat pe lingă o şcoală. Aşi vrea să mi 

se explice lucrul practic, ce o să fie în biuroul acela, şi 

ce o să facă conducătorii aceştia pe cări “i luăm pe zece 

ani? Ce o să dirigă ei în acest tiuroii comercial ataşat 

pe lingă şcoala comercială, şi aceasta ca să ştim ce 

votăm ? | 
* * 

* 

(Aceeaşi şedinţă) 

La, art. 77, devenit 78, cu privire la frecuenta şcolară şi la dreptul de 
excludere a elevilor lipsiți de aptitudini, d. Take Ionescu zice, că dispoziţiile 

acestea sunt prea escesive. 

D. Take Ionescu : D-lor deputaţi, la acest articol sunt
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două idei, una pe care o cred bună Şi alta care p cred rea. 
Ideia bună e că nici un şcolar, — afară de _casurile de forţă majoră, — nu va putea sta intr'0 clasă mai mult de doi ani. 
Este adevărat că şcolarul care nu trece o clasă, în timp de doi anieo pagubă şi cum Şcoala, e gratuită, e foarte drept să fie eliminaț. 
Aliniatul din urină însă? "1 găsesc excesiv, cel puţin într'o parte a lui. 
Iată cum sună aliniatule din urmă: 
„Se vor putea exclude chiar după primul an, şcolari 

cu totul lipsiți de aptitudine sai de putere fisică, pentru a putea urma cu folos cursurile şcoalei. “ 
Chiar pentru lipsă de putere fisică, d-lor, şi în reali tate lucrul e discutabil, cum îi luaţi într*o vîrstă foarte fragedă: Dar la rigoare, pentru lipsă de putere  fisică, aide 

să'i excludeţi. i; posibil insă, ca un an să fie o încercare 
destulă pentru aptitudinea unui copil de 10—11 ani? Dar aceasta mi se pare excesiv, căci din momentul ce'i per- miteţi să rămînă repetent, e pentru lipsa de aptitudini, 
Ştiut fiind că toţi repetenţii arată lipsă de aptitudini. lată 
de ce cred că e excesivă această disposiţie pentru nişte 
copii. 

* 

(Aceeași şedinţă) 

Art, 84. La acest articol, d. 'Take Ionescu vorbeşte ast-fel: 

D. Take Ionescu: D-lor, art. 84 readuce în discuțiune 0 cestiune de principii. In discuţiunea generală am ui: ticat modificarea care s'a făcut de comitetul delegaților la proiectul d-lui ministru. 
Iată, d-lor, cum era textul din proiectul d-lui minis- tru al instrucţiunei publice, alin. 1 de la acest articol: „Unele şcoale secundare de băeţi se vor putea trans forma treptat în Şcoli cu caracter practic şi profesional, potrivit cu trebuinţele locale şi în vederea unor aplicaţii determinate. Această transformare se va putea face pilh măsură budgetară,* 

. |
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Ce idee coprindea acest articol? Ideea era că pe 
lingă şcoalele de învățamint general, pe cari le avem noi 
după legile existente, să se mai poată crea.şi alte ti- 
puri de învăţămînt secundar pe cari experienţa le ar do- 
vedi că sunt de nevoe. 

După legile existente, d-lor, aveam mai multe tipuri 
de şcoli de învățămînt general. 

Aşa avem: gimnaziul inferior şi liceul sai gimnaziul 
superior. Altă dată aveam şi gimnaziul real dar a fost 
suprimat prin reforma învăţămîntului secundar. 

Pe lingă şcolile profesionale acum sunt: trei tipuri 
de şcoli agricole, trei tipuri de şcoli de meserii şi două tipuri 
de școli comerciale. Va, să zică, opt tipuri de şcoli profe- 
sionale şi cu două de învăţămint general fâc zece tipuri. 

Ei bine, ideea era, probahil, că deosebit de aceste 
zece tipuri să mai fie posibilitatea creărei şi altor tipuri 
de învăţămînt secundar, pe care experiența va dovedi că 
sunt de nevoie. 

Şi atunci ce zice d. ministru al instrucţiunei în pro- 
iectul său? 

Sa făcut o cheltuială enormă cu înfiinţarea diferite- 
lor şcoli secundare ; se face o cheltuială enormă acum 
cu înființarea acestor opt tipuri de şcoli profesionale. 

Nu este bine ca nouile tipuri de şcoli secundare pe 
cari ni le va sugera nevoile practice, să le creăm iar, 
din noi, pe lingă, învăţămîntnl de astăzi, ci, din contră, 
unele şcoli secundare să le transformăm în nişte şcoli cu 
caracter practic şi protesional potrivit cu trebuinţele lo- 
cale cari le va sugera experiența. | 

Va să zică, va merge din incercare în încercare şi 

atunci înţelegeam ca ministrul să ceară dreptul să facă 

aceste cheltueli pe cale budgetară, de oare-ce în legea în- 

vățămîntului secundar este un articol care împedică crea: 

tea de şcoli, şi, cum ministrul nu poate să se ocupe nu- 

mai de transformări de şcoli, este un lucru foarte excep- 

țional ca parlamentul să se ocupe în două sesiuni de-a 

rindul numai cu cestiuni de învăţămînt. De aceea, era 

foarte cuminte ideea din proiectul d-lui ministru ca, pe 

cale budgetară, să se poată face transformări de aseme- 

nea şcoli. Comitetul delegaților ne cere să votăm noi lu- 

crul ce nu ne face cinste; căci cum să votăm nol lucrul
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acesta, că se poate face o transformare printr'o- lege ? Hvident că - ceea ce a făcut o lege, numai o altă lege 
poate să o desfacă. 

Prin urmare, ştergeţi aliniatul, sati mai bine reți- neţi redacţiunea ministrului, care era mai superioară, 
fiind-că lăsa cimpul liber al unor experiențe indispensabile 
în asemenea materie; căci nu este frumos să votăm noi 
acest lucru: această lege, printr'o lege se poate modifica. 
Aceasta nu este numai o critică de cuvinte. Pe mine mă 
supără că s'a modificat ideea; căci atunci cînd creați opt 
tipuri de şcoli, din cari unele nici o dată experimentate, nu era răi să vi se dea posibilitatea de a. crea şi alte 
tipuri pe cale budgetară, ca roadele lor să le puteți com- 
para cu roadele acelor pe cari le-aţi creat. 

Aceasta cu atît mai mult cu cit ați creat un tip de şcoală comercială, elementară, foarte ciudat, cu doi ani 
de studii. 

Nu'l mai discut, şi nu se ştie dacă tocmai în acest 
articol 84, aliniatul I, nu va fi prilej şi mijloc de a se 
crea şi alte tipuri de şcoli inferioare, cu caracter oare: 
cum comercial, şi să le comparaţi cu cele ce aţi creat 
prin această lege. 

„D-lor, aliniatul 2 coprinde o cestiune de. principii, ideea este excelentă, şi este foarte bine să profităm de 
şcolile profesionale de fete Şi să înființăm pe lingă ele și 
0 secţiune comercială. 

Mi se pare însă prea scurtă durata de un an pentru această specializare. j 
Ei cred că ar fi bine să faceţi această bifureare mal 

de vreme, din clasa, IV, şi să puneţi doui ani de studii 
comercial; şi iată motivul mei. 

D-v. deja la şcoalele comerciale elementare de fete aţ: prevăzut trei ani ae studiu, pe cînd la băeţi aţi pus doi ani. Aţi crezut probabil că fetele ai mai puţină ap- titudine pentru studiul comercial şi că le trebue trei ani ca să înveţe ceea ce băeţii învaţă în doui ani. Pe de altă parte, d-v. n'aţă făcut pentru fete şcoli comerciale de grâ dul II, ci numai Şcoli elementare. 
„EX bine, această şcoală pe care o faceţi, această sec: ţiune comercială, la învățămîntul secundar de. fete, ar trebui să coprindă un studiu măcar cam cit al şooalelor
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elementare de comerciii, căci un an, — şi un an, mai ales 

anul ce) din urmă, ştim toţi că se reduce la, şeapte luni, — 
mi se pare prea puţin. 

Dar, veţi zice că un an poate fi destul, şi în casul 
acesta lăsați ca lucrul să fie hotărit de experienţă şi zi- 
ceți pur şi simplu: „Pe lingă şcoalele secundare de gra- 
dul I, se va putea adăogi o secţiune comercială în care 
se vor preda exclusiv cunoştinţele necesare comerciului. 
In această secţiune se vor admite absolventele a trei saii 
patru clase ale şcoalei secundare de fete de gradul I.* 

Cu scopul acesta veţi putea cerca dacă un an sai doi 

e suficient şi nu veţi fi siliți să modificaţi legea în casul 
cînd veţi constata, că un an e prea puţin. 

Acum, d-lor, n'aţi putea să profitaţi de acest arti- 

col şi să îndulciţi întru ceva acea idee pusă la art. 74, 

şi care cu drept cuvint necăjise pe colegul nostru d. Ionel 

Grădişieanu? 
D-v. faceţi şcoli comerciale elementare pentru fete 

şi probabil sunteţi hotăriţi să faceți multe. Şi personalul 

didactic îl luaţi din institutoarele pe care le veţi trimite 

bursiere în străinătate. Ce aţi făcut la băeţi însă? 
Aţi luat pe absolvenţii şcoalei comerciale de gra- 

dul II şii faceţi profesori la şcoalele elementare de co- 

merciă. 

Nu credeţi d-v. că ar fi mai bine ca, în ceeace pri- 

veşte pe fete, să nu trimiteţi în străinătate pe institu- 
toare direct, ci pe acele cari ai făcut la şcoala secundară 

de fete doui ani de şcoală comercială ? 
Lucrul ar îi oare cum în sistemul legei şi pe lingă 

aceasta n'aţi risca ca, în şcoalele superioare cin străină- 

tate, să ni se spună că este foarte grei să se înveţe 

atit comerciă, cit trebue pentru un profesor. Acestea 

sunt, d-lor, observaţiunile ce aveam de făcut la. acest 

articol. 
* 2 

% 

(Aceeaşi şedinţă) 

La art. 8, cu privire la data punerei în apiicare a legei, D. Take 

loneseu își exprimă ast-fel părerea sa: 

D. Take Ionescu: Dior deputaţi, această lege se va
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pune în aplicare începind de la 1 Septembre 1899 şi este absolut inaplicabilă aşa cum este redactat articolul, Sunţ multe lucruri în această lege ; Sunt lucruri cari se pot pune în aplicare imediat, cum este trecerea actualelor şcoale de la ministerul special, la ministerul de instrue: ţiune, aceasta se poate pune în aplicare acum imediaţ și veţi vedea că articolul următor pune aceasta, în aplicare chiar de la 1 Aprilie 1899. 
Asupra acestui lucru însă, voii vorbi cînd va veni acest articol în discuţiune, Dar, sunt alte lucruri cari nu se pot pune în aplicare la 1 Septembre 1899. 
Aşa de exemplu, şcolile elementare de agricultură nu se pot înfiinţa la 1 Septembre 1899. Nu aveţi încă personal, trebue să-l formaţi, nu aveţi nici local; nu aveţi nimic în această privinţă. 
Şcolile de comerţ nu le veţi putea, înfiinţa, fiind-că nu le veţi putea imediat transforma. 
Şcolile de meserie, şcolile profesionale de asemenea ; va să zică sunt părţi întregi în uceastă lege cari nu se pot pune în aplicare la Septembre 1899. 
De ce să aveţi un articol care să zică că, legea se pune în aplicare de la 1 Septembre 1899 şi să nu zică mai bine, că se va pune legea în aplicare treptat, cu în- cepere de la 1 Septembre 1899? Căci acesta e ade- vărul. 
De la 1 Septembre 1899 veţi începe a pune în apli: care legea, şi o veţi pune în aplicare treptat. 
Ei cred chiar, că obligaţiunea aceea, că strict în 6 „ani să fie 280 de Şcoli de agricultură şi de meserie pe so coteala, judeţelor, nici aceea nu aveţi de gind să o apli: caţi tocmai aşa. Legea se va aplica treptat, cu începere de la 1 Septembre 1899. Deci, să zicem şi noi că această lege se va pune în aplicare treptat, cu începere de li | Septembre 1899. Cînq eşti autorizat prin lege să aplici legea treptat, atunci, prin decrete aplici parte din lege, îndată ce simţi că Poţi să aplici unele părți. Vă mai trebue aceasta şi din alt punet de vedere: 

aveţi şcoli pe cari le transformați, cum sunt de exemplu şcolile practice de agricultură ; faceţi 3 ani d'aici inainte. Şcolile de comerţ inferioare 1 reduceţi la 2 ani, şcolile Superioare le faceți cu 4 ani. In toate acestea, vor fi pe-
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rioade de transiţii; sunt o mulţime de detalii; şi de aceea, 
aşi cere să zicem că această lege se va pune în apli- 
care, treptat, cu începere de la 1 Septermbre şi să rămînă 
d. ministru să pună în aplicare fie-care parte îndată ce 
simte că o poate pune în aplicare. 

* * 

+ 

(Aceeaşi şedinţă) 

La art. 89, devenit 90, cu privire la numirea profesoarelor şi a su- 
plinitoarelor, d. Take Ionescu vorbi ast-fel : 

D. Take Ionescu : D-lor, disposiţiunea introdusă de 
comitetul delegaților este foarte bună, ca suplinitoarele cari 
au trei ani să fie admise în urma unui examen, să poată 

deveni profesoare. Acesta este un lucru care s'a făcut şi 
cu legea învățămîntului primar în 1893; dar ceea ce mi 
se pare excesiv este ca să se ceară certificate de absol- 
virea liceului. De ce să se ceară aceasta dacă sunt su- 
plinitoare cari ai suplinit 8 ani într'o şcoală secundară, 
de fete? Eu cred că, ar fi suficient, ca în loc să se ceură 
certificat de absolvirea liceului, să aibă titlul unei şcoale 
normale sai certificatul unui externat de fete. De ce nu 
ar folosi de acelaşi beneficii care îl deschide legea prin 
art. 89? 

Cred că în această privinţă, cel puţin d. ministru 
este de aceiaşi părere ca şi mine, şi nu vede cu ochi 
buni absolvirea liceului de către fete. Dacă sunt bune 
aceste suplinitoare, şi cred ca să fie bune, de vreme ce 
au stat 3 ani, de ce să nule cerem un titlu al unei şcoale 
secundare de fete, căci este suficient pentru ca să, fie pro- 

fesoară în o şcoală profesională de fete? Dacă d. ministru 

near spune că dintre actualele suplinitoare cu 3 ani 

nu este nici una cu certificat de şcoli secundare de 

fete, atunci de sigur că observaţiunea mea devine inutilă. 
De altmintrelea, d-lor, şi în aliniatul următor, unde vor- 
biţi de limbele moderne, tot vă mulţumiţi cu certificatul 

şcoalei secundare de fete, şi nu văd pentru ce nu vă 
mulţumiţi şi pentru cele-l'alte materii.
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(Aceeaşi şedinţă) 

La art. 90, d. Take Ionescu propuse un amendament cu privire la transformarea şcoalei superioare din Craiova, într”o şcoală normală de insți. tutoare, 

D. Tale Ionescu: D-lor deputaţi, am luat cuvintul ca să propun un amendament pentru ca să se transforme şcoala, superioară din Craiova într*o şcoală normală de in: stitutoare şi iată cuvintele mele : 
„Cind am făcut, d-lor, la 1893, legea asupra învă: țămîntului primar, am lăsat 4 şcoli normale de institu: tori şi institutoare, una de institutori în Bucureşti şi 3 de institutoare în Craiova, Bucureşti şi laşi. Recunosc că era mult şi că populaţiunea, şcolară în aceste 4 şcoli normale în scurt timp are să rămină fără debușeii în 

şcolile noastre primare urbane. 
La 1896.-s'a desființat şcoala normală de institutoare din București şi s'a transformat într'o şcoală secundară 

Superioară cu internat iar şcoala normală de institutoare din Craiova s'a transformat înțr”o creațiune foarte hi- bridă, numită şcoala, profesionala de fete care: am com- bătut'o prin presă, de oare.ce atunci nu eram deputat, și sunt foarte mulţumit că tot; Camera care a înfiinţat-o la 1896 o desfiinţează la 1899, şi sunt mulţumit; că această 
operă se face fără mine. 

Trec la partea a doua, 
Este exact că în țară. trebue să fie o şcoală normală de institutori şi una ge institutoare ? Nu este exact, şi 

de aceea noi am introdus in legea, învăţămîntului primar şi d-v. ați păstrat acest principii la 1896, de şi puţin redus, ca femeile să fie institutoare nu numai la. şcoalele de fete, dar şi la cele de băeţi. Această idee o cred ex: celentă şi din punct de vedere educativ; căci este necon- testat că femeile ai mai multă. îndeletnicire ca să înveţe carte pe copiii Mici, şi o cred şi excelentă şi din punctul de vedere, că creăm fetelor sărace carieri ce se potrivesc cu aptitudinile femeeşti. 
| 

Ştiţi bine că mişcarea, femenistă, — şi la noi ferneile noastre ai petiţionat către Senat, —cere ca femeile să ocupe carieri bărbătești. Sunt carieri de ale bărbaţilor în cari femeile nu numai că pot să-i concureze, dar de sigur
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căi întrec. Aşa de exemplu sunt convins, că dacă ser- 
viciile inferioare din minister ar fi ocupate de femei sar 
face mai multă treabă. Ar fi de dorit cu timpul ca toate 
locurile de institutori şi la băeţi să fie ocupate de femei. 
Aceasta este o idee excelentă şi de progres. După legea 
actuală este exact că trebue să aveţi două şcoale: una 
de băeţi şi una de fete; aveţi o-dată la şcoalele de 
fete, la 4 clase femei, şi mai aveţi drept după lege la 
şcoalele de băeți să puneţi la 2 clase tot dascăli femei. 
Va să zică proporţiunea dascălilor după legea actuală este 
de 6, contra a 2. Dacă aceasta este proporţia cum voiți 

dv. să aveţi o şcoală normală de institutori şi una de 
institutoare, adică să aveţi două instituţiuni cari să furni- 

seze în mod similar la o cerere care este întreită pentru 

femei de cit pentru bărbaţi. 
Ar trebui dar să aveţi două şcoli normale de insti- 

tutoare. Ştii obiecţiunea că între acele ce ai depus exa- 

men sunt cite-va cari nu sau plasat, dar prin această 

lege d-v. aţi creat o mulţime de debuşeuri pentru insti- 
tutori şi institutoare, căci aţi făcut; şcoli elementare de. 
meserii, aţi făcut şcoli elementare de comerţ. 

De asemenea vă cerusem, şi vedeţi că sunt conse- 
cinte, ca şi la, şcoala, profesională de băeţi şi fete să pri- 

miţi tot institutori şi institutoare. N'aţi votat aceasta, dar 

ați votat ca la şcoala elementară de meserii şi şcoala, 

elementară de comerţ să se recruteze personalul didactic 

din institutori şi institutoare. Va să zică sa suprimat de- 

buşeul pentru institutori şi institutoare. 
In asemenea condițiuni, d-lor, nu este o cestiune de 

clochă ci de dreptate ca să se restitue Craiovei şcoala ei 

normală de institutoare, pe care a avut-o atiţia zeci de 

ani şi care n'a meritat; întru nimic să i se răpească. (Aplause). 

Amendamentul propus de d. Take Ionescu. n'a fost adotat de Cameră.



14 Martie 1899 

Manifestaţia, de la d. Pleva. — Incidentul şi ciocnirea 
din str, Enei 

  

Interpelarea d-lui G. A. Scorţescu 

  

(Şedinţa Camerei dela 16 Martie, 1899) 

Opoziția îşi urma campania de răsturnare a guvernului prezidat, de d. Sturdza. Intrunirile publice se urmati şi guvernul a început a fi nervos şi-si manifesta nervozitatea prin acte pripite, necugetate, revoltătoare, ca ori-ce guvern liberal dealtmintrelea în ajun de a cădea. Ă In urma unei întruniri publice ţinută în sala „Dacia“, s'a luat hotă- rirea ca întreaga adunare să meargă la d. Fleva pentru a face o manifes: tare pacinică acestui cetățean. Ă In urma acestel hotăriri, în ordinea cea maj perfectă, întreaga întru- nire a plecat pe stradă, luînd calea cea mai scurtă pautru a, ajunge lă calea Dorobanţilor. In dreptul cofetărie Capşa cortegiul a fost întîmpinat de o demonstraţiune de forta armatei. Era un cordon de trupe, şi ciţi-ra metri înainte un cordon de jandarmi, apoi patru soiuri de sergenţi de oraş cu toţi inspectorii şi comisarii poliţieneşti. Ă Iată cum povesteşte acest, incident q. deputat G-. A. Scorţescu în şe- dința Camerei : 

i 
„Âveam onoarea de a fi printre cei dintii, alaturi cu colegul meu dela Ploeşti, d. deputat Anton Arion și fostul primar al Capitalei, d. Nicu Filipescu. Eram în fruntea manifestaţiei, cînd am fost întîmpinaţi, de o bandă & inspectori poliţieneşti, cari ati încercat a ne opri în calea noastră; li-am vespuns: Cu ce drept opriţi o manifestaţie pacinică ? Nu stăm la vorbă cu poliția, să vină Procurorul să ne arate în virtutea cărui articol din lege 0 manifestaţie pacinică poate să fie opriiă. 

: „S'a presentat în locui procurorului d. prefect al poliţiei, i-am ţinut acelaş limbagiu ; i-am spus: Nu ştiii altă autoritate de cit autoritatea legel; să Vind un magistrat să mă someze ca să mă retrag şi ne vom retrage. 
S'a prezentit atunci d. procuror Ionescu; l-am întrebat: D-le procuror, Yă declar că suntem o manitestaţie pacinică, cu o notărire luată în public în- tr'o întrunire, nu voim să facem scandal, mergem la un cetăţean al nostru pentru a-i arăta simpatiile noastre. pe ce articol din lege vă basaţi pentr a ne opri? : 

i Strada "No, 22 OMontul cînd d. procuror Ionescu ne-a somat, ne-am retras pe ii, ouă in acel moment, cînd publicul se retrăgea, s'au asvirlit asupra publicului, ca, nişte adevăraţi bandiți, o droae de sergenţi, lovind. „Fac apel la toţi colegii cari ai văzut, fac apel la membrii clubului
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Tinerimea, fac apel la întregul club al rezerviştilor cari ati asistat la scenele 

de sălbătecie comise; fac apel la colegul nostru, d. Porumbaru, care din 

banca sa îmi oferă însuşi cu indiginare mărturia sa şi tot odată indignarea 

sa de cele petrecute. 
„Acestea sunt fapte pe cari nu le puteţi nega. Fac apel la însuşi şe- 

ful de cabinet al ministrului de interne, fiul d-lui Gr. Giani, prefectul de 

Ilfov, care a fost lovit, de şi nu era printre manifestanți. Pac apel la d. 

Stolojian, care a eşit din cafeneaua Capşa protestind contra brutalităţilor 

ce se fâceail. 
„Cortegiul a plecat pe strada Nouă ; cind a voit să treacă înainte, pe 

strada Acaderniei, iarâşi am fost opriti. Ne-am întors atunci pe bulevard, 

am luat-o pe strada Colţei; pe strada Colţei iarăşi nu am putut străbate, 

pretutindeni trupe, pretutindeni forţă armată. A trebuit să luăm pe strade 

laterale, ast-fel am putut ajunge să îndeplinim scopul întrunirei.“ 

Scandalul a fost cu mult ial mare; d. Scorţescu mai atenuase faptele. 

D. Pherekyde, ministrul de interne, în răspunsui sări, se încerca ne- 

greşit a prezenta faptele într'o altă lumină şi cu acest prilej aruncă săguţi 

celor cari ai fâcut pe 14 Martie 1888. 
D. Take Ionescu, ca unul ce a luat parte împreună cu cei mai în- 

soronaţi bărbaţi politici în această mişcare, dete următorul răspuns mi- 

nistrului : 

D. Take lonescu : D. ministru de interne a, vorbit de 

14 Martie 1888! De această dată voii vorbi şi ei. Am 

fost la 14 Martie şi ţin să nu se uite. 
D-lor deputaţi, nu am vorbit de la tribuna Camerei 

din 1889. Sunt 10 ani de atunci. 
In anul 1889 m'am suit la tribună fiind-că era o ces- 

iune mare în Cameră, era, cestiunea dărei in judecată a 

guvernului Ioan Brătianu, şi mi se părea că este 0 ces- 

tiune aşa de mare în cit nu puteam să vorbim de la l0- 

curile noastre aceia cari eram în contra dărei în jude- 

cată. Ei bine, cestiunea de azi e tot aşa de mare. 

14 Martie 1888 e o dată istorică, şi merită să vor- 

bim 0e dinsa. 
Cum, dior, 14 Martie 1888 a fost o necuviință cum 

zice d. ministru de interne? 

O necuviinţă, 14 Martie 1888, cînd valurile mereu 

crescînde ale curentului popular pe care nimeni nu le putea 

opri, înfăţişau cea mai legitimă indignare din cîte sai 

ridicat vre-o dată într'o ţară, ca să spulbere guvernul cel 

mai tare de fapt, cel mai prăpâdit însă în ordine morală. 

(Aplause). . Ii 

14 Martie 1888, o necuviinţă ? 

D.0. Nacu: Nu primim lecţiuni de moralitaie de la nimeni 

şi mai cu seamă de la oratorul caree la tribună. (Aplause). 

D. G. C. Dobrescu: Numai Hallier poate să vă dea 

asemenea lecţiuni. (Zgomot). | i
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D. 0. Nacu: Desfid pe ori-eare dintre d-v., că pe te. renul cinstei, atit în viaţa mea, politică, cît şi în viața mea privată, să mă poată acusa, (Aplause). 
D. Take Ionescu : D-lor, 14 Martie 1888 O necuviință! Cind era în frunte Dimitrie Brătianu pe care la 1890 laţă proclamat şeful d-voastră ? Cind era în frunte Ver- nescu, pe care în urmă aţi luat în braţele d-voastră ? D. C. Nacu: Şi Dimitrie Brătianu Şi Vernescu all re- gretat din suflet aceasta. (Aplause, zgomot). 
D. Take Ionescu : Eă mă mir de ce se supără d. Nacu! 
D. 0. Nacu: Nu sunt ae loe supărat. 
D. Take Ionescu: Cum voiţi să spun că Brăţianu era personal imoral, cind la 1889 de la această tribună i-am luat apărarea ? Am zis însă că guvernul de la 1888 era absolut căzut în ordinea, morală, şi cînd zic aşa mențin cuvintul şi nu am nimic de retras. (Aplause). 
14 Martie 1888, o necuviinţă cînd în fruntea MiȘ 

cărei era d. Fleva la care v'ați dus de aţi rugat, să vă ajute ca să luptaţi în contra noastră ? Se poate ca 14 Martie 1888 să fie în mintea unora din cei cari erai 
acolo o dată pe careo regretă, dar în mintea, noastră nu, 
şi am auzit chiar pe aq. Djuvara care mai deunăzi a fost 
ministrul d-v. revendicină pe 14 Martie ca o pagină glo- rioasă. în cariera sa politică. (Aplause). 

Şi atunci, d-lor, întreb pe q. Flova: cînd sa sa -mpăcat cu d-voastră, a renegat pe 14 Martie? D.N. Fleva : Nu numai că nu Pam renegat, dar este gloria cea mai mare a vieţei mele. (Aplause). D. Take Ionescu: Atunci dacă d. Fleva n'a renegat pe 14 Martie, şi fiind-că la Dumitru Brătianu nu pot să fac apel fiind-că procesul ce-] faceţi îl deschideţi după moartea lui, rămine ca d-v. ducindu-vă la d. Fleva ca și la Dumitru Bratianu Şi Vernescu, d-v. aţi recunoscut pe 14 Martie. 
14 Martie rămîne dar o pagină glorioasă în istoria noastră, contimporană, şi este poate una din zilele cele mai luminoase în istoria, contimporană, | Afară de 14 Martie, d. ministru de interne m'a mâl tirit la această cestiune personală şi prin ceea-ce a spus despre modul nostru de a trata cînd eram la guvern, m nifestaţiunile publice.
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Neapărat, ei recunosc şi înţeleg, între d-v. şi noi, 
de cite ori se pune lupta pe cestiunea respectului liber- 
tăţilor, este o luptă dreaptă aceea în care d-v. faceţi apel 
la precedente de sub guvernarea noastră, cum şi noi la 
rindul nostru dacă am vrea să guvernăm nu cu Consti- 
tuţia ţărei, dar ruseşte, am putea să guvernăm cu prece- 
dentele ce ni le daţi de 4 ani încoace. (Aplause). 

Dar, d-lor, d. ministru ştie un lucru..., şi regret că 
nu este aci, şi că guvernul este reprezintat acum printr'un 
d, ministru care absolut nu ştie nimic despre aceste ces- 
tiuni. Nu 'şi aduce aminte d. ministru de interne care 
era politica noastră faţă de manifestaţiuni? Era ordo- 
nanța prefectului de poliţie cum că manifestaţiunea este 
opriţă. 

Noi credeam că aveam dreptul după Constituţiune să 
oprim, dar că trebuia să prevenim pe cetăţeni printr'o 
ordonanță a prefectului de poliţie, iar nu să fie cursă. 
(Aplause). 

In ziua de 14 Martie 1888, de care vorbiţi d-v. erai 
toate stradele închise, era o cursă, şi aşa s'a refugiat pu- 

blicul la Palat, 
D. ]. Procopiu : S'au stins felinarele. 
D. Take Ionescu : Mă vei auzi poimine, d-le Procopiu, 

asupra, stingerei felinarelor şi cred că explicarea ce vă 
voii da, va stinge multe lucruri. Cred că stingerea feli- 
narelor a fost din ordinul prefectului poliţiei; de altmin- 
treri nu 'mi aduc aminte în detalii de fie-care afacere, 

fac apel la d. Marghiloman, care este de față şi care era 

ministru de justiţie în guvernul nostru, d-sa mai lesne 
ştie toate detaliile, căci eă aveam numai grija altui de- 
partament. Aceasta însă nu însemnează, că arunce numai 

asupra d-sale răspunderea, vre-unuia din actele guvernului 
din care am facut parte. ai răspunderea a tot, nimic nu 
a fost opera altora, totul a fost opera noastră. 

Tot aşa şi ziua de la 14 Martie 1888, a fost opera 
noastră, a tutulor şi nu este nici un deputat din opozi- 

țiunea conservatoare, care nu era alături cu mine. De 

aceea, d-lor, încă o dată, din 14 Martie 1888 nu retrac- 

iez nimic. (Aplause).



OBSTRUGŢIUNEA 

(Şedinţa Camerei de la 17 Martie, 1899) 

In faţa, gravelor destăinuiri produse în cestia naţională, opoziţia de toate nuanțele « decis a impiedica activitatea guvernului în Cameră. D. Al. Marghiloman dete cetire următoarei declaraţiuni: „D-lor deputaţi şi d-le preşedinte, în urma destâinuirilor din Camera maghiară asupra relațiilor politice dintre fostul ministru-preşedinte al rega- tului Ungariei, Bânfty, şi actualul ministru-preşedinte al regatului Rominiei, d. Sturdza, 
Subscrişii deputaţi consideră, prezenta la guvern a d-lui Dimitrie Ale xandru Sturdza cu o atingere a demnităţei naţionale, şi drept aceea, făcind abstracţie de ori-ce deosebire ve partid, se declară hotăriţi a se opune pe toate căile legale, în prima linie prin obstrucţionizm parlamentar, la o mai departe funcţionare a actualului ministru-preşedinte al statului Romin. Al. Marghiloman, Lupu Costache, 1. Q. Grădişteanu, Take Ionescu, N. - Catargi, dr. Sculy Logothetides, T. Cămărăşescu, C. Popovică, N. Fleva, C. Grigorescu, George A. Scorţescu, D. 7, Apostolu, G. C. Dobrescu (Prahova), Ion Buzdugan, G. 1. Pitişteanu, M. Moisescu, Vasile M. Cogălniceanu, Cantacuzino Păşcanu, IL. Mincu, Anton Arion, Teodor Buzdugan, C. G. Politimos, Seuly-Lo- gothetides Vasile. 
Această declaraţie produse o adevărată consternaţie în rîndurile gu- vernamentalilor. 

- lai cuvintul în această, importantă cestie a-nii D. A. Sturdza, Nic. Fleva, Al. Djuvara şi alţii. 
. , D. Take Ionescu, la rindul săi ia cuvîntul şi pronunţă următorul discurs memorabil în analele noastre parlamentare : 

D. vice-președinte: D. Take Ionescu are cuvintul. 

D449 puteti 
7 “ 

Nu se poate tăgădui că actul politic pe care-l face astăzi Opoziţiunea din această Cameră, de mai multe nuanțe, act cale 
Ştiă şi afirm că se va repeta, şi de către opoziţia, din Senat, e un act de cea mai mare gravitate, şi nu puteți să cre deți d-v. că oamenii îmbătriniţă în politica ţărel, foşti pre şedinţi de consilii, foşti miniştrii, toţi aceştia ai căzul În
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cursa falşificatorului, şi "şi-au dat seama nici de gravita- 
tea faptului, nici de consecinţele acestui fapt. 

D-lor, care e faptul? 
Îl cred fără precedent în istorie. Declaraţiuni de ob- 

strucţionizm s'aii mai făcut. Am avut un exemplu frumos 
acum puţine zile în parlamentul maghiar. Aţi văzut atunci 
obstrucţionizmul în contra primului-ministru Banfiy, care 
a ţinut două luni de zile. 

D. 1. Si. Brătianu: Nu veţi avea acelaşi rezultat. 
D. Take Ionescu: D-le Brătianu, credeţi d-v. că ac- 

țiunile politice se fac numai atunci cînd eşti sigur de re- 
zultat ? 

Ziceam, d-lor, că am avut un exemplu faimos de 
obstrucţionizm, care s'a făcut două luni de zile în contra 
lui Banffy, pănă cînd opoziţia din camera ungară a ajuns 

„la scopul pe care şi-l propusese. Seamănă şi nu seamănă. 
Seamănă: pentru că şi în camera ungară nu era ni- 

mic în contra unui partia politic şi în contra guvernului, 
ci era o protestare generală în contra unui om. Aşa era 
în camera ungară. 

Nu seamănă: pentru că în camera ungară opoziţia 

Sa pus pe un alt picior în contra primului-ministru, l'a 
acuzat că fusese tiran în alegeri, că nu-şi ţinuse vorba 

pe care o dase. Aci e de altă natură opoziţia care se face 
astăzi în Cameră şi în Senat. 

A fost şi la Viena obstrucţionizm. La un moment 
dat Germanii din Austria crezindu-se atinși în patrimo- 
niul lor naţional şi etnic, s'aii pus să facă obstrucţionizra. 
Seamănă şi nu seamănă. 

Seamănă, poate pentru că Germanii din Austria tot 

pe o chestie naţională s'ait pus în obstrucţiune; nu sea- 

mână, pentră că Germanii din Austria ai făcut obstruc- 

ționizm în contra representanţilor altor popoare ale impe- 

riului, şi noi ne ridicăm în contra, unui om. Ţin să se 

ştie și să se înţeleagă, şi la aceasta să se răspundă. 

(Aplause), 

D. N. Teodorescu: Omul acesta are majoritate. 

D. Take Ionescu : Concepţia onoratului întrerupător 

e că atunci cînd cine-va are majoritate, minoritatea, să 

nu vorbească; dar tocmai prin faptul că are majoritate, 

minoritatea trebue să vorbească. 
0 

68772. Discursuri. III. â



466 

Zic că este un act grav cind oameni ca. Lascar Ca- 
targiu, fost locotenent domnesc la 1866, fost de trei ori prim-ministru, cînd oameni. ca generalul Manu, fost prim. 
ministru, cînd oameni ca Petre Carp, fost de mai multe 
ori ministru de externe, fost representant al ţarei chiar 
la Viena, cînd oameni ca d. Fleva, care trek-zeci şi mai 
bine de ani reprezintă şi duce lupta populară şi puter- 
nică în toate împregiurările cele mari, (aplause), ca d. 
Cantacuzino, fost preşedinte al Camerei şi al Senatului, 
fără a mai vorbi de noi di minores, ai iscălit cu deplină 
convingere o ast-fel de declaraţie, ca să spună ţărel în: 
tregi acest lucru, ca ţara întreagă să audă, de la cel mai 
de sus Romiîn pănă la cea din urmă colibă, că este în contra demnităței ţărei, ca un om vinovat de fapte aşa 
de grave să stea în fruntea guvernului ţărei. (Aplause). 

Și aceasta este o faptă mare, ori-ce s'ar zice, 
Este de sigur, d-lor, o dureroasă indeplinire a dato- 

riei, ca să iscăleşti un asemenea lucru. Dar sunt acte po- litice cari nu poţi să nu le facă. Sunt fapte omenești, pe cari dacă nu le-ar urmări o Nemesis implacabilă, ar tre bui să ne îndoim despre fiinţa  dreptăţei pe suprafața 
pămintului. Cari sunt aceste fapte? Să mă ertaţi dacă voii fi şi ei archivist, şi voiti citi Şi voii aduce și ei documente; căci această istorie... 

O voce: Să nu fie falsă, 
D. Take Ionescu: Vă asigur că nu voiii pleca, de aici fără a răspunde Şi la această faimoasă chestie a, falşului. 

Dar să mă lăsați să "'mi aleg ei locul unde voii să 
vorbesc. 

D-lor, care este istoria acestui mare proces deschis 
între toţi oamenii politici din această ţeară, în numele partidelor pe cari le reprezintă, şi un om? Iată, d-lor, această istorie. 

Cestiunea naţională nu datează de la d. prim minis- 
tru; ea datează de 18 secole. De 18 secole de cînd noi, neamul rominesc, stăm călare pe cele două părţi ale Car: 
paților, de atunci datează cestiunea, naţională. Cestiunea națională, peste munţi datează de 1000 de ani, de la în fiinţarea regatului milenar al Ungariei. Care este însă partea nouă, partea originală, şi cale va rămine în istorie, Strins, indestructibil legată de nu-
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mele d-lui prim-ministru? Este întrebuinţarea cestiunei 
naționale ca pirghie de a ajunge la guvern şi ca ciocan 

pentru a se menţine la guvern. 
Și acum, d-lor, să istorisim cum sa petrecut lu- 

crurile. 
D-lor deputaţi, la 1893 de odată, fără să se fi petre- 

cut nici un fapt noii, nică peste Carpaţi, nici în Rominia, 
şi vă rog să notaţi cu precisiune: nici un fapt nou nici 
peste Carpaţi ..., fapte nuoi s'aii petrecut peste Carpaţi 
de cind este prim-ministru d. Dimitrie Sturdza. In acest 
timp s'a desfiinţat efectiv comitetul naţional al Rominilor ; 
acesta este un fapt noi, fiindcă schimbă rostul politic și 
mijloacele de luptă ale Rominilor. Fapte noi altele, ab- 
solut nici unul. La un moment dat, în 1893, cu ocaziu- 
nea discuţiunei răspunsului la mesagiii, în Senat, d. prim- 
ministru a izbucnit cu un discurs ce se poate resvma în 

trei proposiţiuni. 
Cea d'intiii: Ungurii sunt o naţiune barbară, asia- 

tică, care în disprețul legilor şi al omenisi, calcă dreptu- 

vile Rominilor din Transilvania. A doua propoziţiune: Nu 
este cu putinţă ca un guvern rominesc, fără să fie un 
guvern de netrebnici, de nemernici sait de trădători, să 
stea nepăsător la acţiunea Ungurilor în contra Rominilor 
din Ungaria. A treia propunere: Un guvern rominesc poate 
să intervină pentru realisarea, scopului Rominilor de din- 
colo, făcindu-se samsar cinstit, între guvernul ungar Şi 

Rominii din Ungaria. Desfid să se susţie. că nu acesta 
este resumatul lungului şi de altmintrelea foarte puţin 
interesantului discurs al d-lui prim-ministru. 

Ce am răspuns noi atunci? Am răspuns că nu ne 

simțim destul de tari ca să intervenim ca samsari cin- 

stiți între guvernul unguresc şi supușii săi romini, şi am 
profetisat, d-lui prim-ministru că va veni o zi cînd va în- 
locui îndrăzneala limbagiului de atunci prin cele mai 

complecte scuze şi umilinţă, şi că atunci cind el va face 
acele scuze şi umilinţi (aplause) va suferi Rominia întreagă, 

dar nu numai d sa. 
Trec la anul 1894. La 1894, luna Septembre, erai 

strinse delegaţiunile la Buda-Pesta: contele Kalnoky avea 

greutăţi cu Ungurii; noi, care nu eram în secretele zei- 

lor, ştiam de o anume greutate: Ungurii acusau pe con-
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tele Kalnoky că el a făcut să cază, în Camera, magnați lor, legea căsătoriei civile, prin voturile citor-va magnați de la curte. Prin urmare, era hărțuit de Unguri, şi cum toate mijloacele erai bune, conteie Kalnoky era interpe- lat în delegaţiunea de la Buda-Pesta, asupra subvenţiilor pe cari guvernul rominesc le distribuia în Transilvania și Ungaria pentru a se face agitaţiuni în contra guvernului unguresc. Acestea eraii acusaţiunile. 
In acel moment, în momentul în care contele Kal- noky voia să facă declaraţiunea, la, care voiti veni imediat, declaraţiune favorabilă Rominiei, în acel moment un con: gres de studenţi era la Constanţa. La, acel Congres, pen: tru prima oară luaii parte şi studenţii din Bucovina şi Un: garia. Acest congres nu avusese nici un gind să vină în Bucureşti, dar pentru că contele Kalnoky era scuturat la Budapesta, fie. pentru că atitudinea sa, era foarte bine.voi- toare pentru Romini, pentru că era util Ungurilor să se facă grea situaţiunea comitelui Kalnoky la. Budapesta, sa aranjat lucrul ca să, vină congresul de la Constanța la Bucureşti, şi ca Rominii din Transilvania şi Bucovina să meargă la statua lui Mihaiii- Viteazul, statue cu inţele- sul ei, statue care represintă pentru noi Rominii trei ani din epoca cea maj glorioasă din istoria noastră, trei ani pe cari ii ştiţi. 

Ce s'a întîmplat? Sa, întimplat că cu tot acest sean: 
dal provocat, nu a voiţ comitele Kalnoky să ne dea peste degete cum se chiamă, şi deperte de a ne cere, cum vă mărturisit d, prim-ministru — veţi vedea că d-sa ii cere şi se supune—să tăem o rentă a unei şcoale, a spus în ij locul delegaţiunilor: că Statul romin dă 150.000 Jei pe an, dar nu “i dă pentru agitații, ci “1 dă şcoalelor şi bi: sericilor romine din Ungaria. 

Delegaţiunile aii primit această declaraţie, şi a fost, de Sigur, o zi măreaţă pentru noi ziua în care în delega- ţiunea ungară s'a consacrat, dreptul nostru de a da subven- ți şcoalelor şi bisericilor din Transilvania. Cura a răspuns d. prim-ministru la acest triumf al politicei rominești? 
Cădi, d-lor, drept vorbind, după regulile internaţionale, nu mai prin bună-voinţa, unui Stat străin poţi să dai sub- Venţiuni într'o ţara, Şi cind comitele Kalnoky ne îngăduia
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acest lucru, era o foarte prietenească recunoaştere a aces: 

tui drept. 
Cum a răspuns d-sa? A făcut acel faimos discurs 

de la Orfeii, pe care l-am retipărit eii în vre-o 300 exem- 
plare, căci se epuisase, discurs care, dacă 'mi ar permite 
timpul şi forţele fisice, l-aşi citi în intregimea lui spre a 
se trece în Monitorul Oficial să rămînă şi posterităţei, căci 
un asemenea discurs nu se va mai pronunța cit va trăi 
țara rominească, şi nu se va pronunţa în nică o ţară din 
lume, căci nu se poate pronunţa. (Aplause). 

Mă voiii mărgini însă a vă da cite-va părţi din el, 
şi d-v. veţi judeca dacă cele spuse în acel discurs sunt 
sall nu insanităţi. Veţi vedea dacă violențele nu sunt ne- 
comparabile cu cele de cari suntem noi azi acuzaţi. 
(Aplause). 

Incepe pe un ton cam biblic. lată cum începe: 

„Sunt chemat să vorbesc astăzi despre o cestiune 

mare şi înseamnată, despre cestiunea naţională, despre ces- 
tiunea cea mai populară în Rominia.“ 

Mai la vale: 
„De ce însă cestiunea, naţională este populară? Răs- 

punsul e scurt: Pentru că e înţeleasă de toată suflarea 
rominească, de la mic pănă la mare, de la copil pănă la 
bătrini, întmun cuvint, de toţi cari merită numele de 
Romin.“ 

Şi mai la vale: 
„In ce consistă însă cestiunea naţională? Ea con- 

sistă în pericolul iminent în care se află trei milioane de 

Romini, jumătate din populaţiunea regatului nostru, de a 

i desnaţionalităţă, de a fi desființaţi.“ 
Urmează invocaţia obicinuită a numelui lui loan Bră- 

tianu, apoi aşează basa discuţiunei: 
„Aceasta este necesar, fiind-că mulţi caută să întu- 

nice discuţiunea, pentru ca, la umbră şi la întuneric, să 

Suprime însăşi cestiunea. Aceasta e necesar, pentru că la 

această încercare de a întuneca şi de a suprima, cestiunea 

naţională, şi-ati dat mina oamenii puternici din lăuntru şi 

din afară.“ N 
Inimicii din lăuntru, adică noi, şi din afară, adică 

Ungurii! | , 
După aceasta ne spune că „cestiunea naţională s'a
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zămislit din nedreptate şi inchietate“, că „Ungurii sai asvirlit chiar asupra steagului împăratului lor şi l-au pe. cinstit“, că „păşesc cu viclenie şi neadevăr“, că „pare că nu aparţin popoarelor europene, ci celor asiatice“, că „În nici O ţară din lume nu este și nu a fost întronată fân: de-legea ca lege, cum este azi în Ungaria“, conchide asţ; fel acest şir de idei: 
„Este vorba că nu putem să răminem nepăsători, cind Maghiarii iai toate măsurile de a desfiinţa neamul 

nostru.“ (Aplause). 
că: 
„Cu toţii vedem că nu e posibil un guvern în ţara, noastră, care să ne zică: să lăsăm pe Maghiari să ma: ghiariseze în pace pe Rominii din Ungaria, să nu ridicăm 

glasul, ca nu Maghiarii să se supere şi să intre guvernul 
în încurcătură. 

„A trăit țara aceasta un secol şi jumătate sub gu- vernele fanarioţilor. Atunci simţimîntul naţional era apk- sat, şi resultatul acestei apăsări a fost ticăloşia morală 
Şi materială. Nu mai voim să cădem din nouă în acea ti- 
căloşie. “ 

Iată acum, spune d-sa, a doua, idee de Stat. 
Prima, idee de om de Stat: nu putem să stăm ne: 

păsători; nu este posibil ca Rominia să se lase pe Un- guri să magbhiariseze pe Rominii de dincolo. 
Acum a, doua idee de om de Stat: _ „Ast-fel la umbra, triplei alianţe şi a păcei Maghiarii 

au găsit mijlocul să desființeze, şi, după credinţa lor in 
cel mai scurt timp, națiunea rominească din Ungaria, na- ţionalitatea cea maj compactă, cea «mai numeroasă, ca mai cultă, cea mai cu putere de resistenţă, cea mai vie. 

A doua idee de om de Stat era, că la umbra triplei alianțe Maghiarii desfiinţează națiunea romină din Un- garia, 
Şi acum, d-lor, foarte fireşte, după aceasta mai late 0 Mică re/ractare de păcate de tinereţe, căci spune: 

„___»De ce ne temem de Rusia? Pentru că aşa, merge Zicătoarea, că Rusia, mare şi puternică, vrea să meargă 
la Constantinopole, Vrea să meargă din ţara unde sunt 8 luni de iarnă, în ţara unde sunt 8 luni de vară; pent Că regatul nostru este trecătoarea spre acest scop; şi Că
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ne temem că din trecătoare să nu-şi facă proprietate, de 

aceea, de cite ori izbucnea un războiii între Ruşi şi Turci 

eram îngrijaţi foarte.“ 
Credeţi că atit este totul? Nu! 
A treia idee: 
„Dincoace însă, despre Ungaria pericolul este mai 

mare şi mai iminent; pentru că el este acoperit şi vine 

tocmai dintr'o parte, de unde nu credeam câ va fi vreo 

dată pericol pentru desfiinţarea neamului rominesc. “ 

Şi se explică: 
„Maghiarii şi astăzi se socotesc în veacul de mijloc. 

Moldova, şi Valachia nici-odată nu ai fost supuse Rega- 

tului Ungariei. In diplomele lor însă, Maghiarii considerau 

Moldova şi Valachia ca ţări alipite de Ungaria. Cind vor 

î. maghiarizat pe cele trei milioane de Romini, e cert 

că atunci vor prinde curagiii, vor scoate pergamentele lor 

şi vor aplica aceea-ce deja mulţi scriitori ai lor reclamă: 

realizarea, diplomelor lor şi a ţelului ce ele conţin — în- 

tinderea, regatului maghiar pănă la Marea-Neagră.“ 

Acum d-lor, ce să facem, nu este aşa? 

lar un aforizm: 

„Am fi o mortăciune dacă am şedea impasibili. “ 

Trebue dar să facem ce-va. 

Şi acum, d-lor, pentru ce nu se face nimic în ţară ? 

la să vedeţi pentru ce nu se făcea nimic în ţară la 1894? 

„Pentru că boerii noştri, cari sunt astăzi la putere, 

nai inimă rominească şi nu simţesc romineşte, ci trădai 

chestia naţională. “ 
Mai la vale: 

D. prim-ministru prevedea obiecţiunea, că nu cum-vă 

face armă politică din aceasta? Şi spunea: 

„Armă politică este cind inălțam glasul nostru pe 

lingă al lor, ca să audă şi Europa şi toate popoarele ce 

sălbăticii se petrec în Ungaria?“ 

Şi după toate acestea, d-lor, d-sa ne spunea părerea 

d-sale despre acei cari guverna atunci ţara. 

„De aceea, după mine, cei cari astăzi ne guvernează, 

nu merită numele de partid, ci sunt numai o coterie, fără 

at ţel de cît exploatarea posiţiunei lor de Stat în folosul 

lor personal şi momentan. Pentru dinşii e nimic ca să su- 

grume şi să pună în pericol neamul rominesc.
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Dar partidul liberal ce va face? Iată: „Partidul naţional-liberal nu rivneşte puterea ca să desființeze libertăţile publice în Regat şi să aplaude cind Maghiarii sugrumă pe Rominii din Ungaria. Dacă condi- țiunea puterei este — sa o exercităm în aceste direcţiuni; atunci zic — nu dorim, nu vrem să venim la, cârma sta- tului nică-odată.“ 
Şi mai la vale: 

„Puterea, pentru a trăda interesele naţionale, aceasta e treaba boerilor. In asemenea condițiuni nu am dorit, nu am primit puterea nică-odată, Şi nici de acum inainte nu 0 rivnim şi nici nu o voim.“ 
Acum, d-lor, credeţi că s'a isprăvit Catalogul trădă- torilor ? Nu! şi veţi vedea imediat dacă s'a isprăvit, Iată însă ce adaugă d-sa. 
Ce au făcut boerii ? 
„Aă trimis emisari femeeşti şi bărbătești, cari aut cu- treerat în acest sens Ungaria liberi și nesupăraţi de ni- meni. Ai trimis impiegaţi de ministerul cultelor Şi in- strucţiunei publice, profesori cari, cu congediuri formate Şi neformate, ai lăsat serviciul şi catedra ca să se ducă dincolo să contribue la vinzarea neamului romi- nesc. «. 

Şi adăoga : „Aceste nume să fie pe vecie înferate cu si- giliul trădărei naţionale. “ 
ŞI nu numai atiţ, Au mai făcut ceva boeril. „Atunci a început guvernul boerese a desbina pe conducători prin feluri qe intrigi şi de născociri. Aci e crima cea mai mare“, 
Mă opresc aci un minut. . D. Take Ionescu: In 1894, Septembre, primul-ministru al Rominiei, Spune că am trimis împiegaţi cari ai cu- treerat, Ungaria, ca să fac trădare, şi la 1899, autorul broşurei spune că am trimis pe d. Virgil Arion în Un- garia ca să facă, turburări naţionaliste, şi tot la 1899, mă întreabă aici primul-ministru a] Romîniei, să'i spun, de ce s'a dus atunci q. Virgil Arion în Ungaria, | EI bine, nu răspund! Nu răspund ! Fiţi, d-le prim- ministru, mulţumit cu declaraţiunea de altă-dată; numa primesc una Şi astăzi. (Aplause). Ori-cari dintre d-v. Voeşte să “i arăt documentat ce
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a făcut Virgil Arion, îi voii arăta, dar relaţiune nu mai 
Yroiă, 

Tot aşa ori-care vrea să vie şi va vedea dacă cu cei 
150.000 lei pe an, ce noi trimiteam în Transilvania, cum- 
păram conştiințele, după cum ne acuza d. prim-ministru, 
sali îi dam la şcoli şi biserici. Pot ori-cind să dovedesc 
denunțarea că banii nu se dau pentru şcoli, ci pentru 
agitaţiuni, nu se cădea, să se facă la sala Orfeu, a într'o 
sală la Buda-Pesta, denunțătorul nu se cădea să fie un 
prim-ministru al Romîniei, ci un supus al statului ungar; 
justificarea, dacă veri-un ban din cei daţi de mine pentru 
şcoli prin neprevedere, prin uşurinţă, se va fi dus pentru 
agitaţiune, iar nu pentru şcoli, justificarea. să 'mi-0 ceară 
mie, ministrul romîn, statul austro-ungar, dar să nu 'mio 
ceară mie un Romin în Camera rominească. (Aplause). Şi 

unde sati dus banii, primul ministru Banfiy, o ştia bine. 
Ştia că la şcoli. 

Cind s'a luat; la ceartă cu repausatul mitropolit Miron 
Ta spus: Nu te apuc de cel-alţi bani, aceştia săi uităm, 
Schwamm driiber, dar nu mai pot tolera, cestia, de la Brașov. 
Nu te apuc de. cel-alţi bani fiind-că știi, zicea Banffy, că 
lucrul nu se va mai repeta. (Mare zgomot). 
| Sunt, credeţi-mă, d-lor, multe lucruri ce nu S'ail spus 

încă, dar am luat măsuri ca într'o zi să se ştie şi vă 
asigur că într'o zi se va, şti toată această taină. (Aplause). 
Pot să mor, dar se va şti, cînd am fost atacat, şi veţi 
vedea dacă cu succes am scris repausatului mitropolit 

Miron un lucru: Nu te cunosc, dar eşti om bătrin, te rog 
ui lucru, să nu mori cu secretul. Şi ştii că a luat ma- 

Sul şi nu s'a scoborit în mormint cu secretul. 
___ Intro zi toate se vor cunoaşte, şi va fi ziua exXpia- 

ţiunilor. (Aplause). 
Mă credeţi poate un om prea indiscret ? Să vă dau 

dovadă de discreţiune : Sunt doi ani şi jumătate de cînd 
posed toată corespondenţa secretă de 20 de ani, a lui 
Apostol Mărgărit, şi nimănui nu "i-am spus, Şi Nic) nu 
mam slujit de ea. , 

Ei bine, cari erai sentimentele primului-ministru ac- 

tual al Rominiei cind auzea în delegaţiunile ungurești! pe 
contele Kalnoky zicînd : da, guvernul romin trimite 150.000 

lei pe an pentru şcoli şi biserici; şi la acuzaţiunea Un:
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gurilor că banii sunt pentru agitaţiuni, ne lua apărarea 
şi spunea că sunt pentru şcoli şi biserici ? 

In loc să se bucure, în loc să se mînarească de acest 
succes al țărei, d. prim-ministru furios că nu ne-a făcut 
piedici contele Kalnoky, se răzbuna zicîndu-i, la Orfeu: 
A1 spus la delegaţiuni că banii eraii pentru şcoli ? Ia să ți 
dai dovezi că nu, ia să citez unul ca să te prindă Un: 
gurii de scurt. 

De-abia vorbise contele Kalnoky de cite-va zile, Și 
furios pentru că "1 făcuse iredentist, d. Sturdza zicea: „Va 
să zică contele Kalnoky ştie, că în anul 1893/94 preotul 
Voina din Braşov a ridicat asupra articolului 82 din bud: 
getul instrucţiunei publice, cu mandatul No. 169, suma 
de 58.500 lei şi cu mandatul: No. 1595 suma de 90.000 
lei; că d. Diaconovici, actualul director al Dreplăţei şi 
fost redactor la Rumdnische Revue, a ridicat în acelaşi an 
și asupra, aceluiaşi articol din acelaşi budget, cu manda: 
tul No. 8, suma de 2.000 lei şi cu mandatul No. 7, suma 
de 40.000 lei. Aceste patru sume dati 190.000 lei. D:sa 
ştie că în anul 1894 — 95, din articolul 47 al budgetului 
cultelor şi instrucţiunei publice, s'ati ridicat de preotul 
Voina din Braşov, cu mandatul No. 54, suma de 58.500 
lei şi cu mandatul No. 1854 suma de 45.000 lei, precum 
d. Diaconovici, directorul Dreptăței, cu mandatul No. 1139 
suma de 2.000 lei şi Aurel Mureşeanu, cu mandatul 
No. 4543, suma de 5.000 lef. Aceste patru sume fc 
110.000 lei.“ 

Vedeţi urgia, vedeţi sistemul! Citează numai că să 
se creadă că n'a fost pentru şcoli banii, ci pentru alte 

„Scopuri. Citează nume şi le dă calificative cari să auto: 
rize toate bănuelile. 

Ce calitate îi dai lui Diaconovici ? Aceea, de actualul 
director al Dreptăţei, adică al unui jurnal naţionalist din 
Temişoara? Pentru ce? Ca să se creadă de la Budapesta 
că pentru ziare de agitaţie qau banii! Delaţiune cu atit 
may oribilă cu cit ştia că nu este dreaptă. Da, căci şi 
ȘI ştie că sunt documente la minister; ştia că nu pentil 
Dreplutea sati pentru el, primea Diaconovici banii, 6 ci 
adevărat pentru scop cultural. Tot aşa cu celelalte. 

Dar, d-lor, sunt dintre a-voastre, de sigur, câri sun! 
vrăşmaşi politici ai d-lui Ioan Grădişteanu, dar cari îl cred
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şi 7] ştii un om de onoare; întrebaţi] dacă nu sa pe- 
trecut între mine şi dsa următoarea conversaţiune: 

Venise într'o zi la mine la minister ca să 'mi ceară 
banii pentru o biserică de dincolo. 'l-am spus: Vezi, lo- 
nel, într”o zi are să mă denunțe Sturdza Ungurilor pentru 
ceea-ce fac azi. El "mi-a răspuns: Nu se poate, teorbeşte 
patima. Şi eit “i-am spus iarăşi: Mă va denunța Unguri- 
lor, nam nici o îndoială. 

D. I. C. Grădisteanu: Este adevărat, o afirm pe 
onoare, 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, nu era numai atit, 
în discursul de la Orfeii — cestiunea o să fie cam lungă, 
nam ce să fac, şi faptele ai fost lungi —d. prim-mi- 
nistru acuza pe Rominii de dincolo, condamnaţi la Cluj, 
că aii fosi ademeniţi de către boeri ca să meargă în puş- 
cărie, şi să nu fugă de acolo; a taxat acest lucru ca o 
politică bizantino-iezuită a boierilor şi a Maghiarilor. 

Şi d. Sturdza adaogă că ei ar fi trebuit să emigreze 
în Europa ca să întocmească emigrația rominească. 

Ei bine, d-lor, acum a eşit la iveală dovada evidentă 
de ce d. prim-ministru spumega la Septembre 1894 la 
Orfeii, că a intrat în puşcarie bătrinul Raţiu şi n'a fugit, 
pentru că avea nevoe de Rominii condamnaţi la puşcărie 
dincolo să vie în Rominia, pentru ca ast-fel să răstoarne 
pe protivnicii săi politică. (Aplause). 

Aceasta a fost, o crimă! A eşit la maidan acum seri- 
soarea d-sale, pe care a trimes-o în ziua Inălţărei, lui 
Ioan Raţii şi celor-l'alţi condamnaţi, prin care le spunea, 

nu să se ducă in Europa să organiseze emigraţii politice, 
cum făţarnic a pretins la Orfei, ci să vină aci în Bucu- 

rești să facă aici centrul activităţei, pentru ca să fie ţara 
umilită, să se facă turburări şi să fie ţara silită să expul- 

zeze pe condamnaţii de la Cluj; ceea-ce ar fi rămas ru- 
şinea neamului acesta pentru vecii vecilor ! (Aplause). 

Să fie regatul acesta pus în stare de războii cu in- 

periul vecin! Aceasta a voit d. Sturdza, acesta a fost 

complotul, cel mai negricios complot din cite cunosc în 
Istorie, 

Cum, vă închipuiţi 6-v. pe Cavour, nu în momentul 

cind ştia că Napoleon III va face războiu pentru Italia, 

dar înainte, cheminăd pe amigraţii din Lombardia ca
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să 'şi facă centrul activităţei lor în Piemont în contra 
Austriei? 

Vă închipuiţi pe Francia chemînd pe vre-un condam- 
nat din “Alsacia la Paris, să “ŞI facă acolo centrul lui de activitate? D-sa a făcut-o! Şi pentru că această scrisoare 
nu s'a publicat încă în actele oficiale, o să vă citesc o 
parte, ca să rămină şi ea în Monitorul Oficial al statului, 
în această evanghelie. 

„Considerînd că o legitimare a verdictului din Cluj 
ar fi în contradicţiune vederată cu toate actele Și faptele 
anterioare a conducătorilor poporului romin; 

„Că dacă conducătorii poporului romin sar supune 
verdictului din Cluj, ei ar recunoaşte legitimitatea con- 
damnărei; 

„Că, condamnarea aceasta este condamnarea popo- 
tului romin din Transilvania şi Ungaria de a nu mai exista, 
şi Supunerea representanţilor săi la ea ar fi declaraţiunea 
de supunere a poporului romîn la opera nedreaptă şi bar 
bară a maghiarizărei ; | „Considerind cuvintele lui Gulielm de Orania: 

„Nu suntem simpli indivizi, şi dacă se cuvine să ne 
jerlfim pentru mii qe concetăţeni se cuvine să ne şi cu: 
raţăm pentru diuşii“ ; 

„Considerind că închisoarea maghiară de la doi până la cinci ani trebue considerată, după exemplele ce aven, 
ca egală cu condamnarea la nioarte, mai ales pentru acel în virstă înaintată sau cu o sănătate slabă; 

„Considerind, că fie-care neam işi are cercul săi de activitate numa! şi mai ales în mijlocul săi şi că nu € bine a] transporta fără necesitate vădită şi pipăită între Străini.“ Şi d-voastre la Orfeii spuneați că “i-aţi sfătuit 
să meargă in Europa. Cîtă ascundere e adevăr!.. | 

Continui : „Subscerisul şi cu dinsul toţi bărbaţii cari 
veghiază Şi lucrează la nesmintirea rostului neamului 10 miînesc 

„Credem : | 
„l-iă că ar fi o mare şi ireparabilă greşeală politică, 

a se recunoaşte legitimitatea verdictului de condamnate 
din Cluj şi prin urmare a se supune acestui verdict; „2-lea că se impune ca o datorie patriotică şi naţio- nală ca cei condamnaţi la Cluj, să transpoarte în Romă
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nia centrul activităţei lor în lupta ce susţin pentru exis- 
tența naţională a Rominilor din Transilvania şi Ungaria ; 

„D. A. Sturdza, Bucureşti, în ziua Inălţărei Dom. 
nului.“ 

Rea zi a ales d. Dimitrie Sturdza pentru o ast-fel 
de faptă ! | 

Vă întreb ce era să fie dacă bătrinul Raţiu nu era 
mai cu minte, şi dacă nu ar fi răspuns la acest îndemn 
vinovat de a se face nu un eroii al rominismului, ci 

unealtă a unor patime politice, intrind în puşcărie şi dind 
exemplul martirului, pentru o causă mare? (Aplause). Ce 
se intimpla dacă venea aci şi dacă se începea de aci o 
agitațiune de către condemnaţii politici al unui stat vecin ? 

- Era să fie una din două, nu una singură. Noi nui 
expulsam. Cunosc sentimentele colegilor mei, vă afirm, 
nu o făceam. Era să ne retragem de la guvern, şi era, 
să vină autorul scris6rei să “i ia de guler, era spre veci- 
nica ruşine a, neamului, să “i expulzeze cel care “i che- 
mase ! (Aplause). 

Am fi fost ispitiţi, ne-am fi retras şi lam fi forțat 
la aceasta, dacă eram conduşi numai de sentimentele 
noastre personale; căci ce răzbunare dumnezeiască alta 

puteam dori, de cît să ajungem a vedea cele ce vedem 
de 4 ani desfăşurindu-se înaintea noastră ? 

La ce mai fericită răsplată un om poate să rivnească !? 

Dar ne-a fast milă de ruşinea ţărei, şi am cedat la 
locul nostru. | 

Acestea, erati la 1894. Să mergem înainte. Situaţiu- 
nea se încordase. Dintr”o zi în alta partidul liberal tre- 

buia să vină la guvern. Insontestabil, nică nu tăgăduin 

că 7 ani de guvern ne ostenise şi că în ţară era un cu 

rent în favoarea d-voastre. Se poate să tăgăduim ? Şi era 

cu atit mai mult, cu cit pe lingă osteneala firească a unei 

țări de a fi guvernată de un partid politic 7 ani de zile, 

mai intrat şi făgădueiile d-v. foarte numeroase, pe care 

nu le repet aci, căci ar fi lucru prea mic faţă de o ces- 

tiune aşa de mare. , 

Atunci cum îşi prepară drumul? Căci pîrghie pentru 

a ajunge la putere avusese în cestia națională; acum 

trebue să dea garanţii pentru ca să stea la putere. Tre- 

buia să ştie Ungaria şi Europa că d-sa putea, cînd vrea,
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si pună tăciunele in foc,.şi putea, cind Vrea, să pună şi 
pompele ca să "1 stingă. | 

| Și, prima batere in retragere e o scrisoare la Pester 
Lioya, catre d. Faik, în care nu se face scuzele de la 
laşi, dar e preludii celor de la laşi, se da o arvuna, 0 
am aci. Ar fi prea lungă s'o citesc. O veţi citi. Protes. 
tează că nu este daco-rominist, citează chiar din discur: 
sul săi de la Senat, dar nu spune pasagiele cu barba 
riele ungurești Şi cu samsarul cinstit, ci pasagiele relative 
la necesitatea existenţei imperiului Austro-Ungar. 

D-lor deputaţi, de mult era ştiut de toată lumea, că 
pentru consacrarea politicei romineşti, începută sub Ion 
Brătianu şi dusă sub toate guvernele, o vizită a împă- 
ratului aci ar fi fost de un mare efect. 

O dovadă de stima care o are pentru Rominia, de 
încrederea pe care o inspiră Rominia. Mare lucru în în: 
tiia capitală a unui Stat din Balcani, vizita unui mare 
suveran. 

Ei bine, vă întreb: Se putea să vie impăratul Aus: 
triei în Bucureşti cu d. Sturdza în opoziţie ? Era po 
sibil ? 

Dar a pune întrebarea ea răspunde la dinsa. Dar 
un cuvint era destul în Situaţia, care se crease pentru 
a se produce scene de necuviinţă, în cit din această vi: 
zită să iusă Rominia absolut ruşinată. 

Atunci cum “Şi-a inaugurat d. prim-ministru aşezarea 
lui la guvern? 

A primit să i se dicteze scuze. 
D. Marghiloman ştie de la unul şi ei ştiii de Ja al 

tul, căci ai fost două persoane cari au cunoscut; această 
operaţie. Şi acela care "mi-a spus, 'mi-a zis: Mi s'a f& 
cut reproşuri că am spus, dar le-am răspuns: „Pentru că 
insultele fusese publice, trebue să se ştie că şi rectractă- 
rea lor a fost convenită. & 

„__ Imediat după aceasta a început acea operă de des binare a Romiînilor din Ungaria pe care toţi o ştiţi, să incercat  întiiă conciliabulul de la Sinaia pentru ca Ro- minii să tacă de o cam dată şi cind nu a reuşit a veni desbinarea. Ştiţi cum at fost, slăbiţi cei de dincolo. 
Aşi dori să facă q. prim-ministru un voiagii de age ment în Transilvania, Și nu cer mai mare plăcere de cit
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să urmărese la 200 de metri ca să asist la festivitatea 

cu care va fi primit. 
A maj venit un fapt foarte însemnat, e modu! cum 

a fost tratată în presa vecină sosirea d-lui Sturdza la 

guvern. Vă voii da cite-va extrase, căci ai şi ele ha- 
zul lor. 

De abia sosise d-lui, şi Pester Lloyd de la 16 Octom- 
bre iată ce zice: „Chiar şi pe vremea opoziţiunei celei 
mai energice, actualul  ministru-preşedinte a păstrat faţă 
cu enervările populare ale agitațiunei daco-romine, o re- 
zervă oare care şi cite-va opiniuni extreme pronunțate de 
lia (Namensvetter) a] noului şef al cabinetului şi care i 

sali împutat în mod greşit, au fost desminţite de d-sa 
în mod categoric.“ | 

Poate să fie insultă mai mare de cît să spună ceea 

ce a făcut el, a făcut-o un tiz? 
lată ce zice şi Pester Hirlap: „Nu de mult încă s'a 

pomenit des numele Sturdza între agitatorii maghiaro: 
lobi, iredentişti. Mulţi confundă însă pe acest Sturdza cu 
actualul prim-ministru, despre. care ştim tocmai contra- 

riul, că nu e amic al iredentei şi a condamnat mişcările 
ivedentiste. “ 

Să vedeţi ce zice Gazeta de Colonia : 
„Aci nu este nimeni ingrijat cu privire la schimba- 

rea politicei amicale a Rominiei, dar se aşteaptă din par- 
tea d-lui Sturdza ca să corecteze personal discursul său 

de cpoziţie de altă dată.“ 
Să vedem şi MWagyarorszag : | 
„Trecutul săi, cariera sa de pănă acuni, conexiunile 

sale, nu ne dai garanţie suficientă spre a lua de bani 

buni cuvintele lui. Dar aşteptăm evenimentele şi faptele. 

Dacă programul se va adeveri, vom accepta că Sturdza 

a păşit pe o bună cale şi vom felicita acest cabinet. Dacă 
nu: atunci fie din noii, criză ministerială“ . | 

Cum ? „Fie din noi criză ministerială ?“ Dar ce in- 

sultă mai mare ca aceasta? 
lată ce zice şi Neues Pester Jurnal : 

Vorbind de d. Sturdza spune că d-sa: pă desfăşurat 

datoriile ce incumbă guvernului tămin faţă cu monarchia 

noastră şi în deosebi faţă cu Ungaria, aşa de clar şi
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concis, în cît un politician ungur n'ar putea-o formula alt-fel.“ 
Aşa este! Nici un Ungur nu putea vorbi mai bine de cît d. Sturaza! 

| Da. Scuzele de la Iaşi sunt foarte clare Și foarte concise, şi este bine să stea, şi ele în Monitor. 
Jată-le: 
„Sa mai răspindit vorba că ne amsstecăm în aface- 

rile interioare ale regatului ungar. 
„Nici aceasta nu este exact. 
„Avem să ne abţinem cu toţii de la oni-ce act de 

agitaţie în afacerile interioare ale statelor vecine și în spe- 
cial ale monarchiei Austro-Ungare.“ 

Ai culminat luciurile, d-lor deputaţi, în decorarea 
lui Jeszensky. De giaba d. prim-ministru ne zice câ de: 
corarea lui Jeszensky este un incident. Nu este un ini. 
deni, este un imobil. Popoarele nu judecă prin idei, ju- 
decă prin imagini; un simbol este mai mult, de cit toate 
dogmele. Cind împăratul Constantin s'a convertit la creş- 
tinism nu a repetat. „Cred întrun Dumnedei, etc., etc.', 
a făcut un singur lucru, a arătat crucea. Aceasta este 
decoraţiunea lui Jeszensky, este simbolul îngenunchitrei 
Rominilor de pretutindeni. Şi sper să vă dovedesc că 
Jeszensky n'a fost decorat la Budapesta. la 1897, ci la Orfei în 1894. Omul care a ţinut; acel discurs faţă de 
Unguri, nu putea să refuze nimie Ungurilor. D-lui a lovit 
cu vorba, Ungurii "i-au răspuns cu ciomagul. j 

Ungurii nu sai mulţumit numai cu scuzele, nu săi 
mulțumit cu asigurările, nu sau mulţumit cu desbinarea 
Rominilor de dincolo şi “tăcerea celor Maică, ci a vol să fie un simbol, să stea pe pieptul lui Jeszensky, Po 
curorul replicei, pe pieptul unui agent subaltern, pe are il întrebuinţează guvernele, cu sentimentele fireşti pentru asemenea oameni, să stea placa de mare oficer, nu a ste 
lei Romîniei, dar a Coroanei Rominiei! Ca să priceapi 
romînimea intreagă, de la 'Tisa pănă la Nistru, cum 76 Eminescu, tot Romiînul plinsu-mi-s'a, s'a găsit de viință ca o bucată din oţelul tunurilor de la Plevna Pe 
pieptul lui Jeszensky de a pururea să strălucească, 
(A plause). 

Aşa s'a petrecut lucrul, acesta este adevărul!



481 

D-lor, înainte de visita Impăratului aci, a făcut Re- 

gele nostru vizită la Orşova, unde Impăratul s'a presen- 
taţ mai mult în calitate de rege al Ungariei; de acolo 

visita in Bucureşti, a întors-o tot regele Ungariei. Acesta 

este adevărul. Atita însă nu era de ajuns, mai trebuia şi 

un exemplu, mai trebuia ceva material, ceva grosolan, 

ceva care să facă să strige toate conştiinţele, ceva care 

să ne umilească -până în fundul nostru, ceva care să ne 

facă să ne fie ruşine pentru cit-va timp de numele pe 

care îl purtăm : decoraţiunea lui Jeszensky. Numai aşa 

se putea şterge discursul de la Orfeu!! Şi acest act d. 

prim-ministru zice : Nu ştiţi, la voiagiii se schimbă deco- 

raţiuni. Un jurnal guvernamental ne spune: „Na decorat 

Împăratul pe d. Bărsan care este în Ligă, ca şi cum d. 

Bărsan a ştiut să pună la rezon pe Unguri, cum a pus 

leszensky pe Romini. A mai spus d. Sturdza: Sa deco- 

rat baronul Banffy! Evident că nu puteţi să nu decoraţi 

pe Banffy, dacă sati întîlnit cei doi Suverani, dar pe 

leszensky, pe şeful biuroului naționalităților, cel însăr- 

cinat cu les basses oeuvres ale guvernului ungar, în ce 

este această decoraţiune cu rost? Dar spuneţi că este de 

vină d. Ghica! Ei bine, atunci vă întreb: De ce nu l-ai 

dat afară dacă este de vină d. Ghica? (Aplause). 

Fiind-că atunci era la guvern baronul Banffy, şi ţi-ar 

îi spus: Loveşti pe cel nevinovat; nu poţi să-l loveşti 

pentru decoraţiunea, lui leszensky, căci tu ştii bine că atunci 

cind "l-ai decorat; ţi-ai plătit datoria!! (Aplause). 

Numai vedeţi un lucru: de trei ani ne muncim pe 

cestia naţională, de doi ani vorbim de decoraţiunea lui 

leszensky şi d. prim-ministru nu ne-a răspuns nimic. Dacă 

 interpela 4. Delavrancea, nu vorbesc cu un om care 

a vorbit contra legei instrucției; dacă "i-am vorbit eii la 

mesaj, nu vorbese cu un advocat. Acum cînd Banfiy nu 

mai este la guvern, i-a venit niţel glas ca să răspundă. 

(Aplause). a 

A, d-lor, decoraţiunea lui leszensky un incident ? 

Vă intreb un lucru: Este posibil un prim-ministru 

al Rominiei care să vadă în decorarea lui Jeszensky un 

simplu incident? Pun întrebarea, să răspundă ţara? 

Cine nu simte ce este decorarea lui leszensky, nu 

68772. Discursuri. JI. sI
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are drept să fie prim-ministru al regatului romin! 
(Aplause). 

Da, d:lor, suntem o ţară mică, este adevărat, suntem 
O ţară care avem nevoie de amiciţia Austro-Ungariei. 
Părerile mele asupra politicei noastre externe sunt cunos- 
cute, le-am spus de mult, şi eit nu m'am lepădat de ele 
ca de păcate de tinereţe! (Aplause). 

Dar înainte de toate, înainte de politica externă, este 
demnitatea ţărei, şi cu cit un stat este mai slab material, 
cu atit trebue să ţie mai mult la demnitatea lui, la unica 
lui forţă morală!. (A plause). 

Representăm ceva, şi noi în orientul Europei, repre- 
sentăm aci singura parte din neamul rominese pe care 
întimplarea şi Dumnezei ai voit să nu fie supusă la 0 
putere străină. Rominii ori pe ce graniţă vor eși, tot de 
Romiîni dă, peste Carpaţi dai de Romîni, peste Prut dai 
de Romini, in Macedonia de Romîni, ei bine, numai aci 
în Rominia proprie este un grup de Romini compatţi şi 
liberi. Ei nu pot să sufere ca fără pedeapsă să fi fost 
pălmuiţi cu decoraţiunea lui Ieszensky ! (Aplause). 

Dar de ce tocmai peste doi ani noi ne supărăm şi 
ne rezvrătim de aceasta ? Peste doi, pentru că cît timp 
această cestiune a fost agitată numai în statul nostru, 
noi am suferit-o. Dar, cind ea este agitată şi discu- 
tată în regatul ungar, acest lucru nu se mai poate suferi, 
nu se mal poate isprăvi. Nu se poate isprăvi şi răsboiil, 
după cum s'a spus vom face până, ce se va pedepsi omo- 
ritorul. (Aplause). 

Acum, d-lor, am să trec lao vechitură ; d. preşe- dinte al consiliului zice că este o vechitură cestiunea 
şcoalelor din Braşov, fie-care are modul săi de a vedea 
ȘI de a simţi, sunt cestiuni cari pentru unii oameni 
sunt învechite iar pentru alţii nici o-dată nu se pot învechi. (Aplause). - 

_Şi aci iarăşi face pe grozavul cu  falşul. Să viză 
întiiă cestiunea cu falşul. 

D. C. Arghir: Procesul de la Galaţi. (Zgomot). j D. A. Marghiloman : Spune, d-le, cu voce tare, dacă 
al ceva de spus. Aşa aţi făcut şi cu ocaziunea cestiunei dintre dq, Scorţescu şi Eduară Ghica. (Zgomot). D. G. A. Scorţescu: Sa spună. (Mare zgomot).



468 

D. Take Ionescu: D-lor, țin să se despărţească aceste 
două cestiuni foarte deosebite una de alta: cestiunea 
personală mie a actului din falş, şi cestiunea rentei şcoa- 
lelor din Braşov; de aceea le examinez pe rind căci sunt 
cu totul deosebite, şi nu poate preşedintele consiliului să 
se explice în privința rentei, amestecind cele două ces- 
țiuni. Şi de aceea iaii pe cea mai mică, mai întiiu; căci 
orice cestiune personală este mai mică de cit o cestiune 
generală. 

Ce se întimplă, d-lor? 
Ei am venit aci in Cameră şi am citit două acte, şi 

am afirmat despre acestea 3 lucruri: 
Am afirmat întiiii că, aceste acte există. 
Al doilea că, aceste acte au fost primite de mitro- 

politul Miron. 
Al treilea că, aceste acte primite de către mitropo- 

litul Mivon, ai emanat de la ministrul de instrucţiune 
publică al Ungariei, Vlassics. 

Nimeni nu mai tăgădueşte astăzi că aceste acte există, 
căci mi s'a dat chiar pretinsul autor al actului, în scri- 
soarea lui Jancs6 Benedek, publicată în L'Independance 
Roumaine, pe care o am aci şi pe care o voiu citi. 

Nimeni nu mai tăgădueşte că aceste acte ai fost 
primite de mitropolitul Miron, pentru că este scrisoarea, 
din 6 Maiii 1898 a mitropolitului Miron în care spune: 

Vo citesc ca să fie trecută şi această scrisoare în Mo- 

hitor, 

Onor. d-le Presbiter, 

„D. Take Ionescu, deputat în Camera Romîniei, a 

dtit într'una din şedinţele din urmă ale acelei Camere, 

două acte oficiale, unul din gremiul prim-ministeruluă reg. 

ungari, iat altul de la ministerul reg. ungaric de culte 

și instrucţie publică, emise ambele la adresa mea, dintre 

cari, cel d'ântiiă ţi s'a comunicat P. O. d-tale, prin omul 
mei, de încredere, d. Partenie Cosma sub direcţiune... 

O voce: In ce ziar este publicată scrisoarea ? | 

D. Take Ionescu: Am şi scrisoarea originală a mMI- 

tropolitului Miron ; nimeni nu a tăgăiuit scrisoarea.
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Al doilea fapt este că acest act. a fost primit de mi- 
tropolitul Miron. Este exact. 

Ce mai este exact? 
Că mitropolitul Miron afirmă că acest act a fost 

oficial, de la gremiul prim-preşedinţial regal ungaric, actul 
de la ministrul de instrucţiune publică al Ungariel, 
Vlassics. Şi aceasta o spune la 6 Maiti 1898, el a maj 
trăit până la Decembrie, şi nu a dat nicio desmințire 
scrisoarei sale. Va să zică că aceste acte ai fost primite 
de mitropolitul Miron, nu mai încape vorbă. 

Acum ce se discută ? E 
Cine a trimes unul din aceste acte mitropolitului Miron? 
Este adevărat că eii am adaos atunci că amindouă 

eraii trimise de Vlassics, şi este iarăşi adevărat că unul 
din ele nu a fost trimis de Vlassics. 

D. prim-ministru zicea : Ai zis aceasta deşi ştial că 
actul nu emană de la VJassies. Nu ştiam că, actul nu 
emană de la Vlassics. 

Inţelegeţi bine, d-lor, că eii puteam să obţin ori-ce 
de la guvernul unguresc, să zică ca este a lui Vlassics, 
un act care nu este al luj. 

Prin urmare, dacă eu aşi fi vorbit cu ştiinţă că acest 
act nu era al lui Vlassics, eram Sigur că era să fie o 
zi foarte apropiată ca să fie desminţit. 

„__ Nebun eram să fac aceasta? Să mă expun de bună 
voe la o desminţire sigură, absolut sigură ? Este evident 
că am crezut că actul este de la Vlassies, că n'am ştiut 
că este de la gremiul prim-ministrului, 

Aceasta este însă inaiferent, Veţi crede nu veţi crede; 
este o cestiune de conştiinţă. 

D-v. credeţi că am ştiut. Nu rezolvă cestiunea cale 
este dinaintea noastră cîtuşi de puţin. Ce este in cestiune? 
Nu este vorba de cit aceasta : se recunoaşte de guvernul 
unguresc că s'a trimis acest act mitropolitului Miron ? Să 
vedeţi prin ce variante a trecut guvernul unguresc şi De 
urmă vă voii deschide eu uşa misterelor prin înlăturarea 
a două Gate. 

Ei am vorbit la 28 Aprilie. 
Erau două persoane care puteau să dea lămurit lu 

mei, era guvernul unguresc care trimisese actul şi mi 
tropolitul Miron care îi primise.
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[ată ce ziceam eă la 20 Maiui 1898 în Timpul, sub 
iscălitura mea : | 

„Ei bine, să spună oficial Guvernul unguresc că w'a 
trimis acest act şi să spună oficial şi mitropolia cd nu la 
primit. 

Cum, şi ce fel eii am aflat de act, este o altă cestie. 
Bu însă afirm că există. D. Sturdza, care îl tăgădueşte, 
să producă indoita oficială, şi categorică desminţire a ace- 
lui care Ya trimis şi a acelui care l'a primit.“ 

Vedeţi că nu mă mulţumeam numai cu denegarea 
guvernului unguresc, nu merg cu condescendenţa până 
acolo că ori-ce denegare mi-ar da un guvern după ce un 
act confidenţial sa pierdut pe drum, ei să tac. 

Ziceam că sunt doi factori: că unul l-a trimis şi altul 
Va primit, că, prin urmare, dacă zicea unul că n'a trimis 
şi altul că n'a primit, mă supun. 

Ei bine, nici odată n'a zis mitropolitul că n'a primit. 
Din potrivă o spun că erai două acte, ambele oficiale, 
unul de la gremiul primului-ministru şi altul de la minis- 
trul Vlassics, Această scrisoare, pentru cuvinte cari, se 
vor şti n'a fost publicată de cit în Septembre. lar deja 
la 9 Maiii jurnalul mitropolitului nu tăgăduia existenţa 
actului, zicea nu-l putem nică constata nici contesta. Se făcea 
Presiune, se zicea: dacă nu se ascunde cestiunea actului 
se pot închide şcolile de la Braşov, şi între acuzaţiunea, 
de a fi eii falsificator şi nenorocirea, de a se închide şco- 
lila de la Braşov, primesc epitetul de falsificator nu al 
unui act, dar al mai multor sute de acte. (Aplause). 

De alt-fel în organul mitropolitului, în Telegraful ro- 
mîn s'a mai spus ceva, şi citesc şi acesta: | 

„In luna lui Martie a. c., fiind întrunită represen- 
tanţa fundaţiunei Goszdu în Budapesta, mitropolitul Miron 

a făcut vizită şi la ministrul-preşedinte şi la ministru de 
culte şi instrucţiune publică. , 

„Atunci se frămiînta cestiunea gimnaziului din Brașov, 
în sînul guvernului. | _ o 

„Ambii miniştri, cu referenţii lor, sai întrunit în 
conferenţă, ca să nu zicem în comisiune de investigaţiune, 
Şi cereaii mitropolitului desluşiri în privinţa modului cum ? 

cind? prin cine? şi în ce sumă s'a ridicat „subvenţiunea 
dată de statul romîn gimnaziului din Braşov ?
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„Mitropolitul le-a răspuns, că el n'are ştire despre o 
ast-fel de subvenţiune, şi chiar de ar exista, nu este ino. 
mis necesar ca autorităţile superioare bisericești să aibs 
ştire de ea, pentru-că gimnaziul este proprietatea biseri. 
celor S-tului Nicolae şi Stei Adormiri, cari sunt au: 
tonome. | 

„Ministrul-preşedinte, "i-a reflectat, că el are ştire 
pozitivă, şi dovezi din cari una a arătat-o şi mitropoli- 
tului, şi pretinde ca mitropolitul să cerceteze lucrul şi în 
timpul cel mai scurt să-i raporteze, căci la din contra se 
va pune la cale cercetare prin organele statului Şi conta 
gimnaziului se vor lua măsurile cele mai aspre.“ 

Va să zică, din organul mitropolitului, ştim că mi- 
nistrul-preşedinte n'a vorbit numai despre dovadă, ci “a 
arătat o dovadă, iar din serisoarea mitropolitului de la 
6 Maiii 1898, ştim că actul pretins falş era oficial de la 
gremiul primului-ministru. 

la să vedem desminţirile de la Budapesta, neuitind 
că mitropolitul, tot timpul cit a trăit, n'a desminţit căa 
primit act oficial de la gremiul primului-ministrului un- 
guresc. Cea d'intiii desminţire este a biuroului unguresc 
de corespondență, de la 27 Maiii: 

„Biuroul ungar de corespondenţă telegrafică anunţă: 
Aici s'a constatat în mod neîndoios, că acel reseript al 
ministrului de culte şi instrucţie  Vlassics, la care să 
referit, d. Take Ionescu, în şedinţa Camerei romine dela 
5 Maiii st. n., spre a acuza pe ministrul-preşedinte Sturdza— 
în tot cazul cu desăvirşire fără temeiui —că ar fi comu 
nicat documente guvernului ungar, a fost produs prin 
tr'un abus de încredere al lui Ionescu, căci Ionescu lâ 
avut. în calitatea sa de advocat, la rescriptul, unicul pe 
care ministrul dr. Vlassics "la adresat, nu se tacecu NU 
0 silabă alusie la ministrul-preşedinte Sturdza, şi el a fost 
încredinţat lui lonescu sub sigiliul secretului, natural pro 
fesiunei sale, cu ocasia unei consultaţiuni juridice.“ 

Vedeţi, nu spune că actul nu există, nică că est 
de la veri un Ianes6 Benedek, nici că este o scrisoale 
privată, ci doar că Vlassicsa trimes numai unul, Geea-e 
era adevărat, dar nu resolva de loc cestia. 

Vine o a doua desminţire, tocmai la 22 Septemble- Lucru! ciudat, d. prim-ministru cere oficial baronului Act”
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renthal săi dea explicaţii. Cind cere explicaţia? La 7 Ju- 
lie 1898, de şi ei am vorbit la 28 Aprilie 18987 Cind 
credeți că'i răspunde baronul d'Aehrentha!? Ii răspunde la 
? Septembre 1898. De ce, d-lor? Intr'o zi se va şti de ce. 
La întrebarea făcută la 1 Iulie nu s'a putut da răspuns 
de cît la Septembre. A fost ceva în Ungaria în acest in- 
terval de timp, şi acest ceva n'a reuşit, fiind-că a apărut 
scrisoarea mitropolitului Miron, despre a cărei existenţă 
nu se ştia în timpul verei. Dacă nu eşia scrisoarea mi- 
tropolitului, nu era să vie nici un Iancs6 Benedek să ia 
răspunderea, era să se zică pur şi simplu: actul este falş. 
Prima desminţire ungurească nu se ocupă decit de Vlas: 
sics, a doua desminţire ungurească vine tocmai la 12 
Septembre. 

Iat-o : 
„Actul în cestiune l'a conceput din propria sa ini- 

țiativă şi fără nici un ordin oficial, o persoană care 

nu face parte în mod strict din ministerul primului 
ministru, pentru a informa personal pe mitropolitul Mi- 
ron.“ 

D-lor, vă întreb ce-mi pasă mie dacă persoana care 
a trimis actele mitropolitului Miron este strict ori nu 
este strict din biuroul primului-ministru, şi cine poate 
să creadă în lumea această că mitropolitul Miron, vroind 

să se informeze de drepturile bisericei Sf. Nicolae, a ce- 
rut informaţiuni de la primul-ministru Banffy? Dar ve- 

deţi că la 12 Septembre tot n'avem autor, ştim numai 
că este o persoană din gremiul primului-ministru. 

Cine? Cine-va care este strict, foarte strict legat de 

ministerul Banffy. La 23 Septembre la sfirşit s'a găsit 
şi un autor, şi a eşit Iancs6 Benedek din cutie. Iată un 

comunicat din Pester Lloyd : 
„D-rul Benedek Iancs6, cunoscătorul profund al ces- 

tiunei naţionalităţii romine, a fost rugat pe cale privată, 
fără nică o însărcinare oficială, să aducă la cunoştinţa mi- 

tropolitului caracterul întregei cestiuni, înti'un memorii 
destinat numai de a-l informa personai. Profesorul dr. Be- 
nedek Iancs6 nu face însă parte din cadrul preşedinţiei 
consiliului şi raporturile sale faţă de preşedinţia, consiliului 

se mărginesc la faptul că din cînd în cind dă informa-
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iuni personale, fără nici un caracter oficial, privitoare 
la cestiunile romineşti culturale, politice saii de press, 

Cite-va zile după aceasta Benedek Iancs6 este nu 
mit inspector al statului ungar peste toate şcolile romi- 
neşti din Ungaria. (Aplause). 

Dar aceasta nu este destul. Se vedeţi ce spune și 
lancs6 Benedek în scrisoarea lui, dată la Independance 
roumaine la 18 Octombre. In toată scrisoarea sa, nicăeni 
nu spune că a iscălit lucrarea, dar spune că a compus. 
Şi ce zice? 

„Quand le gouvernement, hongrois — prâcis&ment sur 
la foi de mes âcrits— commence ă s'occuper de cette ques- 
tion de subventions, je fus charge d'en compiler tout 
Vhistorique. J'ai non seulement obtempsre ă cette demande, 
mais jai ajout6 au memoire les originaux de 'toutes les 
donnâes s'y rapportant. 

„La partie la plus importante de ces donnses an- 
nex6es a 6t6 communiquse par M. le Prâzident du Conseil 
des Ministres ă S. E. Monseigneur le Mâtropolite, lors de 
sa conversation avec lui.“ 

Sai pe romineşte: 
„Cind guvernul ungurese — bazat tocmai pe buna 

credință a scrierilor mele — începu să sa ocupe de această 
cestiune a subvenţiilor, am fost însărcinat de a compila 
tot istoricul subvenţiilor. Nu numai că um răspuns la 
această însărcinare, dar am Şi adăugat la memorii 
originalele tuturor actelor ce se vaportaii la subvenții. 
Partea cea mai importantă a acestor acte anexate î 
fost. comunicată de către d-nu preşedinte al consiliului 
de miniştri P. S. Mitropolitului cu ocaziunea, conversaţiei 
dintre ei. 

Nu este deci Mitropolitul, cari îi cere informaţiuni. 
Este guvernul unguresc, care cerea acea lucrare. 

Guvernului unguresc o qă lancs6 Benedek. 
Cine dar a trimis-o Mitropolitului ? | 
Evident că guvernul unguresc şi evident că oficial. 
Descurcaţi d-v. acest lucru. La 28 Aprilie interpele?- 

D. ministru cere explicaţiuni la Iulie. Partea cea altă, în 
to cestiune aşa de gravă, dă răspuns la Septembre. Eu 
am făcut o greşală, am zis că era d. Vlassics, mis 
răspunde că Vlassics a iscălit numai un act; dar cînd ese
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scrisoarea Mitropolitului, atunci se găsește că a mai fost 

un act, dar cu un autor care nu aparţine strict de gre- 

mii, şi peste cite-va zile se zice că autorul este Iancs6 

Benedek, şi că aceasta a informat el pe Mitropolitul des- 

pre drepturile bisericei lui, iar cind Benedek acesta vor- 

beşte, zice: Lui Banfiy am dat informaţiunile şi memoriul, 

şi el le a comunicat Mitropolitului!!! 

Dacă acestea se pot, înghiţi, este că avem o capati- 

tate care întrece măsura omenească şi nu mai am nimic 

de zis. 
Dar ce are a face cestia rentei chiar cu falsul, dacă 

un deputat romîn ar fi aşa de ticălos ca să facă un falş, 

iscălind pe un ministru al unei ţări străine, care este în 

relaţiuni cu d-v., nu cu mine, şi pote ori-cînd dezminţi ? 

Da, d-lor, lupta a fost grea; este greu să lupţi cu 

două guverne. 
]). Vice- Preşedinte : Fiind ora şease, propun prelungirea 

şedinţei pănă la vidarea, incidentului. 

Voci: Da, da. 
(Se pune la vot prelungirea şedinţei şi se primeşte). 

__D. Take Ionescu: D-lor, zic însă, astăzi aceasta e o 

cestiune secundară, şi aceasta vă explică şi singele rece 

cu care am tăcut de cînd s'a deschis Camera, de la 15 

Noembre. Nu mai vorbesc de treaba această, pentru-că e 

o cestiune secundară, foarte secundară. Nu mă apăr nici 

de acuzaţia, de incredere. De nu voii face, de cit ast-fel 

de călcări de datorie în viaţa mea, foarte curat mă simţ, 

și nu am nică o grijă de judecată celui de sus. Dar alta 

e cestiunea, d-lor. E adevărat sai nu, că sub guvernul 

conservator se dedea subvenție şcoalelor romine din Un- 

garia? Şi ca să reduc lucrul, e adevărat că sub guvernele 

liberale ale lui Ion Brătianu s'a plătit renta şooalelor ro- 

mine din Braşov? E adevărat. j 

E adevărat, că sub guvernul conservator, şeapte anl 

de zile s'a plătit; renta, şeoalelor romine din Braşov? E 

adevărat, 

B adevărat că sub guvernul d-lui Aurelian s'a plătit 

renta, şcoalelor romîne din Braşov? E adevărat. | 

E adevărat, că nu a mai fost nici un guvern în Ro- 

Minia, care nu a plătit renta şcoaleloi romine din Braşov 

de cit guvernul q-lui. prim-ministru ? E adevărat. (Aplause).
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In cestiunea aceasta s'a facut dovada că atunci cind vine d. Sturdza la guvern încetează renta, cînd pleacă, renta reincepe, cind vine iarăşi, renta iarăşi înceteaza, Pentru ce? Tot la Orfeiă, la 1894, s'a tăiat Şi renta, şcoa- lelor din Braşov. Nu a tăiat-ă q. prim-ministru renta acum, de cînd este la guvern, a tăiat:o la Orfeii. Cind a vorbit, cum a vorbit la Orfeu, nu mai are nici o putere morală ca să răspundă guvernului unguresc, care-i care să nup mai plătească. | 
Aşa este. Aci este păcatul. 
Caci pe baronul d'Aehrenthal, care v'a ceruţ Supri- marea rentei, cu cea mai mare imposibilitate L'aţi prevenit că deja luaserăţi disposiţiuni ca să nu se mai plătească renta. Intr'adevăr, iată ce scrie baronul d'Aeh- 

renthal: 
„Conformindu-mă, instrucţiunilor primite, am avut onoarea de a aduce la cunoştinţa E. Voastre dispoziţiu- nile legei ungureşti din anul 1883, care interzice în mod formal numitelor biserici Și şcoale de a primi subvenţiuni 

străine. Această lege consacră, de alt-fel, un principii ge- neral de drept internaţional, recunoscut de tote statele. 
Semnalind aceasta oprire atenţiunei E. Voastre, am avut 
onoarea să o rog, în interesul bunelor relațiuni ce există 
intre Austro-Ungaria, şi Romiînia şi în interesul bisericilor 
înşile, să bine-voiască a da ordine spre a înterzice trămi- terea mai departe de subvențiuni de stat. Ar fi în ade- 
văr, un foarte răi servicii ce s'ar aduce acestor institu- 
țiuni, cind ele sar pune în contrazicere flagrantă cu gile țarei lor, Şi aceasta ar fi tot-odată a lua, prin aceasta asupră-şi o grea, răspundere. 

»Răspunsul E. Voastre era însuflat de o perfectă lea- 
litate în faţa guvernului imperial şi regal şi de un ade- vărat interes pentru şcolile romine din Ungaria. Recunos- 
cind dreptatea, punctului nostru de privire, E. Voastre aţi bine-voit a-mi da asigurarea că, fără a aştepta demersul met şi chiar de la intrarea în funcţiune a ministerul l- beral, ordine as fost date în senzul mai sus menţionat Or: ganelor competinte, « 

Va să zică, dar, inainte chiar de a vi se cers, iai dus plocon desfiinţarea rentei. După cum, 6-lor, cind im- Păraţii romani răpuneai pe un rege barbar, cel dintii



  

Jacru pe care regele barbar il făcea, era să-şi dea pe fiul 

săi ostatie la curtea învingătorului, ca garanţie a supu- 

nerei, tot aşa, din ziua venirea d-v. la putere, scuzele ne- 

fiind de ajuns, aţi dus pe otavă de argint renta şcoalelor 

romine din Braşov, ca garanţie a viitoarei politice a pri:- 

mului-ministru al Rominiei. (Aplause). Aceasta cel puţin 

nu este un falş, nu este nici de la un lancs6 Benedek, 

aceasta e de !a baronul d'Aehrenthal. Și se pune întrebarea: 
Un prim-ministru care nu a simţit ce era acuzător pentru 

el în această adresă, şi a adus-o spre apărarea sa, mai 

poate să maj fie prim-ministru? (Aplause). Căci, d-lor, — 

şi intru acum în cea din urmă ordine de idei, — nu sunt 

numai faptele d-lui prim-ministru care ne amărăse pe noi, 

e spiritul, atmosfera pe care o creează aceste fapte. 

„De, d-lor, neamul acesta este unul din neamurile cele 

mai nedreptăţite de soarta de pe suprafaţa pămîntului. 

Numai Polonii sunt împărţiţi, cum sunt împărțiți Rominii 

de nevoia împrejurărilor şi de nemila veacurilor. Ei bine, 

întrun asemenea neam trebue să scinteeze nu iredentizm, 

dar sentimentul demnităţei naţionale, sentimentul care să 

fie chiar exagerat, care să se simtă atins la cel mai mic 

Jueru, căci pe ce alt voiţi să zidiţi dragostea de ţară. 
(Aplause). | 

Eram o-dată la o expoziţie mare din Londra şi era 

afară harta pămîntului pe care era însemnat cu roșu stă- 

pinirile britanice, iar în faţa populaţiunei globului sta po- 

pulațiunea împărăției britanice. Vă daţi seama de ce pa: 

triotizm se putea. acolo bizui pe sentimentul puterei, pe 

convingerea, mărirei. 

Poţi atunci să fii foarte larg, foarte condescent, căci 

cind: ai o ast-fel de împărăție, cum să nu fii mindru de 

neamul tăii! , 

Inţeleg şi altă dragoste de patrie, înţeleg chiar pe 

Spania cu toate nenorocirile ei, căci ştie că a fost dom- 

nitoarea, jumătăţei lumei, ştie că a plimbat steagul ei 

triumfător pretutindeni, ştie că a însemnat mult; îşi pune 

patriotizmul săti în mîndria trecutului! Dar noi cari trăini 

mai mult în viitor, noi să primim, noi să îingăduim, ase- 

menea terfeliri a sentimentului naţional? i 

La noi nu se perde numai ziua de astăzi, dar se în- 

tunecă ziua de miine, şi la aceasta protestăm. (Aplause).
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D-lor, lupta pe care o vom duce va fi fără preget, va fi o luptă de fie-care oră, pănă cînd vom restabili dem. nitatea, naţională. 
Dar să nu ne facem iluzii; tot va rămine ceva ştirbit; să nu credem că atunci cînd vom înlătura făptuitorul, se vor şterge urmele faptelor lui. 
Rominia a trecut, printr”o eră ruşinoasă, şi aceasta se va simţi multă vreme. (Aplause). 

* * 

se 

Turburările din preajma Camerei 
  

(Şedinţa Camerei de la 19 Martie, 1899) 

Guvernul îşi eşise cu desăvirşire din calmul săi. , Ă Studenţimea universitară alarmată de cele denunţate la tribună, iu urma unei întruniri ţinute, a decis a trimite la Cameră o delegaţiune de protestare. 
Delegaţiunea ajunsă în Dealul Mitropoliei a fost întimpinată de forţă armată şi împiedecată a înainta. 
In zăpaceală, a. cestor al Aduvărei, Horia Rosetti, a fost lovit la cap cu o piatră de către o persoană din mulţime. Propunîndu-se de către d. Nic. Iovescu, a se trimite d-lui Rosetti o adresă de simpatie din partea Camerei, membrii opoziţiei intervenind în discuţie, arată că guvernul şi poliţia sunt de vină pentru acest atentat în potriva d-lui Horia Rosetti, 

i După ce vorbesc d-nii Nie. Fleva şi Al. Marghiloman, cere cuvintul şi d. T. lonescu: 

D. Take Ionescu: Cer cuvintul. 
O voce: Nu maj puteţi avea cuvintul. (Zgomot). D. Tuke Ionescu: Ei Cer cuvintul de la d. preşedinte Şi cind mi-l dă q. preşedinte, vorbesc, cind nu mi-l dă, nu vorbesc; dar alt preşedinte afară de preşedinte nu pri: mesc. (Aplause). 

D. vice-președinte: Nici ei, fiţi sigur, d-le Ionescu, nu voii permite ca un altul să “ŞI aroge dreptul dea da cuvintul unui orator. 
Aveţi cuvintul qar. 
D. Take Ionescu: D-lor, voii fi foarte seurt, Aţi spus adineaori că chiar d-v. credeţi, că după re: gulamentul nostru trebuia să se comunice Camerei cele întimplate ieri în privinţa măsurilor de siguranţă pe care biuroul a crezut de nevoe să le ia pentru a apăra seni- „Nătatea şi liniştea desbaterilor representaţiunei raţionale.
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“Este tirzii să ne plingem acum, deşi avem drept 

să întrebăm, de ce nu sa făcut această comunicare chiar 

în timpul desbaterei unei interpelări, acea a dlui Politi- 

mos, interpelare foarte depărtată de ceea ce ne agita pe 

noi toță 
Mai mulţi din colegii noştri au venit de afară şi ne 

ai spus, natural cu ferbere că se întimpla la uşa Came: 

rei scene; am văzut cu toţii dealungul grilajului ce în: 

conjoară curtea. Adunărei soldaţii cu arma la mînă, cum 

zice onor. d. Ionescu, şi este evident că un spectacol, din 

fericire rar, era acesta, dar şi un spectacol ciudat, acela 

al unei trupe ce se găsea cu arma la mină, ceea ce este 

o posiţie de luptă, d-le primar al oraşului Brăila. 

- D. N. Ionescu: Defensivă. 

D. Take Ionescu: Fie şi defensivă. 

Nu credeţi, d-le preşedinte, că atunci cînd mai mulți 

din colegii noştri aii întrerupt chiar pe d. ministru de 

interne, care zicea: „Camera, să continue în linişte“, nu 

credeţi zic că era bine să fie pusă Camera chiar atuncă 

în cunoştinţă de ceea ce se petrecea? 

D. vice-preşedinte: E un articol categorie în regula- 

ment, care zice că nu pot să întrerup pe oratori. Aşi fi 

violat acest articol. 

D. Take Ionescu: Vă primesc acest răspuns. Dar după 

ce a isprăvit d. Politimos, aă mai luat cuvîntul cinci 

şease oratori, pănă la ora 7, şi nu am avut explicaţiuni. 

(Aplause). 

Mai mult, nică explicaţiunile de astăzi nu al fost 

complecte şi fiind-că biuroul nu le-a făcut complecte de 

aceea pe cestiune de regulament an voit să le complec- 

tez ei. A fost aci, în deosebi de garda Adunărei, a fost 

un procuror şi un judecător de instrucţie în palatul Adu- 

nărej, "i-am întilnit în culoare ; acel judecător de instrucţie 

'mi e o persoană foarte simpatică, dar aceasta nu e în 

cestiune. 

D-lor, sunt de cinci-spre-zece ani în parlament, sunt 

alţii mai de mult şi nu am mai văzut judecător de in- 

strucţie în palatul Adunărei de cît în ziua de 15 Martie 

1888. (Aplause). 
, 

Şi fiindcă d. preşedinte nu a complectat această In- 

formaţie, am crezut de datoria mea s'o complectez.
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Trupa. a fost înşirată la gardul Adunărei cu arma la mină, fără ca Adunarea care a stat pănă la 7 în şedinţă să, fie înştiințata. 
In palatul Adunărei a fost un procuror Şi un jude. cător de instrucţie, fără ca Adunarea să fie inştiinţată. 

Iată două fapte istorice, care trebue să rămină în analele noastre, că Adunarea Romîniei în ziua de eri nu a ştiut 
că imprejurul ei stă trupa şi că în localul ei stau jude- 
cători de instrucţie şi procurori. (A plause). 

D. V. Lecca: Venise să instruiască rănirea d-lui Ho- 
ria Rosetti. 

D. Tuke Ionescu : D-lor, nu am vorbit de rana unuj deputat, relaţiunile mele cu d. Horia Rosetti sunt ast-fel 
că nu puteam de cit să fii adine mihnit de ceea ce s'a 
întimplat d-luj Rosetti; chiar dacă nu ar fi colegialitatea 
de mandatari ai ţărei, simpatia pentru un om carea fost lovit, in exerciţiul funcţiunei, pentru un coleg foarte co- rect şi foarte delicat cu toată lumea, ar fi relaţiunile mele 
de 20 de ani şi mai bine de prietenie intimă, care mă 
leagă cu d. Horia Rosetti şi pe care nu aşi putea s'o uit nici o dată. Dar, d-ior, nu e numai atit. Ati mai fost ca- zuri în cari ai venit manifestanți la Cameră ; aduceţi-vă aminte cind cu legea maximului. Atunci eram la gu- vern şi nu am văzut nici soldat în curtea Adunărei, nici procuror, nici judecător de instrucţie în localul Adu- nărej. 

D. C. Î. Stoicescu, ministru de justiţie ; A fost şar: jele de jandarmi călări. Cer cuvintul, d-le preşedinte, D. Tuke Ionescu: Nu în localul Adunărei, Dar, d-le președinte, departe de mine, care am fost la guvern, să tăgăduesc dreptul preşedintelui Adunărei, ca să ia măsu- rile pe cari le crede necesare ca, să apere liniştea desba- terilor noastre; departe de mine ideea că e permis unor manifestanți să vie să facă presiunea asupra hotăririlor Şi deliberarilor Adunărei ; departe de mine ideea, aceasta. Ceea ce pretind este că ieri nu sa făcut pe d'a'ntre- gul ceea ce trebuea să se facă, după regulamentul Ca- merei. 
_-După cum la 15 Martie 1838, deputaţii ai fost sco- tociță, era să zic buzunăriţi dar în limba populară are alt înţeles, ai fost căutaţi prin buzunare în localul Adună-
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ră, fără să fi fost preveniţi inainte de biuroii, că cu voia 

biuroului se face acest lucru, tot aşa ţii să se constate 

că în şedinţa de ieri a stat aci judecătorul de instrucţie 

și procurorul, că garda a fost cu arma în mină, că Adu- 

narea ma fost pus în cunoştinţă de ceea ce se petrecea 

şi că a trebuit să se ridice astăzi un membru al opozi- 

ţiunei ca să constate acest fapt. - 

+ * 

* 

Interpelări 

(Şedinţa Camerei dela 20 Martie, 1399) 

Tactica opoziţiei în acţiunea ei de obstrucţionizm fu să anunţe şi să 

desvolte interpelări peste interpelări, paralizind astfel activitatea Camerei. 

Pe ziua de azi d. Take Ionescu anunţă două interpelări : - 

D. Vice-preşedinte : D. Take Ionescu are cuvintul. 

D. Take Ionescu: D-le preşedinte, am şi ei de anun- 

țat două interpelări: cea Wintiiă către d. ministru de răs- 

boii în coprinderea următoare : 

„Interpelez pe d. ministru de războiii asupră atitu- 

dinei sale faţă de propunerea facută în Senat, prin care 

se cere punerea la retragere a oficierilor generali pria 

hotărire arbitrară a guvernului.“ 

A doua interpelare este către d. ministru de îin- 

terne : 

„Interpelez pe d. ministru de interne asupra hotă- 

rirei sale, prin care oraşul Pecuciti a rămas fară liste elec- 

torale şi fără putinţa de a avea liste electorale.“ 

D. Vice-prezedinte : Se vor comunica guvernului.
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Alte Interpelări | 

(Şedinţa Camerel dela 21 Martie, 1999) 

Acţiunea obstrucționistă provocată de opoziţia de toate nuanțele din Cameră, îşi urma cursul el. 'Tot soiul de interpelări se anunţaii şi se des- voltati, 
: In şedinţa această d. 'ake Ionescu anunţă trei interpelări guver- nulut, : 

D. vice-președinte : D. Take Ionescu are cuvintul, 
D. Take Ionescu: D-le preşedinte, am trei interpelări 

de adresat guvernului. 
Întiia este aceasta: . 
„Interpelez pe d. ministru al instrucţiunei publice şi 

al cultelor asupra măsurilor ce crede d-sa să. ia ca să în- 
curajeze artele plastice în Rominia Şi în special asupra îm- 
bogăţirei pinacotecilor noastre,“ 

A doua interpelare: „Interpelez pe d. ministru al 
cultelor şi instrucţiunei publice asupra faptelor neexplica- 
bile petrecute în comitetul teatrului naţional din Bucu- 
vești cu ocazia presentărei de către fraţi Constantin, loan 
și Anton Bacalbaşa a revistei în trei acte şi un tabloii, 
intitulată PFardon. 

In special: | 
Rog pe d. ministru să bine-voiască a-mi răspunde la 

următoarele întrebări: 
1. Care este părerea d-sale asupra împrejurărei, că 

directorul general al teatrelor are competinţă asupra au- 
torisărei spectacolelor din alte săli de cit aceea a teatrului 
național ? 

2. Impărtăşeşte d-sa părerea, directorului general al 
teatrelor, sai pe aceea care a învins? 

3. Cunoaşte d-sa revista Pardon? Şi dacă o cunoaşte, 
crede d-sa că această revistă trebue împedicată ? Şi pentru care cuvint?“ | 

Iată, d-lor, şi a treia interpelare: „Avind în vedere 
că în anul 1895 s'a hotărit înfiinţarea unei şcoli de co- 
merci rominească în oraşul Salonic, port al Archipela- 
gului, in Turcia europeană ; 

Avind în vedere că, tot la acea epocă, s'aii făcut de- mersuri pe lingă guvernul Majestăţei Sale Impăratul Oto-
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manilor ca să autorizeze deschiderea acestei şcoli de co- 

merci în oraşul Salonic, port al Archipelagului şi cap 

de linie al serviciului romîn de navigaţie maritimă, sub 

steagul regatului Romîniei, in baza dreptului capitulaţiu- 

nilor; 
Avînd în vedere că, tot la acea epocă, sa pus de 

către Statul romin la dispoziţia viitorului director al şcoalei 

ce era hotărit; să se înfiinţeze, fondurile necesare pentru 

cumpărarea de mobilier şi de cărţi, precum şi pentru plata 

chiriei unui local desinat şcoalelor romineşti de comerciii 

din Salonic; 
Avind în vedere că, tot la acea epocă, sa întocmit 

de către directorul şcoalei ce avea să se înfiinţeze un pro- 

gram de studii pentru zisa şcoală, program care s'a şi 

aprobat de autoritatea şcolară; 

Avind în vedere că de la acea dată aii trecut patru 

ani, şi şcoala rominească de comerciii din Salonic nu a 

fost încă deschisă; 

Interpelez pe d. ministru al instrucţiunei publice şi 

cultelor asupra următoarelor puncte: 

1. Care este cauza pentru care Nu s'a deschis zisa 

şcoală de comerciu „în oraşul Salonic; “ 

9. Ce s'a făcut cu fondurile încredințate airectorului 

şcoalei pentru cumpărare de mobilier, cărţi şi chirie; 

3. Orede d. ministru că este în interesul răspîndirei 

culturei romine în Orientul Europei ca să se deschidă o 

şcoală de comerciii rominească în oraşul Salonic, al doilea 

în importanţă, în Macedonia, după oraşul Monastir? 

4. Dacă crede că 0 asemenea infiinţare este în in- 

teresul civilizaţiunei noastre în peninsula, balcanică, cari 

sunt măsurile pe cari d-să este hotărit să le ia, ca să în- 

fiinţeze cit mai curind această şcoală ? LL 

5. Dacă d. ministru împărtăşeşte aceste păreri, Şi 

totusi nu este hotărit să înfiinţeze această, şcoală îndată, 

poate să ne spună cine a pus piedici îndeplinirei acestei 

dorinți a Statului romiîn? 

D. vice-preşedinte: Această interpelare a fost cam 

dezvoltată, ceea-ce e contrar regulamentului. 

D. Take Ionescu: la tot cazul mai puţin dezvoltată 

de cit moţiunea propusă de d. Mirzescu în Senat. (la 

ritate). 

68372. Discursuri. III. 32
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D. vice-președinte : Interpelările d-v. se vor comunica guvernului. 
| 

+ * 

* 

Modul de osbstrucţionizm 

(sedinţa Camerei de la 22 Martie, 1899) 
  

D. Take Ionescu explică în acest discurs cum înţelege d-sa a se face obstrucţionizmul. Ministrul de război, ceriînd a se interverti ordinea de zi pentru a se vota proectul de lege pentru chemarea sub drapel a contin- gontului anului 1900, d. Take Ionescu arată că opoziţia nu va face obstrue- ționizm cu această ocazie, de oare-ce e în joc armata ţărei. 

D. vice-preşedinte : D-lor deputaţi, d. ministru de răz- boiit propune intervertirea, ordinei de zi, adică să luăm imediat în discuţiune proiectul de lege, amendat, de Senat, pentru chemarea sub drapel a contingentului anului 1900. D. Take lonescu : Cer cuvintul asupra schimbărei or- dinei zilei. 
D. vice-preşedinte : Aveţi cuvîntul. 
D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, trebue să dai ex- plicaţiuni pentru ce nu vom lua cuvintul şi vom vota împreună cu majoritatea. 
D-lor, ştiţi că de cite-va zile noi, opoziţiunea din această Cameră, pe care prefecţii o împarte în flevişti, în conservatori, în junimişti şi chiar în dispăruţi am făcut 0 declaraţiune că ne punem în stare de obstrucţiune le- gală faţă, de guvernul actual pe cîtă vreme va fi în ela, preşedinte actual al consiliului. | Acum, d-lor, asupra contingentului armatei, de ieri chiar am spus d-lui vice-președinte Iepurescu, că noi pri- mim ca această lege să se ia îndată şi că nu vom face obstrucţiune. Pentru ce ?. D-lor, în această ţară se face foarte mare: eroare asupra înțelesului cuvîntului obstruc- țiune, şi s'a zis întrun alt Corp legiuitor — nu critic — s'a zis că obstrucţiunea este un mijloc ilegal. D-lor, în dife- rite parlamente sunt diferite dispoziţiuni de regulament; cu toate acestea ori-cînd o opoziţiune ar vrea să uzeza în mod strict de Saranţiile cari îi sunt date ei prin re: gulament, ar putea necontestabil să îngreuneze cu desă-
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vişire lucrarea majorităţei. Cu toate acestea, d-lor, nici 

înt”un parlament nu vedeţi în vremuri normale din par- 

tea opoziţiunei o îngreunare voită a iucrărilor majorităţei, 

pentru că d'asupra regulamentului scris este o înțelegere 

firească între cei cari guvernează şi cei cari controlează, 

că şi unii şi alţii vor uza de drepturile lor ast-fel în cît 

mersul statului să nu fie împedicat. Cind vin însă, d-lor, 

stari anormale, cum a fost de exemplu în Austria, atunci. 

cină era vorba de o ordonanţă a limbilor, ordonanţă în 

care Germanii vedeai distrugerea lor etnică, cum a fost 

de exemplu în Ungaria, atunci cind opoziţiunea din Ca- 

mera ungară vedea in prezenţa lui Banffy în guvern, un 

pericol pentru regimul parlamentar, pe care Ungurii pre- 

tind că l-ati avut înainte chiar de Englitera, — aceasta 

este pretenţiunea lor, că la ei sa născut pentru întiia 

oară regimul parlamentar şi că statul lor milenar este cel 

dintii în care s'a dezvoltat libertăţile publice — vede un 

pericol în prezenţa lui Banfiy, singurul ministru din Un- 

garia care întrebuința în alegeri mijloace nu numai obici: 

nuite dar niijloace cu desăvirşire nedemne şi tocmai de a 

_împedica să intre în. parlament oamenii cei mai de frunte 

ai Ungariei. Atunci, la un moment dat, Ungurii s'au pus 

în obstrucţionizm şi aii mers pănă la refuzul budgetului 

ca să împedice mersul statului, şi s'a întimplat acel fapt 

excepţional, despre care ei unul nu cunosc precedent, că 

guvernul ungar, în loc să proclame budgetul întrun mod 

anormal, cum a făcut Bismarck în Prusia şi Estrup în Da- 

nemarea, a dat o ordonanță în Monitorul Oficial în care 

a zis că budgetul nefiind votat de la 1 lanuarie 1899, 

plata de imposit nu se poate cere de la particulari. şi 

oă-ce funcţionar ar urmări împlinirea impozitelor va fi 

tradus înaintea instanţelor judecătoreşti şi ast-fel la 1 Ia- 

nuarie 1899 s'a născut în regatul Ungariei o stare de 

anarchie legală care a continuat O lună şi jumătate. 

Dior, noi ne-am hotărit să ne punem în obstruc- 

țiune, obstrucţiune care va continua, fie în această se- 

siune, fie în alta, fie în Cameră, fie în afară de Cameră, 

absolut toate mijloacele legale cite sunt înscrise în Con- 

stituţiune, fără a omite nici unul şi pe oricît timp, scurt 

sai lung, de zile sai de ani, va fi d. prim-ministru în 

fruntea guvernului.
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N'am voit însă să facem nimic ca să împedice ceea 
ce credem noi că trebue în mersul unui stat, aşa că o0b- 
strucţiunea noastră este şi mai modernă de cit ori-care 
alta care a avut loc în vre-un parlament; 

Or, fără budget, la rigoare se poate trăi, fiind-că 
Constituţiunea, prevede că se poate aplica budgetul anului 
precedent; fără legea contingentului armatei însă, nu se 
poate trăi. 

De-asupra tuturor, este forţa armată a ţărei, şi de 
aceea, nu ne opunem pentru legea contingentului care pri- 
veşte nevoia de căpetenie a acestui stat, a doua, parte a 
demnităţei naţionale. A doua, căci una, este să fim respec- 
taţi ceea ce zicem noi că nu mai suntem astăzi, a doua 
este ca să ne putem apăra; de aceia în faţa acestei legi 
noi nu luăm cuvîntul, vom vota împreună cu majoritatea. 
Obstrucţiunea, noastră încetează pentru un minut înaintea 
steagului ţărei. (Aplause).



LEGEA MINELOR 

(Şedinţa Camerei dela 20 Martie, şi următoarele, 1899) 

Venind în discuția Camerei discuţia proiectului pentru modificarea 

legei minelor, d. Take Ionescu propune aminarea discuţiei acele! legi, ca 

neprezentînd nici o urgenţă. 

D.4: Deputaţi, 

Cestiunea. prealabilă pe care 0 propun este aceea de 

a se amina discuţiunea acestei iegi. | 

Art. 839 din regulament zice: „Cestiunea prealabilă, 

adică de a se amina o lege... « (nu vă citesc tot ar- 

ticolul). 

D-lor, sunt două serii de motive pentru a propune 

aminarea acestei legi. 

Unul e că legea nu are nici un fel de urgenţă şi al 

doilea e că legea nu e studiată. 

Le iai pe rînd. 

D-lor, nu are această lege nică o urgenţă. Pentru ce? 

Vă aduceţi cu toții aminte cum sa înjehebat cestiunea 

unei legiuiri de mine la noi în ţară. n dreptul nostru 

nu era în Rominia de cit un singur fel de mine, minele 

de sare. Alte mine de cit minele de sare nu existaii în 

această, ţară şi legiuirea ţărei în această privinţă era că 

minele de sare aparţin Statului. 

Neapărat, legiuirea nu se ocupa de principiul cui 

„aparţin minele în genere, dar, nefiind în ţară de cît mine 

de sare, fiind-că după legea cea veche minele de sare
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aparţineaii Statului, concluzia firească era ca minele după 
legiuirea cea veche, să, aparţină Statului. 

A venit, d-lor, o altă legiuire asupra minelor, maj 
modernă, care atribue minele proprietarului suprafeţei. În 
acel timp însă nu era nici o exploatare de mine în ţară 
şi trec într'adins peste faimoasa cestiune a faimosului 
Trandafilof, care a dat ocaziune fabulei lui Eliade: „RO- 
zele şi măceşul“, şi care a stirnit în acele vremuri în 
țară o întreagă, agitaţie, o întreagă cestiune. 

D. Al. Vilner: După regulament erai şi minele de 
petroleii. 

D. Take Ionescu: Voi ajunge şi la acestea, d-le Vil- 
ner, pentru că fac parte din a doua serie. 

Staii la intiia serie de motive. A venit Constituţia 
şi a hotărit să se facă o lege asupra minelor. 

“De la 1866 şi pănă astăzi ai trecut 33 de ani, în 
care timp Rominia a trăit fără o lege a minelor. 

Ce s'a întimplat, în fapt, în lipsă de o lege a mi- 
nelor ? 

Minele de sare nu aii avut nevoe de legiuire, pentru 
că Statul 'şi menţine monopolul săii asupra sărei din ţară. 
Minele de lignită şi minele de petroleii, singurele mine 
cari se exploatează la noi în țară, neavînd o legiuire spe- 
cială, se exploataii întrun mod firesc de către proprieta- 
rul suprafeţei. Amindouă aceste substanţe, lignitul şi pe- 
troleul, sunt ast-fel de mine în cit se pot exploata cu 
înlesnire de proprietarul suprafeței şi fără de o  legiuire 
specială. 

De ce? Pentru că minele de petrolei nu se exploa- tează în lungime, ci în adincime, aşa că nu ai nevoe de a te întinde pe proprietatea vecină. In adevăr, un om 
poate, pe proprietatea lui, să exploateze o mină de pe- troleu, fără legătură cu proprietatea vecină, pe cind la minele care se exploatează în lungime prin galerii, e ne- voe de anume aranjamente, căci nu se poate ajunge cu 
galeria pănă la un punct şi că numai poţi să continui filonul. 

Ar fi apoi cheltueli enorme, ca fie-care, pe proprie- tatea iui, deosebit, să'şi înceapă o galerie. | Minele de lignită la noi sunt în general foarte aproape de Suprafaţă şi se pot, de asemenea exploata fără mari
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cheltueli şi fără o legiuire specială de mine. Ast-fel sunt 

minele din Prahova de la Filipeştă, minele din Dimboviţa 

şi din mai multe părți ale ţărei, mine de lignită în ex- 

ploatare, fără fi să existat o Jegiuire specială pentru mine. 

Şimi aduc aminte, d-lor, că atunci cind se discuta legea 

minelor la Senat, d. Poni, acel care a atacat cel d'intiiu 

legea, tocmai aceste cuvinte le punea înainte: că legea 

asupra minelor nu este urgentă ; că este o lucrare de 

prisos, fiind-că, zicea d-sa, în munţii noştri nu vom găsi 

de cit sare, petrolei şi lignită, în Suceava însă, spunea 

d-sa, lingă hotarele Bucovinei ar fi puţin manganat de: 

fer. Nu zie că aceasta este şi părerea mea, dar cînd 0a- 

menii, pe cari d-v. | credeţi pricepuţi, ca d. Poni, sus- 

țin că nu este urgenţă, atunci d-v. trebue să fiţi alături 

de părerea lor. 

Sunt, d-lor, mine bogate în Dobrogea, însă după le- 

gea Dobrogei, ele sunt ale Statului, se pot exploata şi 

fără o lege specială asupra minelor. 

Aşa dar, din punctul acesta de vedere nu se poate 

zice că este urgenţă, mai cu seamă cind minele noastre 

existente se exploatează astăzi şi fără lege. 

In privinţa celor-Valte bogății ale subsolului nu se 

poate zice că este pericol ca de acum pănă la toamnă 

să se întimple cataclisme dacă nu se votează legea 

“aceasta. 

Dar, d-lor, cum că nu este urgenţă se mai dove- 

deşte şi din alte împrejurări. i 

Ai fost la noi mai mult proiecte de legi asupra mi- 

nelor. A fost o dată un proiect făcut de d. Dabija, sub 

ministerul Brătianu, a fost altă dată, dacă nu mă înşel, 

un proiect al lui Beizadea Mitică, aii fost, prin urmare, 

în mai mulie rinduri, proiecte facute asupra minelor, dar 

nu Sai realizat. 

Am venit noi la 1895 cu legea minelor şi am Sus- 

ţinut atunci că este în interesul desvoltărei bogăției ţă- 

rei, să se facă o lege asupra minelor. Partidul liberal, 

atunci în opoziţiune, a combătut proiectul şi'l a combă- 

tut cu cea mai mare energie. Vă aduceţi cu toţii aminte 

de o broşură, foarte frumoasă scrisă, în care se făcea 

apel la. ţară ca să se opue la legea minelor. Toţi am ci- 

tit discursurile lungi în tot ale actualului preşedinte al
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consiliului, in Senat, în contra legei minelor, desbaterile 
foarte lungi în Cameră şi în Senat, şi demisiunea oppzi- 
ţiunei din Cameră şi Senat, bizuită tocmai pe legea mi- 
nelor. Aceasta e o dovaaă că legea de la 1895 a întim- 
pinat greutăţi mari. 

Dar dacă este aşa, era urgent ca să se modifice acea 
lege! Ce s'a întîmplat? Am plecat noi de la guvern la 
1895 Octombre şi acum suntem la Martie 1899, va să zică 
au trecut de atunci pănă acum trei ani şi jumătate, calen- 
daristici, patru ani politici, fiind-că vara în politică nu 
numără. 

In aceşti patru ani politici sa găsit vreme pentru 
o mulţime .de lucruri. Nu s'a găsit insă vreme pentru 
modificarea, legei minelor. 'Tosmai la spartul tirgului, la 
sfirşit, în cele din urmă zile, atunci cind în general gu- 
vernele cari ai oare-cum sentimentul aceea ce este per- 
mis şi aceea ce nu este permis, nu mai fac legiuiri, tocmai 
atunci, d-lor, vedem .că se vine cu legea minelor. 

Eu mă întreb, într'un mod foarte firesc, lucrul ur- 
mător: Este oare urgenţă pentru votarea acestei legi ? Și 
ce fel de urgenţă poate să fie pentru acei cari timp de 
patru ani de zile n'au simţit-o? Ori, d-lor, dacă era ur: 
gență de a se modifica legea minelor de la 1895, ar fi 
fost modificată în 1896, cînd nu putea fi vorba nici de 
obstrucţionizm, nică ae opoziţie, de oare-ce opoziţia nu 
era. Sau sar fi modificat legea în 1897, sar fi modificat 
în 1898, s'ar fi modificat anul acesta, astă-toamnă. Nimic 
însă, d-lor, din toate acestea. Şi cind se cere vutul legei 
minelor? Acum, în cele trei zile din urmă, ale ultimei 
sesiuni ale acestei legislaţiuni. D-lor, o să vă dai un 
exemplu: cind eram la guvern şi sa întîmplat demisiunea 
opoziţiunei din Cameră, și din Senat, aveam deja făcut 
proiectul meu de lege asupra învăţămîntului secundar şi superior, şi el era rodul unei munci de 4. ani de zile. Aveam destulă trecere la cabinet ca să vii cu proiectul de lege, şi aveam destulă trecere în Cameră, Şi în Senat ca să nu am nici o îndoială asupra soartei proiectului mei de lege. Dar fiind-că era un sfirşit de legislatură, nu am venit cu proiectul de lege, mi-am zis că ar fi in- decent ca 0 lege importantă să o trec la, un sfirşit de le- gislatură. Nu numai că n'am vrut să fie şedinţe de di-
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mineaţă, dar, fiind-că a plecat opoziţiunea, am găsit de două 

ori indecent să fac o reformă serioasă, fără controlul opo- 

ziţiunei, control care vream să mi se facă. Şi, d-lor, poate 

sa fie urgenţă asupra unui proiect de lege, dar este ceva 

d'asupra tuturor urgenţelor, este ca legile să iasă din 

parlament cu acea autoritate morală pe care n'o pot avea 

nică cînd sunt smulse cu cleştele, nică cind sunt votate 

în tăcerea, absolută a opoziţiunei. Acelea nu sunt legi de 

stat, acelea pot fi glume de partide politice, dar nică 

odată Jegi de stat. Cea d'întiiii datorie a aceluia care 

este la cîirma statului, trebue să fie ca, chiar cu preţul 

suferinţei, chiar cu preţul de a renunţa la unele lucruri 

cai %i sunt scumpe, să păstreze în tot-d'a-una decenţa 

legislaturei naţionale, să păstreze buna cuviinţă în purta- 

rea sa, cu ţara şi cu opoziţiunea; căci la guvern vii ca 

să suferi, aceasta este adevărata soartă a guvernului. 

Dar, d-lor, mai am un argument ca să vă arăt că 

nu este urgenţă. Dacă guvernul actual ar avea respectul 

Constituţiunei, ar fi respectat, Constituţiunea şi ar fi apli 

cat legea minelor, care este o lege a, statului romin, care 

poartă votul Camerei şi Senatului şi sancţiunea celui-lalt 

factor constituţional. 

Aşi înţelege ca d-lor să zică: este o lege foate rea 

şi neapărat nu mai putem să trăim. sub această lege. Dar 

aşa s'au petrecut lucrurile? Fără precedent în viaţa par- 

lamentară a vre-unei ţări oare-care, şi desfid să mi se 

arate vre-un precedent, această lege a minelor care este 

o lege a statului romin, a fost prin hotărirea titularilor 

de la domenii, declară timp de trei ani şi jumătate că nu 

se aplică. 

Acesta este un fapt netăgăduit, şi prescripțiunea 

pentru această călcare de Constituţiune nu va înceta să 

curgă de cit de la încetarea mandatului miniştrilor, cari, 

conform cu legea răspunderei ministeriale, vor avea 5 ani 

deplină, în cari să fie întrebaţi dacă se poate permite o 

violare aşa de mare a Constituţiunei. Probabil că ţara va 

arăţa, încă, odată îngăduiala ei cea largă şi să-i lase să se 

mulţumească numai cu 0 espiaţiune morală. Dar cinci ani 

plini îi are ţara şi nimeni nu â renunţat încă la drep- 

tul qe a chema la răspundere, conform legei făcute de 

liberali, pentru călcarea Constituţiunei, care zice că nici
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un guvern nu are dreptul să suspende executarea unei 
legi a statului romin. 

Va să zică, d-lor deputaţi, nică aci nu e nici o ur: 
genţă, şi atunci vă întreb ca concluziune a primei părți 
a argumentărei mele, cum se poate vorbi de urgenţă şi 
de ţinerea, şedinţei în permanenţă, cum a fost odată în 
Canada, unde şedinţa a, fost trei săptămîni în permanenţă ? 
Au dormit şi ai mincat acolo. Era vorba tot aşa de un 
ministru care comisese o călcare de lege. 

O voce: Aşa a fost şi la noi la 1863. 
D. Take Ionescu: Inţeleg, d-lor, şi şedinţă de 26 cea- 

suri —, dacă puteţi să intindeţi cadranui, — atunci cînd lu- 
crul este urgent, de exemplu budgetul unei ţări, căci ţara 
nu poate trăi fără budget. Inţeleg aceasta. Dar legea mi- 
nelor este urgentă? 

V'am maj arătat că acest guvern a lăsat să treacă 
trei ani şi jumătate, fără să modifice legea minelor, ară- 
tind prin aceasta absuluta lipsă de urgenţă în această 
materie, şi că neaplicînd legea minelor din 1895, a comis 
această violare a Constituţiunei, trei şi. jumătate ani de a 
rindul. 

Nimeni, dar, nu poate să zică că este urgenţă ca să 
inceteze violarea Constituţiunei pănă Mercuri, şi aceasta, 
nu schimbă nici responsabilitatea politică specială prevă- 
zută în legea răspunderei ministeriale, votată nu de noi, 
ci de către partidul liberal. 

Trec la a doua, serie. de argumente. Legea nu este 
studiată şi să "mi daţi voie să arăt îndată că nu este 
studiată. 

D-lor, iată o lege, legea minelor, asupra căreia s'a, 
făcut în ţară o agitaţiune de o energie pe care o recu- 
nosc şi de care nu mă pling. Cu ocaziunea acestei legi 
ce nu s'a spus? S'a spus şi că mormintele strămoşilor ai să 
fie turburate de către aceşti străini, cari vor veni să se îmbogăţească din minele Rominiei. S'a spus aceasta. 

D. Al. Delimarcu : A spus-o d. Delavrancea. 
D. G. C. Dobrescu: Era în ziarul Voința Naţională. 
D. Take Ionescu : Cu ati mai mult dacă a spus-o d. Delavrancea, d-sa era oratorul autorisat al partidului liberal. (Intreruperi). 
Ori-ce s'ar zice, rămine dovedit că s'a făcut o agita-
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ţiune de o mare energie în contra legei minelor de la 

1895. 
Ce presupunea această agitaţiune ? 

Presupunea din partea celor care o făceaii, că au 

studiat, că cunosc cestiunea. 

„1. vice-preşedinte : Aceasta este discuţiunea generală, 

nu discuţiune asupra aminărei. 
D. Take Ionescu: Dle preşedinte, vorbesc numai in 

privinţa aminărei, la luarea în consideraţie nici nu sunt 

înseris. Vorbind asupra aminărei, zic că o lege trebue să 

se amine cînd nu este urgentă şi cind nu este studiată. 

“Am dovedit că nu este urgentă, acum să dovedesc că nu 

este studiată. 
Ziceani, d-lor, ce presupune lucrul acesta, ? 

Presupune că atunci cînd faci agitaţiune energică în 

-contra unui lucru, ai studiat bine lucrul. 

Va să zică, la 1895, cînd se făcea agitaţiune în con- 

tra legei minelor se presupunea că eră studiată cestiunea 

care făcea obiectul agitaţiunei aşa cun trebuia să fie. Cu 

toate acestea, aţi văzut că ai trebuit încă 3 ani să se 

studieze cestiunea, lucru care dovedeşte că la 1895 nu 

era studiată. S'a făcut, aşa dar, întiiu agitaţiune şi pe 

urmă s'a stuaiat cestiunea de la 1895 incoace. 

Tot ast-fel, d-lor, atunci cind a venit; guvernul acesta, 

în toamna anului 1898, cu legea minelor, se presupunea 

că în fine a studiat-o 3 ani de zile de la 1895 încoace. 

In realitate, însă, nu a studiat-o de loc, şi veţi ve- 

dea de ce. 

A venit legea guvernului în Cameră şi a trecut, aşa 

cum a fost propusă de către guvem; foarte mici modi- 

ficări de detalii. Sa cerut numai nişte diplome la nişte 

ingineri, ţin minte că amendamentul acesta a supărat 

foarte mult pe ici pe colo cite un cuvint. îi 

Vă aduceţi aminte că onor. d. Delavrancea a citit 

un discurs al d-lui Stolojian, pe atunci ministru al dome- 

niilor, în contra legei pe care a propus0. 

Legea însă s'a votat. Ea a fost dusă la Senat, şi de 

acolo a venit radical schimbată aşa în cit este absolut 

altă lege. 
De ce zic absolut altă lege? 

lată cum se leagă cu ceea cevă spuneam adineaori.
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Ce vă spuneam adineaori ? 
D. Poni zicea că singurele mine cari interesează țara 

noastră, nu sunt de cît minele de petroleii şi de lignit. 
Ei bine, tocmai minele de petroleii nu se află nici 

în legea de la 1895, nici în legea cum a venit la Ca- 
meră, şi s'ai introdus la Senat. . 

Am dreptul dar să zic că această cestiune este o 
cestiune nouă. Ei bine, este glumă de a introduce fără 
nică un studii exploatarea. petroleului în legea minelor? 
Va să zică, sunt în dreptul mei cind cer de la dv. să 
„studiaţi această cestiune, fiind-că legea minelor a fost stu- 
diată numai din cele-alte puncte de vedere, iar nu şi din 
punctul de vedere al petroleului, fiindcă legea noastră 
de la 1895 lăsase afară petroleul. 

D-lor, ei sunt unul care m'am ocupat mult cu pe: 
troleul, mai cu. seamă cînd eram cu d. prim-ministru iîn- 
“tun consilii al unei societăţi de felul acesta, şi vă măr- 
turisesc ca nu am studiat în destul legea aşa cum a eşit 
de la Senat, 

Al treilea lucru.. Care era calul de bătae cel mai 
mare contra legei de la 1895? Era că nu se respecta 
dreptul de proprietate care este garantat de Constituţiune, 
fiind-că se zicea că legea minelor expropriază pe proprie: 
tari fără o justă şi prealabilă îndemnisare şi fără să fie 
în cele trei casuri prevăzute de Constituţiune, adică salu- 
britate, edilitate şi apărare naţională. 

Apoi, acum cind drepturile acestea sunt şi mai res- 
trinse prin introducerea petroleului, nu este nevoe de 
studiu ? Este nevoe cu atît mai mult cu cît găsesc ceva 
foarte curios în raport, căci iată ce zice d. raportor: „De- 
părtîndu-se întru cit-va de la rigoarea principiilor legei; 
ţinind însă socoteală de starea economică, de nevoile noas- 
tre sociale, Senatul legiuitor, prevăzător şi conştient. ..“ 

Va să zică, d-lor, d. raportor însuşi arată că nu este 
orba de lege cum eşise de la d-voastre. 

D. 1. Procopiu: Numai în ce priveşte exploatarea, 
combustibilelor solide şi lichide. 

D. Take Ionescu : Tocmai aceasta ziceam, că modifi- 
carea care vine de la Senat este o lege nouă şi că ces- 
tiunea nu este studiată. Singur d. raportor zice că legea
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aşa, cum fusese votată, a fost făcută de oameni neprevă- 

zători şi inconştienți. 
D. 1. Procopiu: Nu am zis eii aceasta. 
D. Take Ionescu : O ziceţi prin antiteză, fiind-ca atunci 

cînd zici d-ta că Senatul a fost prevăzător şi conştient, 
băgind petroleul înăuntru, am dreptul să zic ca antiteză 

că cel care n'a băgat petroieul a fost inconştient și ne- 

prevăzător. 

Ei voesce să stabilesc că şi noi avem conştiinţă. Să 

discutăm. Şi de azeea zic că în starea actuală de lucruri, 

dacă am intra în discutarea legei aşa cum a făcut'o Se- 

natul; dacă a fost Senatul conştient, datoria mea este 

să respect Senatul, cu atit mai mult cu cit sunt în Ca. 

meră, — aşi voi cel puţin să fim şi noi conştienţi în im- 

prejurările actuale. 
Cred, atit din punctul de vedere că legea nu este 

urgentă, dovedită mai cu seamă prin faptul neaplicărei ei 

trei anl şi jumătate, prin flagranta, formala şi indiscuta- 

bila călcare a Constituţiei de către guvernul actual, cît 

şi din punctul de vedere că de la Senat a venit o altă 

lege de astă dată prevăzătoare şi conştientă, că nu este 

posibil să se discute această lege acum, cu folos şi cu 

convingere, şi, prin urmare, nefiind nici un zor, propun 

ca onor. Cameră să bine-voiască a amina discuţiunea ei. 

XR 

(Şedinţa Camerei de la 22 Martie, 1899) 

Camera intrind în discuţiunea pe articole a proiectului de lege asu- 

pra minelor, d. Take Ionescu luă cuvintul şi combătu dispoziţiile cuprinse 

în el. 
Acţiunea de obstrucţionizm continuă şi de aceea oratorul conservator 

câută să facă un discurs mai lung, numai să împiedice lucrările Adunărei. 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, articolul 1, în rea- 

litate, coprinde întreaga lege. In adevăr, în cuvintele: „re- 

gimul lor legal“ se coprinde intreaga idee dacă pentru 

minele noastre, aşa cum s'a modificat legea, este sau nu 

este nevoe de un regim legal. Aci insă mar putea, opri 

d. preşedinte să "mi zică că „este un regim legal“ nu 

este o modificare a Senatului. Ce face însă, ca modifica- 

rea Senatului să dea şi mai mare importanţă cuvintelor
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„regim legal“ ? Este că Senatul adaogă la cele-alte depu- 
neri naturale cari vor avea un regim legal şi combusti- 
bilele, şi toată lumea ştie că prin acesta s'a înţeles și 
petroleul. Atunci, d-lor, cestiunea întreagă se pune în 
acest articol 1. 

Cum s'a presintat această cestiune la Senat? Legea 
votată la 1895 era firesc să vorbească de regim legal, 
fiind-că era un regim: legal, pentru mine, de oare-ce, în 
legea de la 1895, mina era un lucru deosebit de supra- 
faţă, putea să aparţină altuia de cit proprietarului supra- 

feţei. Şi nu numai âtit, aceasta nu ar fi destul, căci ei 
poate din propria mea voinţă, fără o lege, să 'm! împart 

proprietatea în suprataţă şi sub-sol, dar în legea de la 
1895 era împrejurarea că, fără voia mea proprietarul su- 
prafeţei, mina, subsolul poate să aparţină altuia de cit 
mie, proprietarul suprafeţei. 

Ce s'a făcut la Cameră, d-lor, prin modificarea d-voas- | 
tre ? S'a desfiinţat ideia din 1595 ca contrară Constitu- 
ției, şi eii sunt dator să mă pun pe piciorul pe care este 
aşezat proiectul de lege şi să admit ipotetic, ceeace ei 
nu cred, că legea din 1895 era contrară Constituţiei. 
Atunci, d-lor, prima întrebare este : Pentru ce mai trebue 
un regim legal al minelor ? 

Dacă este vorba că eii, proprietar al suprafeţei, sunt 
stăpinul minei, ce nevoe este de un regim legal al minei? 

D. Gr. N. Macri: Regimul legal din Anglia. 
D. Take Ionescu: D-ta, d-le Macri, în loc să aduc 

lumină, adineaori cereai cuvintul pentru închiderea dis- 
cuţiei. 

Pentru ce, ziceam, un regim legal al minelor? Nu 
este vorba aci de poliţia minelor, de măsuri asigurătoare, 
fie pentru lucrători, fie pentru mina vecinului, nu este 
vorba de aceasta, ci de un regim legal al minelor în sen- 
sul legiuirei francese, care a creat din mină o: proprietate 
deosebită. Veţi vedea că voii convinge imediat pe d. 
Macri. 

D. Gr. N. Macri: Cer cuvintul, , 
D. Tuhe Ionescu: Legea întreagă, d-lor deputaţi, a 

păstrat cuvintul „concesiunea minei“. Vă intreb : Ce poate 
să însemneze . concesiunea minei, într'un sistem, în care 
mina este proprietatea proprietarului suprafeţei ?
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Ce inţeles poate să aibă concesiunea minei ? 
După cum aşeza lucrul, legea d-v., aşa cum eșise 

de la noi, Cameră, putea să aibă înţeles într'o singură 
ipotesă, în ipotesa în care era vorba despre minele de pe 
proprietăţile statului. De ce? Proiectul de lege cum sa 
votat de Cameră păstra ideea că pe proprietatea statu- 
lui, atit descoperitorul cit şi exploatatorul păstra acele 
drepturi deosebite, cum ai fost precisate in legea din 
1895, şi atuncă evident se înţelege „concesiunea minei“, 
adică, tu statul, eşti dator să'mi concezi mie mina pe 
moşia fa, dacă ei am fâcut descoperirea. 

Dar, d-lor, la Senat s'a redus şi acest lucru; căci 
Statul 'şi-a reservat el singur minele de petrolei şi lig- 
nit, şi, cum singurele mine astăzi în ţară sunt petroleul 
şi lignitul, statul reservindu'şi minele de petrolei şi lig- 
nit pe proprietatea lui, ce a mai rămas ca să justifice 
cuvintele concesiunea de mine, regimul legal al minelor. 

Inainte de a merge mai departe, vreau să văd şi să 
examinez pentru ce statul 'şi-a reservat el dreptul de a 
face explorări şi exploatări pe moşiile lui, pentru lignit 
şi petrolei, şi pentru aceasta, nimic mal util şi inai lă- 
muritor pentru noi de cit discursul d-lui prim-ministru, 
rostit în şedinţa Senatului de la 17 Februarie 1899, pu- 
blicat în desbaterile Senatului la pag. 367 şi următoarele. 

lată ce spunea d. prim-ministru : 
„D-lor senatori, cu toate că ora e înaintată să "mă 

daţi voe să vorbesc în cestiunea care mă preocupă, fiind-că 

este bine să stabilim punctul de plecare al legei actuale 

a minelor şi punctul de plecare al propunerilor guver- 

nului.“ 
Vedeţi că ne aflăm în plină cestiune a sistemului nou 

introdus de Senat. 

„Onor. d. Carp a declarat, că partidul naţional-liberal 

înşeală lumea, fiind-că nu se ţine nici de partea naţio: 

nală a programului săi, nici de partea liberală. Răspunsul 

mei la această aserţiune va fi. foarte scurt“... 

Răspunde d. prim-ministru d-lui Carp la această acu- 

Zaţiune; aceasta eşind din cadrul legei o las la o parte. 

Revine apoi la cestiunea constituţională, şi de aceea insist, 

Cind introduceţi combustibilul în legea minelor, va să 

zică o să iei în legea d-tale anume măsuri, în ce pri-
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veşte minele de petrolei, nu măsuri de poliţie ci măsuri 
asupra dreptului însuşi, şi atunci se pune întrebarea : în 
sistemul d-v. în care mina e a proprietarului suprafeței, 
poți fără a viola Constituţiunea, să iei o măsură restric- 
tivă contra mea, proprietar al suprafeţei, în ce priveşte 
depozitele de combustibil cari sunt în pămint ? Iată ces- 
tiunea constituţională, căci e indiferent dacă "mi iei toată. 
mina şi o dai descoperitorului, cum făcea legea noastră 
din 1895, sau dacă 'mi zici: produsul din pămint e al 
tăi dar nu te poţi bucura de dinsul de citaşa cum vreai 
ei, şi nu cum vreaii ei numai în interes de siguranţă, căci 
de nimic nu ne putem bucura de cit în conformitate cu si- 
guranța generală; întradevăr, nu pot să zidese o casă 
cu 100 de etaje, regulamentele municipale mă opresc, 
căci aduc umbră la toate cele-lalte edificii şi oraşul de- 
vine neigienic: asemenea nu pot să zidesc 0 casă de cit 
cu anume condiţii de soliditate, căci alt-fel ar putea să 
cadă casa şi să pună în pericol viaţa altora, dar cînd 
d-ta zici, mina d-tale de combustibil o supun acestui re- 
gim — acesta e art. 1 — şi cind ştii că cu acest regime 
vorba de un perimetru, — nu discut acum această cesti: 
une, aceasta aparţine discuţiunei generale, Gacă poate să 
fie ori nu perimetru la lichid, — se ridică o cestiune con- 
stituţională. Şi eă de asta mă ocup, de cestiunea speci- 
ală constituţională. După Constituţie am eii dreptul să 
inchiriez cui vreau, pe cît timp vreaii şi cu ce condițiuni 
vrea, proprietatea mea. Dacă am 20.000 pogoane am 
dreptul să arendez toate aceste 20.000 pogoane d-lui Ma- 
cri dacă voesc, pe 50, 60 ori 100 de ani dacă vreau, 
am dreptul să le arendez pe arenda care voesc? 

Evident că da, şi ori-cine ar veni care miar împe- 
dica să arendez 20.000 pogoane d-lui Macri şi "'mi-ar zice: 
nu poţi să arendezi de cît 1.000 pogoane d-lui Macri, 
1.000 pogoane la altul şi aşa mai încolo, este evident 
că mar supune la adevărata, expropriere în adevăratul 
sens al cuvintului. E o violare absolută a. articolelor din 
Constituţie care zice: nimeni nu poate fi expropriat de 
proprietatea sa, fără justă, Şi prealabilă îndemnitate, şi 
aceasta numai în trei casuri: pentru salubritate, apărarea. 
naţională şi pentru căi de comunicaţie. 

Este aceasta lucru evident?
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Chiar acel d. senator care susţinind legea la Senat 
a spus că-o să facem un sanţ împrejurul Bucureştiului, 
să punem petrol în el şi cind va veni o invaziune săi 
punem foc, poate contesta acest lucru? 

Aceasta 'mi amintesc propunerea unui episcop re- 
pausat, al cărui nume nu'l voii spune, care cerea într'o 
carte tipărită să înmulţim cultura albinelor în Rominia, 
pentru că, dacă înmulţim albinele vom putea la cas de 
invaziune să dăm drumul albinelor din stupi, şi ele să 
omoare pe vrăjmaş. (Ilaritate). Am cartea, şi dacă voiţi 

o voiii da bibliotecei Adunărei. 
Intreb ; Este un jurist, un om de drept caresă 'mi 

răspundă la întrebarea ce am pus? Nimeni! Nu este aci 

o cestiune de detalii; nu este cestiunea dacă perimetrul 

o fi de 2.000 saii 3.000 metri. Nu, aci este o cestiune 

de principii. | 
Este oare posibil, o dată ce d-ta ai recunoscut —acesta 

este punctul de vedere al d-v.—că eiiproprietarul supra- 

feţei sunt proprietar a tot ce se află în pămînt, pănă la, 

focul central, dacă există focul central, căci şi aceasta 

ipoteză este foarte discutată, ca tu legiuitor să poţi 

să'mi zici: Eşti stăpin liber pe pămîntul tăi dar pe ce 

este sub pămînt, nu?! Poţi să arendezi faţa pămîntului 

cul vrei, cu ce termen vrei, cu ce preţ vrei şi pe câți 

ani vrei, nu poţi să arendezi fundul pămîntului unui 

singur om pe toată întinderea lui. De ce? Nu este 

cestiune de salubritate, nu este cestiune de cale de 

comunicaţie, nu este cestiune de apărare naţională. Veţi 

vedea că într'o confusiune extraordinară de idei a crezut 

d. prim-ministru aşa ceva! Dar ce fel de apărare naţio- 

nală e cestiunea petroleului din moşia mea? Ce are a face 

aceasta cu apărarea naţională ? 

- Atunci, cum în faţa textului Constituţiunei mă ex- 

propriezi pe mine de dreptul meii absolut de proprietate 

fără să fiii în una din cele trei categorii prevăzute prin 

Constituţiune şi fără despăgubire ? Cum? 

Şi ia, vedeţi -cum se întoarce lucrul ! 

Ah! este o dreptate pe lumea aceasta. Era poate la 

1895 o îndoială juridică, căci am văzut cu ocaziunea, Ie- 

gei de la 1895 jurişti foarte însemnați avind îndoială 

asupra cestiunei, dacă put, după Constituţiunea noastră, 
2 

„68772. Niscursuri. III. 
23
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să dau mina altuia de cit proprietarului feţei. Şi nu vreaii 
să fac indiscreţie; dar este, de exemplu, aci în Cameră 
printre d-v., un jurist distins care atunci nu a voit să 
iscălească sati a iscălit cu greutate, consultaţiunea d-v., 
cum că era în contra Constituţiunei legea de la 1895, 
precum aii fost, şi alţi jurisconsulţi cari nu făcea poli- 
tică militantă, că d. Disescu, unul din cei mai mari ju- 
risconsulţi ai acestei ţări, care din potrivă era de părere 
că era foarte constituţional ceea ce făceam noi guvernul 
de la 1895. 

D-v. nu aţi presintat lucrurile cu indoială, ci ați por- 
nit la bătălie cu siguranţa că se violează Constituţiunea 
noastră. Mai catolici de cît Papa, mai conservatori de 
cit, conservatorii pentru drepturile proprietăţei, aţi spus 
ce ați spus, şi ce-ați repetat şi acum. 

Ce aţi repetat acum ? 
lată, d-lor, cum zicea d. prim-ministru la Senat: 
„Venim la Constituţiune: 
„In Constituţiune s'a aşezat principiul respectului 

proprietăţei cu o singură excepţiune în favoarea a trei 
cause de utilitate publică, anume înşirate : salubritatea, 
căile de comunicaţiune şi apărarea ţărei. Ştim cu toţii că 
au fost incercări să se lărgească excepțiunea, tocmai ca 
minele să intre întinsa, dar acele încercări nu a îs- 
butit. 

»Excepţiunea a rămas restrinsă la trei casuri, ceea-ce 
dovedeşte iar că Constituţiunea înţelege că subsolul aparţine 
proprietarului suprafeţei. Minele 'şi-aii găsit locul cu pă- 
durile în articolul special care prevede că se va face o 
lege pentru supravegherea exploatărei minelor şi păduri: 
lor, fiind-că şi unele şi altele ai o legătură cu interesele 
generale ale ţărei. | 

„Legea, pădurilor ca şi legea minelor privesc poliţia 
exploatărei, iar nu fixarea proprietsţei.“ 
| Mă opresc un minut. Va să zică poliţia exploatărei 
iar nu fixarea proprietăţei. Apoi este poliţie a exploatărei 
ca să mi spui mie că nu pot să arendez proprietatea mea 
de cit în bucăţi ? 

Este poliţie să 'mi spună că nu pot să o arendez pe 
atita termen ? 

Este poliţie să 'mi spuni că nu poţi să o aren-
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dezi la cutare persoană şi cu preţul ce 'mi con- 

vine mie ? | 

Ei ştii, d-lor, că sunt oameni cari ai o concepţiune 

exagerată de poliţie, sunt oameni cari vor să pună şi su- 

fletele la poliţie, suni oameni cari îndrăznesc în Parlament 

să întrebe pe representanţii naţiunei dacă cred sau nu în 

cutare articol din crezul lui Atanase, ca şi cum ar trebui 

să ne spovedim în Parlament la primul-ministru iar nu 

la duhovnicii noştri, dacă am vrea să ne spovedim. La 

Senat d. prim-ministru a spus că eii cred în religiunea 

lui Auguste Comte. (Ilaritate). 

Fără îndoială că nici n'a citit pe Auguste Comte; 

dar cind aşi vrea să mă spovedese chiar în religiunea lui 

Auguste Comte imi aleg şi acolo pe popă, ja Parlament 

nu voiit să mă spovedesc. 

Tov aşa a spovedit şi pe d. Maiorescu la Senat! 

Da, â-lor, cum vă ziceam sunt oameni cari au un 

sentiment exagerat despre poliţie, fiind-că ar vrea poliţie 

pretutindeni; dar nimeni nu poate să scoaţă de la un ju: 

rist răspunsul, — de la un profan da, dar dela un jurist 

nu, — că: a împedica pe un on de a'şi închiria proprie- 

tatea lui cînd vrea şi cui vrea este poliţie. Aceasta este 

restricțiune de drepturi, şi dacă, prin urmare, preşedin- 

tele consiliului în Senat recunoaşte în discursul săi, că 

după Constituţiunea noastră subsolul este al proprieta- 

rului suprafeţei şi că Constituţiunea n'a, cerut. să se facă 

pentru păduri şi pentru mine de cît o lege a exploatărei, 

iar nu a fixărei proprietăţei, atunci este absolut necon- 

stituţional ceea-ce se spune în art. 1 şi ca consecinţă în 

tot proiectul de lege. 

Sunt proprietar, proprietatea este absolută. Ce poţi 

să zici? Cina vei face o galerie să nu o faci mai mare 

de cit atit, să nu aşezi galeriile aproape una de alta. 

Aeasta este poliţie, fiind-că acolo sunt lucrători. Că vei 

lua măsuri pentru a evita incendiurile şi inundaţiile, aceasta, 

înseamnă poliţie. Dar să "mi spuneţi d-v. mie : eşii pro: 

prietar şi tu nu poţi să te bucuri de proprietatea ta, 

aceasta nu este de almis. Şi când, d-lor, vă voit citi în- 

tregul discurs al d-lui prim-ministru, veţi vedea că de la 

discursurile lui Marat nu s'ai mai -pronunţat lucruri de 

aşa fel. "Şi-a exprimat nişte idei cari mat îngrozit. Ei,
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d-lor, staii lîngă d. Fleva, nu împărtăşesc ideile d-sale în 
privinţa descentralisărei politice, dar cînd văd tendinţa de 
centralisare, tendinţa de tiranie pănă în aşa grad, declar 
că am început şi ei să mă molipsese de a-sa. 

Continuă, d-lor, a citi: 
„Constituţiunea enunţă principiul respeclului proprie- 

taţei, cu o excepţie anume circumscrisă, Şi se ştie, după 
un principiii de drept necontestat de secoli, că excepţiu- 
nile se explică în sens restrictiv, nu în sens larg.“ 

Vedeţi, d-lor, că este un admirabil raţionament de bun advocat. Ce va să zică un raţionament de bun ad- 
vocat? Ce va să zică un bun advocat? Un bun advocat; 
este acela care avind o causă inaintea lui vede toate ar- gumentele, le pune în ordine, căutînd a produce efectul 
final, in:presia că are dreptate. 

»D. Carp ne pune mereii înainte cele ce se petrec în ţări străine, eu cred că, în această privinţă noi nu trebue să ţinem socoteală de ceea-ce s'a petrecut în alte țări, acum o sută sati două sute de ani, ci aceea-ce se petrece acum, căci lumea merge înainte şi altele sunt nevoile de astăzi, de cît acele din timpuri depărtate 
de noj. 

„In secolul în care aburul şi electricitatea aii produs schimbări aşa de radicale ... 
Nu prea aţi avut noroc cu electricitatea nici altă- dată!! Unul dintre oamenii noştri politici, la 1884, intro întrunire publică la, Craiova, om mare după noi, dumne- zeesc după d-voastră, a spus că cestiunea socială se va resolva în curind. Toată lumea era mirată şi se intreba: Cum cestiunea socială se va resolva, prin ce? Prin elec- iricitate; căci electricitatea o să ducă, forţe motoare în fie-care casă, ast-fel se va, desființa uzinele cele mari şi capitaliştii cei mari, Şi se va resolva şi cestiunea socială !! A rămas şi această, profeție in categoria originalităților ! Continui : 
„IN secolul în care aburul şi electricitatea aii produs Schimbări aşa, de radicale în traiul societăţilor omeneşti şi în relaţiunile popoarelor prin suprimarea, putem zice, a depărtărilor, cum vreţi ca ideile pe cari le profesa Mirabeau, la, sfirşitul veacului trecut, să mai stea în pi- cioare la sfirşitul veacului nostru ?«
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Aburul şi electricitatea ai prăpădit ideile lui Mira- 
beau, şi din această bătălie între electricitate şi Mirabeau, 
a învins negreşit Edison, căci e modern, şi a căzut ideile 
lui Mirabeau asupra proprietăţei minelor ! (Iiaritate, aplause). 

D. vice-președinte : Discursul acesta s'a pronunţat, nu 
la art. 1, ci la discuţiunea generală. 

D. Take lonescu: Este vorba de petroleii, d-le pre- 

şedinte. De alt-fel am sărit trei părţi din discurs, nu ci- 

tesc de cit ceea-ce este indispensabil şi veţi vedea cînd 

voiă resuma că sunt absolut în causă. Vorbesc chiar cu 

speranţă să vă conving, vedeţi, este şi mai naiv din 

parte-mi. 

„Nu putem sta pe loc! Şi iarăşi nu putem retro: 

grada; şi retrogradăm stind pe loc. 

„Trebue să privim astăzi nevoile noastre şi desvoltarea 

noastră în faţa luminei marilor schimbări economice ce 

s'aii produs în lume! 
„Noi trebue să privim cestiunea minelor din punc- 

tul de vedere al economiei noastre naţionale actuale, adică 

legind interesele proprietarilor de interesele generale ale 

societăţei noastre şi, prin urmare, de desvoltarea econo- 

mică viitoare. 
„Trecutul "şi-a încheiat calea. Noi am intrat pe poarta 

cea mare care duce spre viitor. Calea aceasta trebue 

urmată. 
„Noi trebue să examinăm mai întiiu, cari sunt ne- 

voile noastre şi pe urmă să ne dăm seamă bine ce spune 

ştiinţa modernă spre a le îndeplini. 

„Nu trăim noi azi cu ştiinţa de acum 9 sută de 

ani, şi în cestiunile economice aceasta este un adevăr ne- 

discutabil. , 

„Să ne aşezăm noi nevoile noastre cu metodele di- 

nainte de un secol şi abstracţiune făcînd de căile ferate 

şi de telegraf! Aceasta n'ar fi o absurditate? Astfel, însă, 

sta cu toate cestiunile economice şi mai departe, cînd voim 

să aplicăm la noi legă din alte ţări, să cercetăm dacă si: 

tuaţiunea noastră este identică cu a acelor ţări, căci Şi 

acestea pe nevoile lor speciale at aşezat legile. “ | 

D-lor, este încă o ţară a căreia situaţiune economică 

seamănă cu noi, este Rusia.
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Mai mare, mai bogată, mai puternică, dar seamănă 
cu noi, de ce? 

E tot o ţară de agricultură şi de agricultură exten- 
sivă, tot o ţară cu o populaţiune rară, cu un popor ne- 
știutor de carte, cu un popor ortodox, — şi orl-ce Veţi 
crede d-v., dar şi credinţa nereligioasă are o înriurire 
asupra formărei spiritului unei ţări. Această ţară ca şi 
noi este aprinsă de dorinţa, firească de a-şi crea o indus- 
tie şi de a-şi îmbunătăţi ast-fel situaţia ei economică. Şi 
vedeţi că vorbesc de... de industrie, de un lucru care 
d-v. trebue să vă fie foarte simpatic, căci este evident, 
partidul liberal a făcut mult în direcţiunea aceasta. In di- 
recțiunea, creărei unei industrii naţionale, d-v. aţă lucrat 
şi une-ori chiar bine. Neapărat că de mai multe ori aţi 
greşit, ceea-ce e lucru omenesc, dar e cert că aţi voit o 
industrie naţională. 

D-lor, în Rusia ştiţi că este un om foarte mare, poate 
un om genial al vremei noastre, d. Witte, care a ajuns 
în acest imperiu autocrat omul cel mai important, mai 
important de cit acel care are interesele politicei externe 
în miinile lui. S'a pus în Rusia pe crearea de industrie 
prin toate mijloacele şi cu tot felul de încuragiări, şi ştiţi 
bine, nu se tăgădueşte lucrul în Europa, că Rusia merge 
cu paşi gigantici spre crearea unei industrii naţionale. In 
bazinul Donet este un centru industrial, la iodz îa Po- 
lonia este centru industrial care rivalizează cu centrele 
industriale din Europa apuseană. Dar negreşit, d-lor, că 
pentru crearea unei asemenea industrii era nevoe de ca: 
pital. De unde capita! într'un stat care datorează 11 sai 
12 miliarde. 

D. Gr. N. Macri: 20 de miliarde. 
D. Take lonescu: Atit mai bine pentru argumentul 

mei. Un stat care e dator 20 de miliarde mai toate în 
străinătate, din care numai Franţei datoreşte 9 miliarde, 
este evident că n'avea la el destul capital. Și a înce- 
put să vină în Rusia capitaliştii străini, şi a început şi 
în Rusia discuţiune între nepricepuţi şi pricepuţi; nepri- 
cepuții ai văzut cu ochi răi venirea capitalurilor străine 
ŞI au zis: Vin străinii cu banii lor şi pleacă cu petroleul 
nostru, pleacă cu cărbunii noştri; să ne ţinem închişi 
cărbunii şi petroleul pănă ce vom avea banii noștri. De
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pantea cea-laltă pricepuţii, în cap cu d. Witte, care în- 

tun admirabil discurs pe care ?l-a ţinut în Martie şi care 

e un adevărat, discurs de om de stat, a spus ceea-ce este 

adevărul că, ori trebue să se favorizeze venirea capitalu- 

rilor, ori să se desființeze taxele protecţioniste. 

Primiţi mărfurile străine ori primiţi cupitalurile străine, 

una din două, nu se poate continua cu sistemul de a nu 

lăsa să intre nici mărfurile, nici capitalurile străine. In- 

chideţi frontiera la măriurile străine, lăsaţi însă liberă 

afluenţa capitalurilor. străine ; nu vreţi capitaluri străine, 

atunci să ne mulţumim să mai trăim 2, 3 secole numai 

cu agricultura pănă ce vom avea noi capital. Şi Witte 

continuă — ştii că pe d. Macri îl interesează asemenea lu- 

cruri şi de aceea, îi voiă comunica discursul în intreg — 

„că e] este fericit cînd veae venind capitalurile străine şi 

întinzindu-şi operaţiunile“. 

Prin această sporire de capital, prin acest flux vine 

bogăţia în toate direcţiunile, căci la bogăţie ca şi la să- 

răcie efectele multiple sunt cari interesează, căci nu ştii 

cînd faci un lucru ciţi profită de acest lucru. 

„Două companii stabilite în districtul petroleului ai 

voit să mai ia la licitaţie terenuri petrolifere. Li s'a re- 

fuzat permisia. Se crede că guvernatorul Caucasului, care 

nu este amical la ideile d-lui Witte, sa gindit că terenul 

petrolifer nefiind ilimitat în întindere, companiile cari po- 

seda asemenea terenuri nu trebue să fi autorizate să mai 

capete asemenea terenuri, pe cîtă vreme sunt şi alţi 

amatori cari doresc asemenea terenuri. D. Witte desa- 

probă asemenea mod de a vedea şi va face ca altă so: 

luţie să se dea cestiunei.“ 

Ideile lui Witte înving în Rusia. 

Ia să vedem la noi cu aburul şi electricitatea care 

idee a domnit la facerea acestei legi. 

Să ascultăm : „Noi în ceea-ce priveşte minele suntem 

mult mai deslegaţi după interesul lor.“ 

Nu se poate mai mare erezie economică! 

Şi apoi vorbeşte de sare... 

D. 0. Nacu: Sarea e combustibil? 

D. Take Ionescu : Totul se ţine în această lege. Cind 

voii spune insanităţi să mă opriţi, dar să ziceţi că să 

nu pot. să vorbesc aşa cind legea a fost modificată de
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Senat, în 60 de articole, asta nu se poate? Cred că dv. 
vă grăbiţi a termina mai iute, dovadă că n'aţi lăsat de 
cit un orator să vorbească în discuţiunea generală, şi voiţi 
ca nici la articole să nu vorbim? Cestiunea sărei este 
strins legată de a petroleului. 

D. N. Fleva: D-le preşedinte, protestam că, se între- 
rupe oratorul chiar de un domn vice preşedinte, acesta, 
e un metod ocult. (Aplause). 

D. Take Ionescu: Dacă d. Nacu ar fi avut puţină 
răbdare ar fi văzut de ce am vorbit de sare. D-sa ştie 
că nu este adevărat că monopolul sărei a fost făcut ca să 
împedice urcarea preţului sărei! La noi în ţară cei ce 
s'au dus pe la munte aii putut vedea că sarea ela supra- 
faţa solului în multe localităţi, avem atita sare în cit pu- 
tem săra toată lumea, şi dacă n'ar fi fost monopolul sta- 
tului, sarea ar fi costat de zece ori mai puţin de cit 
costă azi. Sarea a fost în tot-de-a-una un obiect de im- 
pozit pentru că este un obiect de prima necesitate ; în 
epocele barbare impositul pe sare a fost cel mai de că- 
petenie, şi azi în statele unde este sare, acolo este mo: 
nopolul exploatărei, iar acolo unde nu este sare există NU- 
mai monopolul vinzărei. 

D. vice-președinte : D-le Ionescu, trebue să recunoaş- 
teţi că faceţi mai mult critică cuvintelor d-lui preşedinte 
al consiliului de cit critica articolului în cestiune. Vă rog 
a vorbi asupra articolului. 

D. Take Ionescu : D-lor, să vedeţi ce se zice mai 
departe : 

„Statul în acelaşi timp a căutat să-şi facă un mic 
venit din acest obiect de consumaţiune, fără a-l scumpi 
spre duuna populaţiunei. 

| „Statul percepe cheltuelile de exploatare şi adaogă 
ca imposit un cîştig măsurat, care poate chiar scădea, 
eftinindu-se cheltuelile de exploatare prin v exploatare 
raţională.“ 

Aceasta este adevărat colosal. Un mic venit impositul 
asupra sărel! ! 

| Ne mai spune d. prim-ministru că d-sa nu vrea aur 
Şi argint: 

„In această privire, pe mine puţin mă interesează aurul şi argintul. Minele de aur şi de argint nu repre-
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zintă îmbogățirea prin muncă, ci îmbogățirea prin specu- 

laţiunile de bursă, cari, în ţările cele înaintate represintă 

o stare bolnăvicioasă a acelei părţi a societăţei, care, pe 

noroc, îşi sprijineşte rostul vieţei.“ 
Ziceam adineaori: Pentru ce, cu ce drept poţi să 

mă împedică pe mine, proprietar de mină, să o conced 

cum voesc şi în ce intindere, bine-ințeles păstrind toată 

siguranța. Aci vedeţi cheia pentru ce!! Ca să nu poată 

nimeni specula. 
„Ca să servească minele noastre spre înavuţirea 

noastră, iar nu numai spre înavuţirea, străinului |!“ 

Ca şi cum antreprisele acestea se fac la sigur. 

Apoi aceasta este caracteristic că se face la, noroc, 

şi că pe lingă unul care reuşeşte sunt trei cari nu reu- 

şesc ! 
Dar să nu plece străinii cu cărbunii şi petroleul 

nostru !! 
Faceţi ceea-ce a făcut Japonia acum 20 de ani, cind 

a făcut o lege asupra societăţilor anonime prin care nici 

o societate anonimă nu se poate fonda de cit cu capital 

japonez, toţi acţionarii trebuiau să fie Japonez, aşa de 

mare credeati că le era desvoltarea economică. Ai venit 

însă. nevoile războiului cărora a trebuit să le facă față şi 

atunci au modificat legea. 
Mai la vale: 
„Este cert că dacă o mină nu produce nimic ori 

foarte puţini, nimeni nu se va găsi ca să 0 exploateze 

numai de dorul minei, şi iarăşi că nu poate fi în folosul 

unei ţări să se exploateze o mină ast-fel, ca cea mal 

mare parte a beneficiului să iasă afară din ţară! O mină 

ru se poate exploata decit atunci cînd va produce venit, 

pentru că nu vin oamenii să-şi pue capitalul pentru ca 

să iasă cu buzunarele goale, ci pentru ca să aibă un ciş- 

tig, şi cu cit e cîştigul mai aleatorii, cu atăt trebue să 

fie mai mare.“ 

Aceleaşi nepriceperi cari întruna se sucued ! 

Conclusia ? Avem monopolul sărei, al chibriturilor, al 

tutunului, al cărţilor de joc, este posibil ca nevoile bud- 

getului să ne împingă la monopolul alcoolului, cum sa 

fâcut în Rusia, ai să maj monopolizăm şi tot ce se vă 

descoperi în ţara aceasta, să monopolizăm tot unde se



522 _ 

poate face muncă în afară de budgetul statului! Ori- 
ce putință de viaţă, să o monopolizăm, să băgăm şi 
acolo stăpinirea, să stringem de git toată suflarea !! 

Dar să ne intoarcem la cestiunea proprietăţei : 
„Ce spun modificările propuse legei din 1895? Pro- 

prietarul solului este proprietarul subsolului. Cine este la, 
noi proprietar al solului? Proprietarii mici Şi mari, şi 
statul. Proprietarii mici şi mari pot face ce vor cu mi- 
nele : să le dea în concesiune, să le vindă. Iată, dar, în- 
deplinite principiile Constituţiunei.“ 

Dacă nu-mi dai voe să concesionez de cit atitea po- 
goane, aceasta însemnează dreptul meii de a concesiona ? 
După constituţiune am dreptul să dai toată proprietatea. 
Se poate ca de fapt mina să fie numai pe mici în- 
tinderi, dreptul meit, dacă este vorba de drept constitu- 
țional, este să dati întreaga mea proprietate şi cea mai 
mică restricţiune ce *'mio faceţi este o restricţiune în 
contra principiului constituţional. 

Dar gluma continuă : 
„Prin aceasta nu am exclus pe capitaliştii străini ca 

să ia mine în exploatare de la particulari. N'am exclus 
nici pe stat de a da concesiuni de mine acolo unde are. 

„Ceea-ce propunem este ca minele de lignit şi de 
petrolei aflătoare pe proprietatea statului să fie rezervate 
acestuia,“ 

Pentru ce, d-lor, aceasta ? Pentru ce în legea aceasta, 
după ce s'a introdus combustibilul în legea minelor pentru 
particulari, se scoate combustibilul din legea minelor pen- 
tru proprietăţile statului. 

Iată pentru ce: 
„Dar mai este încă ceva care nu trebue scăpat din 

vedere. Dacă vom da toate minele noastre străinilor, ei 
Vor veni la noi cu oamenii lor, cum ati făcut cu căile fe- 
rate. Dar ştim cu toţii cu cîtă greutate un inginer romin, 
chiar dintre cei mai capabili, putea să patrundă în acea 
administraţie. Tot felul de scuze se puneaii inainte. Nu: 
mai de cînd a luat, statul căile ferate at intrat şi ingi: 
nerii romini la neamuri Şi Sau arătat tot atit de capa- bili ca şi cei mai capabili dintre străini, Şi dacă nu luă statul în miinile sale căile ferate, oare mai clădeam noi
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căile ferate ce avem astăzi? Iar tinerii noştri ingineri. ce 

erati să facă ? Să pribegească prin Congo şi Egipt 2“ 

Noi credem că suntem datori să deschidem izvoarele 

noastre de bogăţie naţională ? 

Nu. „Suntem datori să deschidem inginerilor calea, 

ca prin activitatea lor să fie folositori ţărei şi neamului 

rominesc.“ 
Aci este culmea! După asta inutil să mai citeşti. 

Omul care în cestiunea minelor vede mijlocul de a plasa 

ciţi-va ingineri, cum să înţeleagă interesele economice 

naţionale? 
De ce să ceri oamenilor ceea ce nu pot da şi săi 

perzi vremea ai face să priceapă ceeace nu pot pri- 

cepe ? 

Mă opresc aci. D. prim-ministru adăoga în urmă că, 

minele de petrol fiind în afară de legea de la 1895, adică 

lăsate în dreptul comun, ait luat un mare avînt. Este 

cam exagerată informaţiunea d-lui prim-ministru, dar este 

în parte exactă, şi ei am o credință absolută în viitorul 

minelor de petrol în Rominia. 

Dar ce ne spunea d. prim-ministru? Că în afară de 

legea de la 1895, adică fără ca minele de petroleu să fie 

cuprinse în legea minelor, minele de petrolei ai căpătat 

un mare avint şi vă citează pe d. George Cantacuzino 

care a făcut încercări la Drăgăneasa, unde ştiţi bine că 

a eşit primul puț artesian în Rominia, şi cu atita putere 

că o săptămînă întreagă a curs apă neagră de acolo. 

Vorbesc de principele Ştirbeiii care a cheltuit la Cimpina 

veri-o 800.000 lei fără rezultat. 

De ce, dar, se viră în legea minelor petroleul ? Pen- 

tru ce se introduce combustibilul în legea minelor, dacă 

e dovedit de către însuşi d. prim-ministru că petroleul in 

Rominia n'a fost întru nimic jenat de lipsa unei legi de 

mine ? 

Veţi vedea că d-sa singur spune acest lucru : 

„Acest avînt "l-a luat minele de petroleii cari staii 

în afară ae legea din 1895. Oare, chiar aceasta nu este 

o dovadă în contra principiului acestei legi ? Se formează 

continuă societăţi pentru exploatare de mine în Rominia, 

însă nu de mine de aur şi de argint, ci de mine de pe-
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trolei, care e tot aur. Şi lignitul tot în aur se transformă, 
cind ştii să-l exploatezi bine.“ 

Atunci ce caută petroleul în legea minelor dacă nu 
e nevoe şi dacă nu poate intra de cit în ideea unei ţăr- 
muiri care e contra. Constituţiunei. | 

Mai la vale: „Nu e de ajuns ca minele să fie date 
la companii de capitalişti străini spre exploatare, ci țelul 
final este ca să aibă ţara, unde se află mina, un ciştig 
real dintr'insul. Nu e suficient să trăiască numai popula. 
țiunea care se grupează împrejurul minei, mina repre- 
zintă un capital de care nu trebue să, profite numai stră- 
ini, ci şi indigenii; căci odată mina exploatată acel ca. 
pital nu mai există, chiar din acest punct de privire încă 
principal, că proprietarul suprafeţei e şi proprietarul sub- 
solului, este un principii logic şi economic. E vorba dar 
de a se lua măsuri că dacă se dă o substanţă minerală, 
care e de o necesitate absolută pentru viaţa şi prosperi- 
tatea unui stat, acea substanţă să nu intre ca minele de 
aur din Australia şi din Africa, în miini de speculanți, 
cari să se îmbogăţească, scumpind'o întrun mod artificial 
sai exploatind-o numai pentru export.“ 

Din aceasta conchide să băgăm bine de seamă, ca 
nu cum-va să se exploateze acest capital care trebue să-l 
ţinem închis. Acestea sunt tendinţele economice ale d-v.? 
Acestea sunt vederile în privinţa desvoltărei bogăției na- 
ționale ? 

Cu acest spirit îngust, vedeţi d-v. desvoltarea bogâ- 
ţiei ţărei ? 

Nu voiţi capital străin, iaceţi ca Japonia care a zis 
că nu voeşte capitalul străin, dar să ziceţi că ştiind că 
este o bogăţie în pămînt, ei să invent pedici pentru ca 
rămină în pămînt, aceasta e economia din vremea epis- 
copului pe care ?l-a moştenit statul, fostul episcop de Bu- 
zău, la care a trebuit să căutăm prin scaune, cearceafuri, 
saltele, cărţi, străchini de cicrbă, să găsim sute de mii 
de lei în tot felul de monezi din toate ţările, ascunse ne- 
productive. 

___ Petroleul este tot aur, şi din acel aur să nu se facă 
nimic ? 

__Un cetăţean din Ploeşti, &. Sfetescu, este unul din 
rarii Romini cari au ştiut prin muncă, nu prin politică,
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să ajungă unde este. Acum 14 ani nu avea nimic, sa 

apucat de petroleii şi cînd a avut o exploatare bună, a 

vindut-o la un capitalist străin. A cumpărat apoi moşia 

Băicoiii şi în palatul principesei 'Trubetzkoi şade acum d. 

Sfetescu, şi pentru că repausata principesă lăsase parcul 

în părăginire, d. Sfetescu l-a îngrijit, şi cine merge la 

Ploeşti poate să viziteze pe acest principe al petroleului, 

find-că noi nu avem ca Americanii un rege al petroleului, 

pe Rockfeller. 

Asemenea d. Monteoru, care este al d-v., a înființat 

o exploatare frumoasă, a făcut un stabiliment de băi. 

Daca nu avea acest spirit de intreprindere şi dacă era de 

părere că trebue să ţină petroleul în pămînt, nu făcea 

nimic. 
Vedeţi pe Englezi! Ce ţară pe lume care să aibă mai 

multă nevoe de combustibil? Unii geologi ai făcut cal- 

cule că acele bogății de combustibil se vor sfirşi într'un 

timp dat. Credeţi d-v. că sa găsit un om de stat englez 

care să zică: Trebue să punem piedică exploatărei cărbu- 

nilor? Ei sunt oameni cu minte şi zic cînd se vor isprăvi 

cărbunii, va trebui să găsim alt-ceva şi dacă nu vom găsi 

suntem nişte nătărăi. 

Nici un om de Stat, nici chiar un om de rind nu 

Sa, găsit să zică: Să nu exploatăm cărbunii de frică să 

nu rămînem fără €i. 

D-sa mai zicea, închipuiţi-vă pentru un moment că 

minele noastre de sare ar aparţine unei societăţi de ca- 

pitalişti puternici, ne-ar prăpădi scumpind sarea! ! | 

D-lor, este în ţara noastră așa de multă sare că ni- 

meni nu ar reuşi la aşa ceva. Cine ar putea să cumpere 

atitea mine ca să scumpească sarea? Nu este societate . 

de capitalişti, care să poată realiza un asemenea lucru. 

Ar trebui să cumpere toată Țara Rominească. Dacă luăm 

judeţul Prahova, el este un bloc de sare. 

O voce: Şi Buzău şi altele. 

D. Take Ionescu (citind): „Oare cu petroleul nu se 

poate întimpla un caz analog?“ | 

D. vice-preşedinte: Vă rog să nu vă, depărtaţi de idee. 

D. Take Ionescu: Vă declar în mod franc şi leal că 

atunci cînd voii avea de gind la vre-un articol să vor- 

besc de clacă, voii vorbi de clacă.
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„Aci însă mi-am pus toată osteneala să nu spun un 
cuvint mai mult de cit trebue, căci sunt lucruri cari tre- 
bue spuse: 

„Oare cu petroleul nu se poate întîmpla un caz ana- 
log? Ba aci pericolul este chiar mai mare şi mai real. E 
cunoscut că petroleul e una din substanţele minerale cele 
mai căutate în momentul de faţă, din causa diversităţei 
intrebuinţărei sale în afară de luminat şi de încălzit? Din 
petroleii se extrag o mulţime de derivate foarte impor: 
tante; ast-fel petroleul a devenit un obiect de mari spe- 
culaţiuni. 

„Cele mai însemnate mine de petroleii sunt în Ame- 
rica; după dinsele sunt cele din Rusia. In America 
minele de petroleii sunt monopolizate de o mare so- 
cietate financiară, care le speculează în folosul său, şi 
care dominează astăzi comereinl de petrolei atit de tare, 
în cit despre dinsa s'a zis că l-a împrejurat cu un cerc 
de fer. Ea urcă şi scade preţurile. Mai mult; ea dirige 
exploatările după al ei interes. Aceasta merge în Ame- 
rica, un continent imens situat în condiţiunile cele mai 
favorabile pentru a dicta altora legea. Americanii văzind 
minele lor de petroleii scăzind, pe de o parte ai intins 
cercul de fer şi peste minele rusești de petrolei, inche- 
ind un cartel cu casa, Rotschild, care cumpără o mare 
parte a minelor de la Baku, iar pe de altă parte, încearcă 
acum să domineze comerciul de petrolei și din Germania. 
Trebue să ne gindim şi noi ce va resulta pentru mersul 
economic al țărei noastre, cind Americanii ar cumpăra toate minele de petrolei de la noi, ar manipula vinzarea 
petroleului nostru după a lor convenienţă, exportind chiar 
atitea cantităţi în cit să nu ne râmină îndestul în ţară 
pentru trebuinţele noastre neinlăturabile, sau scumpindu-l prin export ast-fel, în cit, acele trebuințe să nu poată fi satisfăcute de cît cu preţuri exorbitante. 

„Ce am face noi atunci cu căile ferate şi fabricele 
noastre? Iată de ce Statul trebue să-şi rezerve sieşi mi- 
nele de petroleii pe domeniile Statului. « 

O să vină Americanii cu milioanele lor să ne cum: 
pere minele noastie de petroleii. Noi nu am făcut studii în ţară asupra terenurilor petrolifere şi nică nu ştim cite avem, ŞI O să vină Americanii.
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Ştiţi că cea mai bună industrie de petroleii în Ro- 

minia astăzi, nu este atit de a face exploatare de pe- 

iroleii, cît de a vinde terenurile pentru exploatare de pe- 

trolei. Şi Prahovenii cari ştii ciți bani ai încasat de cite- 

va luni încoace pe terenuri, în care Dumnezeu ştie dacă 

se va găsi petroleii vre-o dată, ia întrebaţi:i pe ei, se tem 

dinşii de venirea dolarilor din America pentru terenu- 

rile lor. 
Sati dat şi concesiuni eftine, dar de cind s'a aflat 

că este petroleii s'aii urcat preţurile, şi s'aii urcat întrun 

mod extraordinar, în cit este natural ca ele să scadă. 

Mai citesc odată: „ar manipula vinzarea petroleului 

nostru după a lor concurenţă, exportind chiar atitea can- 

tităță în cit să nu rămină “îndestul în ţară - pentru tre: 

buinţele noastre neînlăturabile! ! „“ 

D. prim-ministru se teme ca nu cum-va să ajungă 

Rominia să exporte şi petrolei. Ii este frică de asta! Ce 

copil eram ei! Ei ziceam pănă acum că ţara noastră nu 

are de cit gri de exportat, şi munca tutulor oamenilor 

de stat este ca să mai găsească ceva de exportat, ca să 

plătim în străinătate ceea-ce importăm. Atunci însă ce să 

facem ? 
Sa facem un cazan mare in mijlocul ţări, să-l um- 

plem cu petrol, şi să nu-l exportăm. 

_Am terminat cu citaţiunile. Vă întreb: Bine Şi cu- 

minte este ca să introducem petroleul în legea minelor? 

Şi nu discut detaliile, nu discut dacă perimetrul de 40 

hectare sait de 200 hectare este o măsură bună sai nu. 

Ştii numai că fixind perimetrul la 40 hectare, aţi des- 

fiinţat absolut ori-ce exploatare de mine de petrolei în 

Rominia. Nu vor trece 6 luni, dacă votaţi acest articol 

al Senatului şi veţi vedea încetind expoatarea petroleului 

în Rominia. Acesta este un detalii pe care, cum. foarte 

bine zicea d. Brătianu, îl vom discuta la articolul respec- 

tiv. Intinderea perimetrului este la articolul respectiv. 

Pentu ce însă aţi băgat minele de combustibil în 

legea minelor? Ce interes aţi avut? 

Pentru poliţia minieră? Dar în legea cea veche se 

zicea că şi minele de petroleii, sunt supuse poliţiei mi 

niere. Pentru ce însă în cestiunea fixărei drepturilor aţi 

pus minele de petrol în legea minelor ?
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D-v. ziceaţi, la 1895 că se violează constituţiunea, 
căci noi puneam în legea noastră că dacă proprietarul su- 
prafeţei refuză să exploateze el subsolul, îl dai altuia să 
"1 exploateze, dindu'i drept proprietarului suprafeţei la o 
redevenţă. 

Ei bine, acum la rîndul nostru zicem că se violează 
„inzecit constituţiunea, cînd mie proprietar al suprafeţei şi 
al subsolului, îmi spuni: Nu poţi să arendezi subsolul de 
cit în anume condițiuni. De unde acest drept? Iar dacă 
acest lucru sar desfiinţa, ce mai caută petroleul în legea, 
minelor ? 

Dacă statul nu dă concesiuni de petroleii pe proptrie- 
tăţile lui, nu aveţi nevoe să puneţi petroleul in legea mi- 
nelor. II puneţi numai ca să împuţinați drepturile proprie- 
tăţei? 

EI bine, noi ne facem păzitori ai proprietăţei şi vă, 
zicem : Reacţionarii de la 1895 cari voiseră să violeze 
drepturile de proprietate, asigurate de constituţiune, acei 
reacționari respectaseră măcar dreptul de proprietate în 
ceea-ce priveşte petroleul şi ai venit liberalii de la 1899, 
—mă ertaţi! nu liberalii ci guvernamentalii de la 1899, 
—ca să răpească proprietarului suprafeţei dreptul sâu le- 
gitim, drept imprescriptibil, drept garantat, prin consti- 
tuţiune. (Aplause). 

Dacă votaţi această lege neconstituţională, declar încă 
odată ca să se ştie că nimic nu va impedica, ca miine să 
veniţi cu o altă lege în care să ziceți, că nici un proprie- 
tar de moşie nu are drept să arendeze de cit un număr 
hotărit de hectare, iar nu toată intinderea, moşiei, căci 
după constituţiunea noastră nefiina deosebire între pro- 
prietatea de sus şi proprietatea de jos, măsura care aţi 
luat-o acum pentru proprietatea de jos puteţi să o luaţi 
miine şi pentru proprietatea de sus, şi atunci din violare 
în violare a dreptului de proprietate nu ne vom alege de cit cu declamaţiunile q-v. de altă-dată, (A plause). 

+ 
* 

(Acecaşă şedinţă) 

La art. 3, tot la legea minelor, d. Tuke Ionescu se ridică în contra
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dispoziţiei, prin care serviciul minelor e luat de la Ministerul Domeniilor şi 
trecut la cel de lucrări publice. 

In acest discurs d. Ionescu continuă cu acţiunea obstrucţionistă. 

D. Take Ionescu: D-lor deputaţi, art. 3 coprinde o 
dispoziţiune capitală, o modificare capitală făcută de Senat. 
Care este această modificare capitală? 

Regimul minelor pănă acum era aceasta: minele— 
atit ceea-ce priveşte minele Statului cit şi ceea-ce priveşte 
minele particularilor—atirna de administraţiunea minieră 
de pe lingă ministerul agriculturei, industriei, comerciului 

şi domeniilor. 
In acest proiect cum s'a modificat de Senat, se 

schimbă această situaţiune, minele sunt alăturate de mi- 

nisterul lucrărilor publice. 
Acest articol—cum ziceam —coprinde o idee capitală 

a legei, în alin. 1, şi mai coprinde şi un adaos la lege, 

în alin. 2. 
Care este, d-lor, textul alin. 1? II citesc pentru mai 

bine aducere aminte. 
„Autoritatea de care depind minele, carierele şi sta- 

bilimentele industriale dependinte de aceste industrii este 

ministerul lucrărilor publice. “ 
Mă ocup, d-lor, de o cam-dată de acest prim aliniat. 

Vad că chiar aliniatul aşa cum este redactat, maărturi- 

seşte că minele, carierele şi stabilimentele industriale, de- 

pendinte de aceste industrii... de care industrie adică? 

De mine şi cariere. Atunci vă întreb: Avem noi în 0rga- 

nizarea statului nostru un minister special care se ocupă 

cu industria? Avem. Avem un minister care poartă chiar 

numele „de industrie“. 
Pentru ce, d-lor?—ca primă întrebare —pentru ce un 

lucru pe care legea "1 declară că este o industrie să ia 

de la ministerul de industrie? Dar o mină trage după sine 

şi altă specialitate industrială depinzind de dinsa. De exem- 

plu. Aveţi o mină de fer. Pe lingă o mină de fer se sta 

bilesc ceea-ce se numeşte—les hauts fourneaux — adică, 

acele mari cuptoare în: cari se ferbe, se arde mineralul, 

se scoate ferul, şi se svirle zgura. Impregiurul minei este 

dar şi un stabiliment industrial dependinte de mina 

de fer. . 
Aveţi de exemplu o carieră de piatră, o carieră de 

66772. Discursuri. III. 34
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marmură ; avem în Dobrogea carieri de marmură de cea 
mai mare frumuseţe. lată o idustrie in care această mar- 
mură să se tae, să se facă în plăci, în blocuri, etc., un 
stabiliment industrial dependinte de aceste carieri. Aveţi, 
de exemplu, o mină de petroleii, pe lingă o mină de pe- 
troleii se creează următoarele stabilimente industriale, nu 
le voiii număra pe toate: Se află mai întiiui fabrica de 
rafinat, căci cel d'întiiu lucru este din petrolei să scoţi 

gazul lampant, in acelaşi timp trebue să scoţi şi benzina 
ca să ai un petroleii bun. Atunci, pe lingă acest stabili- 
ment de rafinare, de petrolei, va veni un alt stabiliment 
industrial care va întrebuința benzina, de exemplu: la fa- 
bricarea. de diferite substanţe chimice întrebuințate în in- 
dustrie. 

D-lor, tot lingă o mină de petroleii mai este un sta- 
biliment industrial care se creează; după ce ai scos întiiti 
gazul lampant, pe urmă benzina, ai să scoţi uleiul mine- 
ral, şi iată un noi stabiliment de industrie, fabricarea de 
ulei mineral. Tot din petrolei scoateţi parafina, o sub- 
stanţă grasă solidă, iată dar încă un noi stabiliment in- 
dustrial, acela care extrage parafina din petroleii. Credeţi 
că sa cprit aci? Nu. Odată ce ai scos parafina se mai 
creează un stabiliment industrial, este fabricarea lumină- 
rilor de parafină. 

Dar numai atât, d-lor? Nu. După uleul lampant, după 
benzină, după uleul mineral, după parafină, după fabrica 
de luminări, se mai creează încă o fabrică, este fabrica de 
Shiaţă. Ştiţi bine că la distilarea petroleului ai nevoe de 
a produce un fig aşa de puternic în cit poţi să-l între- 
trebuinţezi la fabricarea gheţei, şi ce frumoasă ghiaţă ; 
sunt sigur că şi d. ministru al justiţiei o consumă. 

Iată, dar, d-lor, o serie de stabilimente industriale 
cari sunt dependinte de o mină de peiroleii. 

__ V'arm arătat stabilimentele industriale dependinte de 
mina, de fer; dar combinind mina de lignit, o altă indus: 
tie: fabricarea, brichetelor de lignit. 

Aşi putea să urmăresc acest lucru la infinit; aşi pu- 
tea să vă arăt unele substanţe din cari se scoate acidul 
sulfuric, şi de aci o mulţime de stabilimente industriale, 
în legătură cu extragerea acestor substanţe. Dar, d-lor, 
in această direcţiune nu este Sfirşit.
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Ajung dar aci la o primă argumentare în contra mo- 
dificărilor făcute de Senat. | 

D-v. ziceţi că stabilimentele industriale din această 
ţară, dependinte de mine, se vor luă de la ministerul in- 
dustriei şi se vor duce la ministerul lucrărilor publice. 
D-lor, vă întreb: este lucru cu. minte ca d-ta, cînd ai în 
statul d-tale un minister special, însărcinat cu dirigiarea 
industriilor, să iei o mare parte, una din cele mai însem- 

nate părţi ale industriei ţărei şi să o treci la un alt mi- 
nister de cit cel special al industriei? (Intreruperi). 

D. 0. Dimitrescu-laşi, vice-președinte, ocupă fotoliul 
preşedinţia]. 

D. Take Ionescu: Să nu credeţi, d-lor, că obsiruc- 

ţiunea este o misiune uşoară. Este foarte greu. Trebue 

să fii mereii în cestiune, să nu prea plictiseşti lumea, şi 

să sufere şi hirtia ceea-ce spui. | 
lată prima mea critică. Nu este cu minte să jupoi 

pe bietul ministe» de industrie de mai mult de jumătate 

pielea lui, pentru ca să treci aceste lucrări la ministerul 

lucrărilor. publice. . a 

Dar mai departe; la ce ne duce această trecere nu 

numai a minelor, dar a industriilor dependinte de mine 

şi cariere, la ministerul lucrărilor publice? 

Presupun că aveţi la ministerul industriei o serie 

întreagă de oameni competinţă în ale industriei, în toate 

industriile, căcă industriile dintr”o ţară se ţin trimbă una 

de alta, şi chiar aceasta este causa pentru care la noi 

pănă acum industria nu a progresat mult, căci avem prea 

puţine industrii, şi una atirnă ae cea-l-altă, —aşa, dar, zi: 

ceam că aveţi în ministerul industriei un personal „COm- 

petinte, care însă trebue să rămină la ministerul indus- 

triei, care avind porecla de minister al industriei trebue 

să, i se lase ceva din industrie, căci ministerul lucrărilor 

"publice să fie minister de industrie şi ministerul de in- 

dustiie să fie minister de zero, aceasta nu se poate. Că 

nu este ocupat în present departamentul, aceasta nu este 

0 regulă și pentru viitor. Şi pe lingă acest personal com-. 

petent în "le industriei ae la: ministerul de industrie, veți 

mai crea, şi la lucrările publice un personal competent în 

ale industriei! Bogaţi sunteţi |. Trăim înt”o ţară care de-. 

hutează în materie de industrie, unde oamenii competenţi:
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"i cauţi cu luminarea pănă să “i găseşti, unde te rogi de 
dinşii, unde eşti șilit să inventezi oameni competinţi, să 
creezi reputaţiuni din văzduh. Şi în ţara aceasta, d-v., în 
anul 1899, prin vigoarea juvenilă a Senatului, creaţi 
două organizme industriale, unul la lucrările publice şi 
altul la industrie. 

S'a speriat Senatul de atita tinereţe, de atita pletoră 
în statul acesta, şi a crezut că are el, Senatul, destulă 
putere ca să decreteze că ai să se ivească atitea capa.- 
cităţi şi competinţe ca să umple două ministere, în loc 
de unul. 

Dar numai atit, d-lor ? 
Presupunem că prin munca inteligentă a Senatului 

se vor naşte aceste competinţe. Dar atunci costă parale 
treaba aceasta. 

Nu este aşa? 
Principiul unei bune organizaţiuni a statului este să 

ai tuncţiunari competinţi şi bine plătiţi... Şi vedeţi se cam 
vorbeşte la noi mult în contra cumulului. 

Da! E drept; dar în mare parte cumulul se dato: 
reşte la prea proastă plătire a unor înalţi funcţionari, 
cari sunt împinşi şi dînşii faţă de nevoile vieţei şi de 
imboldul activităţei pe care o simte într'înşii, să ocupe 
mai multe funcțiuni ca să'şi însumeze cît le trebue. Re- 
pet, principiul este să avem oameni puţini şi bine plă- 
iţi? Şi d-v. ce faceţi? Intiit le înmulţiţi numărul, prima 
siguranţă că'i veţi avea ceva mai jos. Cu cît înmulţeştă 
numărul cu atit scazi calitatea lucrurilor. Le scădaţi dar 
calitatea. 

Dar o să le scădeţi calitatea, acestor oameni compe- 
tinţă şi din alt punct de vedere. Avind două administra- 
țiuni industriale, una la industrie şi alta la lucrări pu- 
blice, veţi avea de sigur lefuri mici; căci o pungă are 
statul, nu zece. 

Şi din această, privinţă, sai veţi face risipă cu punga 
statului sau veți avea un personal mediocru în ambele 
ocuri. 

Da, d-lor, este numai atît? 
Presupunem acum că aveţi putinţa să vă plătiţi acest 

lux ca să înmulţiţi numărul oamenilor competinţi în in- 
dustrie, în cit să nu ştim ce să mai facem cu dinşii, că
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aveţi parale berechet şi că puteţi să cheltuiţi cit vă 
place. 

Dar, d-lor, vine un alt argument: este lucru necu- 
minte să împărțim o administraţiune ca aceasta în două. 
Necuminte, de ce? Numai atunci cînd ai d-ta ochiul asu- 
pra tutulor industriilor, asupra întregei mişcări econo- 
mice a ţărei, numai atunci poţi să ai în realitate senti- 
mentul mersului industriei, numai atunci poţi să dirigi 
cu competinţă mersul industriei. 
„Dar mai departe, d-lor, unde puneţi d-voastră acest 

servicii ? 
La lucrările publice; deja ministerul lucrărilor pu- 

blice n'are nume adevărat. Aceasta este o poreclă; nu 

este ministerul lucrărilor publice, este ministerul căilor 

de comunicaţie. Iată adevărul! Căci dacă citeşti ad-lite- 

ram, ministrul lucrărilor publice, îți inchipueşti că toate 

lucrările publice ale statului le face dinsul. Nu este 

exact. 
Din diferite lucrări publice ale statului, acest mi- 

nister nare de cit acele cari privesc căile de comuni- 

caţiune. 
Ei, credeţi că intr'o ţară ca a noastră în care dru- 

murile de fer aparţin statului, în care avem deja peste 

2.800 km. de drum de fer; într'o ţară în care în pri- 

vinţa şoselelor suntem cu desăvirşire inapoiați şi unde 

mai multe generaţiuni vor trebui să muncească pentru 

ca să înzestrez> ţara cu şosele suficiente; intr'o ţară în 

care suntem în starea primitivă în privinţa riurilor pe 

cari suntem nevoiţi de a le trece cu căruța prin apă, 

unde pe cursul rîului Olt, într'o distanţă de peste 100 

km., nu avem de cit două poduii, unde intre judeţele 

Romanați, Olt şi Teleorman nu este nici un pod de tre- 

cere, inti”o ast-fel de ţară credeţi că ministerul poreclit 

al lucrărilor publice nu are destul de lucru ? 

Dar d-lor, noi am creat serviciul de navigaţiune ma- 

ritim, şi-mi închipuesc că acest servicii va fi un lucru 

serios, văd că mergem acum la Salonic, şi este probabil 

că vom merge şi la Caucaz, căci linia cea mai dreaptă 

din spre apusul Europei într'acolo este pe la noi. Iată, 

dar, d-lor, încă o ocupaţiune pentru ministerul căilor de 

comunicaţiune.
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Dar 'o 'să lăsăm noi pentru tot-d'a-una malul Dună- 
rei în halul în care se găseşte aşa în cit să fim nevoiţi 
a aduce Dunărea la cheu în loc de a face cheul la Du- 
năre? lată, dar, încă o ocupaţiune serioasă pentru minis- 
terul comunicaţiunilor. 

Şi voiţi d-v. ca ministerul lucrărilor publice după ce 
are o misiune aproape extraordinar de grea, să'i mai 
dați şi minele şi industriile legate de mine? 

Tot acelaşi sistem ca şi cu legea învățămîntului pro- 
fesional. Ministerul agriculturei, industriei şi comerciului, 
în ziua în care se va termina, vinzarea moşiilor statului 
Ja ţărani, va rămîne un minister de pescării. şi păduri. 
Şi acestui minister care va fi în curind cel mai pu- 
țin ocupat îi luaţi o jumătate din industria ţărei şi o 
treceţi cui ? Ministerului lucrărilor publice, care este în- 
carcat pănă în git şi încărcat nu de afaceri curent pe 
cari le-ar putea face ori-ce sgirie-hirtie, care crede că în 
a misgăli hirtia constă idealul omului de Stat, dar de lu- 
crări care ar putea stoarce puterile. unui gigant. 

Pentru ce aceasta ? Şi ce legătură poate exisia între 
mine şi căile de comunicaţiune? 

Ce legături există intre fabricanţii de luminări de 
stearină şi ministerul lucrărilor publice ? | 

Vă voii spune ei imediat ce invocaţi d-v.: 
Întiiu este faptul că aşa este şi în Francia: Şi noi 

facem lucrurile pe dos: cind Francia are dreptate, noi 
schimbăm ce este în Francia; cind în Francia lucrurile 
nu se fac pe nedrept, noi imităm ce este în Francia. Tot 
învățămîntul profesional din Francia, afară de o şcoală de 
arte industriale, toate şcoalele cu caracter profesional 
aparţin ministerului specia! al agriculturei, industriei Şi CO- 
merciului. Noi însă le luăm de acolo şi le trecem la mi- 
nisterul instrucţiunei publice, care este ultra ocupat. În 
Francia minele aparţin ministerului lucrărilor publice. Este 
aceasta, raţional? De loc, căci minele nu ai nici o legă- 
tură cu lucrările publice. Minele ai însă legătură cu in- 
dustria mai mult de cît cu lucrările publice. 

Noi imităm pe Francia şi trecem minele la lucrările 
publice. Şi aceasta de ce? Fiind-că în serviciul minelor 
trebuesc ingineri şi inginerii ţin de ministerul lucrărilor
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publice. Ei şi? Nu avem noi legea corpului tehnic, prin 

care toţi inginerii sunt supuşi aceluiaş regim ? 
Atunci să mergem pănă la sfirşit şi să zicem: Dar 

cele-lalte industrii şi stabilimente industriale cari nu ţin 

de mine, şi a căror funcţionare nu se face cu pantofari, 

ci cu ingineri? Atunci de ce nu am trecut şi cele-lalte 

stabilimente industriale la ministerul. lucrărilor publice? 

Dar, d-lor, agricultura mai superioară nu se face tot cu 

ingineri? Ingineri agricoli, dar tot ingineri? De ce atunci 

nu se trece şi agricultura la ministerul lucrărilor publice? 

Şi legătura, d-lor, este şi mai mare intre una şi alta. Să 

vă spun de ce: tot are o legătură cîmpul cu ministerul 

lucrărilor publice, că scoate nisipul de la malurile şosele- 

lor, dar cu minele nu are nică o legătură. Mina este sub 

pămint şi el lucrează d'asupra. 
D-lor, divisiunea muncei este un progres, şi evident 

că sa făcut progres cînd s'a creat ministerul comerciului, 

industriei, agriculturei, căruia i s'a dat şi domeniile sta- 

tului. 
D-v. acum desființaţi de fapt acest minister. Că mi- 

nisterul de comerciit nu are treaba mare de făcut. Căzi, 

d-lor, în legislaţiunea comercială cea mai importantă parte 

sunt tarifele vamale. Această legiuire însă nu se face nu- 

mai de către ministerul comerciului, ci cu înţelegerea mi- 

nisteruluj de finance şi la 10 ani odată, cînd este să se 

închee tratate de comerciu. 

Ca minister de agricultură ce are el de făcut pentru 

ale agriculturei? 
Fermele-model, şcolile de agricultură, şi se zice şi con 

cursurile agricole. Concursurile agricole, 5000 lei pe an 

pentru încuragiarea agriculturei în Rominia! Curată bătae 

de joc, căcă ce însemnează 5000 de lei pentru un budget 

de 2920.000.000! 

Mai "i rămîne industiia, luindu-i şi cea mai mare 

parte din industrie, atunci sunt în dreptul meii să vă în- 

treb: Pentru ce această pornire a d-v. contra acestui mi- 

nister ? 

Nu cum-va această pornire în contra acestui minister 

fiindcă el a fost făcut de către partidul liberal? Ei nu 

pot să-mi explic de ce atita ură contra lui, de cit prin 

lipsa d-v. de pricepere, şi pentru ura d-v. pentru unul din-
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tre ai noştri care Va ocupat. Ce aveţi cu acest minister? 
Pentru ce regulat în două legiuiri căutaţi să-l desfiinţaţi. 
Nu a dat roade? D-lor, nimic nu dă roade, dacă nu se 
pune săminţă. D-v. sunteţi responsabili de aceasta, căci 
mai mult de 11 ani aţi avut conducerea acestui depar- 
tament,. 

Dar, d-lor, au-fost sub noi, nu pote nimeni tăgădui, 
Omeni competinți cari ai condus acest departament. Igno- 
rați resultatele căpătate de către fostul ministru al comer- 
ciului, industriei şi domeniilor, d. P. Carp? Nu a fost ra- 
mură în acest minister, care să nu se desvolte sub con- 
ducerea d-lui P. Carp. 

Poate că nu s'a făcut destul, caci foarte multe sunt 
de făcut la acest departament. Este mare greşală, cind se 
aduce numai critici acestui minister, căci a-l critica nu- 
mai, este a nu da seamă de progresul realizat şi mai cu 
seamă de către persoanele cornpetinte cari "l-aă ocupat. 
D-v. aţi căutat ca acest minister, de importanţa ce vă 
arătaiu, să fie foarte des ocupat de către un interim, şi 
vă închipuiţi ce progrese putea face acest departement 
sub interimi. 

Fiind-că este vorba de interimate, ei şti un interi- 
mai al unui d. ministru, al d-v., al primului-ministru, cit 
care tot timpul cit a stat; acolo, ştiţi de ce s'a ocupat? 

S'a apucat să refacă el singur socotelile de 'la toate 
moşiile statului cari ai fost căutate în regie, socoteli de 
adunări şi scăderi. Cind mi s'a spus lucrul, nu credeam, 
dar informindu-mă mai de aproape, m'am convins. 

Ei bine, dacă aşa se petrec lucrurile, de ce vă miraţi 
că acest minister nu dă roade? 

D-lor, ca să dea roade, un minister nu este destul 
să, aibă slujbaşi buni, adică trup, mai trebue şi cap, adică 
ministru. 

Aşa, de exemplu, dacă veţi lua pe iubitul nostru 
coleg d. Cuteudache, cel mai înalt dintre noi şi-i veţi ridica partea superioară a craniului Şi “i veţi scoate 
materia, cenușie, ce vor face cele-l'alte organe ale cor- 
pului? Vor face mişcări în diferite direcţiuni, fără nici 
un folos. . 

Aşa, şi cu ministerul domeniilor, dacă nu-i daţi mi-
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nistru cu materie cenuşie, cum voiţi să dea rezultate 
bune? 

Acum, trecind la aliniatul al doilea, găsesc oa doua 
serie de argumente în contra ceea-ce sa făcut la Senat. 

Aşa cum s'a făcut de d-v. legea minelor, adminis: 
traţia minieră nu are asemănare cu administraţia minieră 
din alte state, a d-v. va fi administraţiune domenială. 

In ţările, unde statul nu are minele ale lui, el are 
doar veghiarea asupra minelor, poliţia minelor. Serviciul 
de mine eşte un servicii mai mult de poliţie. Aşa este 
legea d-v.? 

D-v. aţi hotărit alt-ceva pe temeiii unor opiniuni pe 
cari primul-ministru zice că le păstrează, aţi hotărit ce? 

Aţi hotărit că pe moşiile statului nu veţi da con- 
cesiuni miniere nici pentru petrolei, nici pentru lignit. 

Veţi lăsa oare să doarmă petroleul şi lignitul? Nu; 
aţi zis că le veţi exploata d-v. singuri. Apoi nu înţele- 

geţi că această exploatare a domeniilor statului devine o 

adevărată exploatare domenială ? 
După cum exploatarea moşiilor este v exploatare do- 

menială ; după cum exploatarea pescăriilor este o exploa- 

tare domenială ; după cum exploatarea pădurilor este o 

exploatare domenială, tot aşa și exploatarea petroleului 

şi a lignitului va fi o exploatare domenială. Atunci vă 

întreb: Cind aveţi un minister care este şi de industrie 

şi de domenii, şi creaţi în ţară pe domeniile statului o 

exploatare domenială şi industrială, în loc să o lăsaţi ace- 

lui departament special o luaţi şi o daţi aiurea? 

Eu, d-lor, vă mărturisesc că nu înţeleg. Să las mai 

întiii, că în general este răi de a crea relaţiuni speciale 

între ouă departamente ale statului. Domeniile adminis- 

trind partea specială a moşiei, lucrările publice exploa- 

tind minele. Şi ambele departamente corespunzind, cer- 

tindu-se, poate, şi judecindu-se. | 

De ce nu? Minunăţiile administraţie! sunt nesfirşite. 

'Mi aduc aminte de un frumos proces ce am auzit stri- 

gindu-se la Curtea de casaţie, recurent ministerul lucră- 

rilor publice, intimat ministerul domeniiloi, proces înce- 

put sub administraţiunea noastră şi continuat sub d-v. 

Şi atunci m'am întrehat;: Cum se poate judeca două mi: 

nistere, cînd represintă aceeaşi persoană morală, Statul.
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Dar, d-lor, care vă este argumentul? 'Lam auzit şi 
eu: avem de gind să exploatăm minele de petroleii şi 
lignit, pentru că trebue combustibil la drumurile de fer, 
şi fiind-că drumurile de fer depind de ministerul lucrărilor 
publice, trebue să trecem minele la acest minister. 

Ei bine, dar numai de combustibil are nevoe dru- 
murile de fer? Mai sunt o mulţime de lucruri de cariare 
nevoe : ast-fel are nevoe de desemnatori. Ei bine, desem- 
natori ies din şcoala de bele-arte, acum să treceţi şi această 
şcoală la ministerul lucrărilor publice. Dar drumurile de 
fer ai nevoe de apă, acum o să luaţi şi serviciul hidrau- 
lic şi să'l treceţi la ministerul lucrărilor publice, fiind-că 
drumurile de fer aii nevoe de apă. 

D-lor, nu înţeleg această centralisare absurdă. 
Că minele se vor exploata de drumurile de fer este 

o teorie primitivă, fiind-că aşa face primitivul, acelaşi om 
ară, îşi taie lemnul din care îşi face carul, işi face că: 
mașă, taie oaia din care îşi face căciula. 

Este o teorie primitivă, căci dacă drumurilor de fer 
le trebue combustibil, asta nu va să zică că tot el să 
găurească pămintul ca să scoată combustibilul. Alta este 
exploatarea minelor, alta este exploatarea drumurilor 
de fier. 

Este adevărat că toate sunt legate în societatea ome- 
nească, dar să nu ne apucăm acum să le stringem toate 
intr'o singura administraţie. 

D-lor, imi aduc aminte din timpul d-lui Carp, de un 
lucru. Ministerul instrucţiunei cumpără de la particulari 
lemne pentru internatele statului; se exploata insă atunci 
în regie pădurea Comana. D. Dobrescu, secretarul gene: 
ral al ministerului de domenii, vine şi-mi spune: Nu este 
păcat ca ministerul insirucţiunei să cumpere lemne de la 
particulari ? 

Neapărat, am zis şi am cumpărat lemne de la mi- 
nisterul domeniilor. Ce aţi face d-v. cu teoria ce preco- 
nisaţi? Fiindcă ministerului de instrucţiune îi trebue 
lemne, să trece exploatarea pădurilor la ministerul de in- 
strucţiune. | 

Se ține aceasta în picioare? E acesta un raţiona- 
ment pentru ca să schimbi toată alcătuirea, departamen- 
telor ministeriale şi s'o învirteşti aşa, în cit pe unul să'l
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faceţi ca pe oamenii cu apă la cap, să! umpleţi de atri- 

buţii, iar pe altul săl prăpădiţi prin anemiere, să scoa- 

teţi tot din el, să'l sleiți, săl istoviţi în cît să nu poată 

face nimic? 
In contra acestei tendințe mă înscriu. 

Dar mai am un argument. | 

Dacă vreţi d-v. ca acest servicii de mine să pro- 

ducă în realitate, lăsaţi corpul lor ingineresc independent 

autonom, depinzind de ministerul industriei, nu'l inglo- 

baţi la corpul ingineresc al căilor ferate. Stiu că toţi fac 

parte din corpul technic, dar alt-fel vor obţine dinşii ceea 

ce vor voi pentru minele lor de la ministerul special şi 

mult mai puţin vor obţine de la ministerul general. ŞI 

ca să ilustrez lucrul, vă rog să judecaţi, d-lor. Ministrul 

de lucrări publice, cind îşi vu face budgetul săi, credeţi 

că se va gindi întiiii la exploatări de mine? 

El se va gindi la şosele, la poiiuri, la căi ferate, la 

navigaţiunea lui şi toate creditele disponibile le va lua 

pentru acele servicii, cari sunt vechi în departamentul 

săi, iar nenorociţii de la administraţia minelor vor face 

memorii şi vor cere în fie-care an şi nu vor căpăta ni: 

mic, pe cind dacă lăsați lucrul la ministerul special ca, 

industria minieră să fie o ramură aparte în organizaţia 

statului, această ramură ajutată de ministerul săi se va 

desvolta, va creşte în folosul bogăției noastre naţionale. 

D-lor, mai am un argument şi termin. 

Eu mă minunez şi mă întreb: Ce fel de legislaţie 

faceţi d-v.? Studiaţi legea minelor de trei ani şi jumă- 

tate şi probabil că o mai studiaserăţi înainte de a ajunge 

la, guvern. 
Nu e vorbă, din discursurile pe cari le-aţi pronunţat 

atunci, nu prea reese că o studiaserăţi, dar nici din dis- 

cursurile de acum nu reese că aţi studiat-o, dar tot cred 

că, pe cit puteţi d-v. studia, ați studiat-o înainte de a 

veni la guvern. De trei ani şi jumătate ați avut la mi- 

nisterul domeniilor oameni iluştri, de o competință supe- 

rioară şi absolut netăgăduită, de o activate tarăşă netă- 

găduită, productivă, oameni cari în toate departamentele în 

cari asi fost asi lăsat urme neşlerse despre competința şi 

fecunditatea lor, aceşti oameni ai muncit trei ani şi ju- 

mătate şi n'aii descoperit că pentru maj bunul mers al
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serviciului minelor el trebue să treacă la ministerul de 
lucrări publice. Şi a venit în această Cameră cu legea 
pentru mine, ministrul respectiv, şi noi profanii am votat 
legea răminind serviciul minelor la ministerul de domenii. 

Apoi, dacă experienţa d-lor administratori era că 
minele sunt rău puse la domenii şi că trebue să treacă 
Ja lucrări “publice, pentru ce ne-aţi lăsat pe noi deputaţii 
în necunoştinţă de acest lucru ? Ori, cum zice d. raportor, 
noi am tost inconştienţi, dar inconştienţi nu din vina 
noastră, cia guvernului, care cu competinţa sa ne-a spus 
ca să rămină minele la ministerul industriei ? 
„Pentru aceea închid, zicînd: sunt în contra art. 3 

aşa cum s'a modificat de către Senat. 

(Aceeaşi şedinţă) 

Cu toate că acţiunea obstrudţionistă a opoziţiei urma, totuşi votarea articolelor, deşi se făcea mai încet, totuşi s'a putut ajunge la articolul 
5 al legei. 

D. Take Ionescu, luînd cuvintul, susținu în parte dispoziţiunile aces- tui articol, prin care se prevede că la vinzarea moşiilor statului, statul îşi rezervă pe contul săii exploatarea minelor. 

D. Take ionescu : D-lor deputaţi, acest art. 5 conţine 
o măsură de principii, şi anume, Senatul a făcut la acest 
articol două schimbări : una are toată aprobarea noastră, 
este o excelentă modificare. 

Care este această excelentă modificare făcută de Se- 
nat? La vinzări de proprietăţi ale statului, statul îşi Va re- 
serva în tot-d'a-una dreptul asupra minelor. Este foarte 
bine că a făcut Senatul această modificare. Pot să zic 
chiar că e singura modificare bună pe care a făcut-o Se- natul. Şi de ce, d-lor, zic că această modificare este o 
bună modificare? Nu pentru ideea strimtă că este bine să 'şi păstreze statul mai multe bogății pentru el. Aceasta 
este un punct de vedere îngust. Iată insă pentru ce. O mină nu se poate stabili pe o proprietate prea mică. Ga- leriile se întind sub pămînt pe distanţe lungi, şi dacă d-ta al la suprafaţa solului proprietatea împărţită în prea mici bucăţi, nu poţi să faci o mină pe o suprafaţă numai de 200 — 300 metri, şi nu poţi fi nici la capriciul fie-cărui
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proprietar mititel, care să “ţi facă condițiuni exorbi- 
tante. 

Care este modul în care statul vinde proprietăţile 
sale? Dacă le-ar vinde în corpuri întregi aşi fi adversar 

al acestui aliniat, căci sunt udversar al ideii că bogăţiile 
trebuesc să stea închise în pămint. 

Dar statul vinde proprietăţile sale în loturi mici. Şi 

din momentul ce statul vinde proprietăţile sale în loturi 

Mici, şi d-v. aţi zis că mina aparţine proprietarului su- 

prafeţei, dacă d-v. nu aţi pune acest aliniat, atunci, d-lcr, 

ce sar întimpla? Mina nu sar putea stabili pe aceste 

proprietăţi mici, căci, d-lor, cine are niţică experienţă de 

lucru ştie ca nimic nu este mai greii în ţara aceasta de 

cit să convingi pe oameni, cînd faci o transacţiune că 

nu "i furi. 
Ideia lor, în general, cînd fac o transacţiune, este 

sai că ei te fură pe tine, ori că tu "i furi pe ei. Ideia 

adevărată că în ori-ce transacţiune omenească ambele părţi 

ai interes şi nici unul nu fură pe cel-alt, nu este o idee 

populară. 

De aceea, d-lor, ori de cite ori te ştie un proprietar 

că ai nevoie de bucata lui de pămint, ți face atita greu- 

tate că nu te poţi apropia de el. 

Cunoaşteţi vre-un oraş ca Bucureştii unde casele să 

se clădească in formele cele mai extraordinare? Unele in 

formă de caşcaval; altele în formă de lamă de briceag. 

Aceasta provine din causă că proprietarii nu vor să în- 

țeleagă că este interesul lor să facă un schimb între dînşii. 

Cu ininele şi mai răă: căci statul 'şi vinde locuriie 

sale miniere în loturi qe 5 hectare. Ca să se exploateze 

o mină, trebue să se înțeleagă între dinşii o serie de 

2—3c0 proprietari. Foarte grei; cu desăvirşire grei. 

Dar încă o greutate: este foarte grei să cunoşti pe 

adevărații proprietari. Trebue să ţii minte d-ta, pe lingă 

toţi copiii din sat, pe cei cari sunt minori, cari sau în- 

surat, cari sunt absenţi. Şi aceasta este una din piedicile 

stabilirei industriei petroleului. Cumperi o concesiune, dar 

nu ai nici odată convingerea sufletească că în adevăr ai 

luat de la adevăratul proprietar. De aceea, zic, că acest 

amendament al Senatului, este un amendament excelent ; 

nu ?] combat.
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Dar dacă acest amendament este excelent, : în acest 
punct de vedere, să vedeţi cum de face, cum de dove: 
deşte, tocmai primirea, acestui amendament, cît de rea 
este legea in concepţiunea ei generală. 

Unde sunt; minele în ţara noastră ? 
In Bărăgan, unde moşiile sunt de 10 până la 20.000 

pogoane ? Nu. Minele sunt în podgorii şi la munte. Apoi 
la podgorii şi la munte avem proprietatea, cea mai par: 
celată care există în ţară; avem proprietatea moşnenilor, 
nu numai cea mai parcelată, dar în indivisiune. Nu nu- 
mai în indivisiune, dar cu absolută imposibilitate să ştii 
dacă at iscălit toţi, şi dacă miine nu va eşi un plecat 
de mult, care fiind minor sai femee măritată, poate să 
fie şi 30—40 ani de cind a plecat, şi tot să nu poată 
avea, loc preseripţia dreptului săi. 

Aceasta este causa: pentru care noi, la 1895, voiam 
un sistem de lege de mine, altul de cit aparţinind mina 
proprietarului suprafeţei. Și cind ni se dedea exemplul câ 
Anglia, Rusia, America, unde sunt minele cele mal bo- 
gate din lume, ai sistemul proprietăţei minei aparţinind 
proprietarului suprafeţei, noi răspundem că Angiia, Rusia 
şi America sunt țări de mare proprietate ; nu sunt ţări 
de mică proprietate inaivisă şi nesigură, cum sunt pod- 
goriile la noi în ţară. 

Așa că, d-lor, aprobind acest amendament al Sena- 
tului, zic, insă, că şi aceasta 'mi qă ocasiunea, încă o 
dată, să dovedesc că nu în pricepere, nici în cunoştinţă 
în această materie s'a alcătuit lucrul acesta. Şi tot în 
necunoştinţă de adevăratele condițiuni ale ţărei, necunoş: 
tințe pe cari le urmăresc intr'adins în toate legile, şi le 
voi urmâri în toate legile pănă la Sfirşitul mandatului 
mei articol cu articol, sa făcut şi restul. 

Dar, d-lor, sunt absolut în contra celui-Palt aliniat 
care zice: 

„Minele de combustibil solid şi petroleii de pe pro- 
prietăţile statului vor fi exploatate de stat, fără a putea 
face obiectul unei concesiuni.“ | 

D-lor, am discutat pe larg ieri lucrul acesta, şi nu 
pot să revin cu toate detaliile. Dar vă întreb: Este cu 
minte ca d-v. să ziceţi că pe toate proprietăţile statului 
nu veţi da nici o concesiune de lignit sau de petroleu ?
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Ca particular, d-lor, este evident că această dispoziţiune 

'mi convine; mă ocup şi eii de petrolei ca mulți dintre 

noi, şi evident că daca statul nu va da concesiuni, se 

va urea preţul ţerenurilor particulare. Dar acesta este in- 

teres particular şi cu totul inferior. D-lor, tot ce se cre- 

ează ca cestiune economică nu poate fi făcut de cit în 

mare, căci ideea de a se face în mic, în bucățele, esteo 

idee veche, primitivă. 

_Nu vorbesc de lignit, dar petroleul nu se poate des: 

volta ca bogăţie naţională de cît cu o imensă produc: 

ţiune. In tirgul general al lumei noi avem doi concurenți 

mari: pe America şi Caucazul. Producţiunea în America 

e enormă, dar producţiunea din Caucaz este colosală. 

Această producţiune colosală din Caucaz a făcut să scadă 

preţul petroleului în tirgurile europene foarte jos. Atunci 

cum - putem noi să exportăm petroleul, căci nu o săl 

consumăm aici pe tot, nu putem să! mincâm, ci trebue 

să exportăm. Cum să] exportăm ?- Nu putem să'l ex: 

portăm de cit; avind un preţ tot atit de jos ca cel din 

Caucaz, ba încă şi mai jos, pentru că petroleul din Cau: 

caz este de o calitate superioară. Aşa dar, ca să al un 

preţ jos, trebue să ai cantităţi mari, producţiune enormă 

şi unde să'l exportăm? D-lor, noi nu putem să luptăm 

în Englitera cu petroleul american, fiind-că transportul 

din America în Anglia este foarte eftin. Tirgul nostru 

dar va fi Germania, partea centrală a Europei şi ca să 

ne ducem acolo trebue să avem un preţ eftin, şi ca să 

avem preţ eftin trebue o producţiune enormă; şi nu nu- 

mai atit, dar trebue şi transportul să fie eftin. Apoi ca 

să fie eftin, trebue să faci ca America care nu transportă 

pe drumurile de fer, ci toate transporturile le face prin 

conducte şi pe apă trebue dar să ai conducte de la re- 

giunile petrolifere pănă la Constanţa şi pănă la Dunăre, 

şi să fie purtat petroleul pănă la centruri de producţiune 

din Germania, din Elveţia în Europa centrală. 

In Austria n'o să putem trimite petroleii, de oare-ce 

Austria are petroleul săi! de Galiţia şi are taxe protec: 

toare în contra petroleului străin. Or, d-lor, cene trebue 

noă ? Cine-va işi face socoteala cît va costa stabilirea, 

etc.; ştie că spre a se amortisa aceste cheltueli trebue 

mult petrolei de exportat, deci o mare producţiune. Va
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trebui deci, că ori unde va fi o bănuială de petroleii, să 
burghieşti pămîntul, să] burghieşti în toate părţile cu sonde, 
să încercăm în toate părţile. Credeţi d-v., d-lor, că sta- 
tul ar putea face întreagă această exploataţiune pe risi- 
cul luj ? O exploatare sănătoasă şi serioasă într'o locali- 
tate costă 5-—600.000 lei; căci o singură sondă costă 
50.000 lei, o sondă care poate merge numai pănă la 200 
metri. Şi este copilărese lucru să'ți închipueşti că dacă 
intr'o localitate ai făcut un sondagii şi n'ai găsit, este 
sigur că nu este petrolei. 'Trebue cel puţin opt, zece 
sonde, cari costă 400.000 lei; adăogaţi la aceasta încă 
100.000 lei cheitueli generale, face deci 500.000 lei. 

Atunci cum vreţi d-v. ca statul să facă exploatare 
pe toată suprafaţa ţărei, cînd Ştiut este de toată lumea 
că de la Olt şi pănă la nordul Moldovei avem o serie de 
terenuri petrolifere. Noi pănă acum am căutat petroleul 
tot în podgorii, însă mulţi oameni spun că cea mai mare 
cantitate de petrolei noi o vom găsi sub podgorii, în te- 
renurile cari vin sub dealurile noastre. 

Insă aceste terenuri, în cea mal mare parte, aparţin 
tocmai moşnenilor, şi un capitalist cu grei 'şi poate pune 
banii în terenuri nesigure. 

Dar de ce atunci nu voiţi să dați concesiuni pe pro- 
prietăţile statului ? Pentru ce, d-lor? Pentru că ideia ac- tualului guvern este să nu dea concesiuni ? Şi veţi putea 
oare, d-v. singuri, să lucraţi pe întreaga suprafaţă a 
ţărei ? 

D-lor deputaţi, mai este însă ceva. Pentru fie-care 
interes omenesc este un ceas bun, şi dacă nu profiţi de 
acest ceas bun, multă vreme vei aştepta pe urmă. Care 
este, d-lor, ceasul cel bun ? Este evident că în aceste mo- 
mente în Europa este o mare atracţiune pentru cestiunea 
petroleului, după cum acum ciți-va ani era o mare atrac- țiune pentru aurul din Africa de Sud. Acum este la modă petroleul, şi de această modă trebue să profiţi, căci şi 
aceasta, ca toate modele are să treacă. 

O să ţină doi, trei ani, dacă o să ţină. D-v. voiţi 
să nu profităm de dinsa, voiţi să închideţi cu lacâte bo- găţia ţărei înăuntru? Are statul mijloace ? Are personal, 
are bani de aruncat ca să facă el explorări pe această 
suprafaţă a ţărei în diferite localităţi unde nu s'a ivit
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petroleii, dar se bănueşte că ar fi? Nici nu văd bani în 
budget pentru treaba asta. 

Aceasta este o greşeală şi o greşeală nu din ordinea 
lucrurilor mari de cari vorbeam ieri, o greşeală din or- 
dinea lucrurilor celor mici, dar cari şi acestea interesează, 
find-că este vorba de bogăţia naţională, este vorba de 
buna stare a noastră. 

De aceea cred că se face o mare greşeală cind se 
spune în lege că statul, pe proprietăţile lui, nu va da 
concesiuni. | 

Dar nu numai că se face o mare greşelă, dar d-v. 
nică nu vă ţineţi de tradiţiunile d-v. : 

D-lor, fără nici o lege asupra minelor, în vremea lui 
Ion Brătianu sa făcut un regulament la ministerul do- 
meniilor pentru exploatarea petroleului pe proprietăţile 
statului, un regulament foarte larg. Prin acest regulament 
statul da concesiuni tuturor acelora cari îi oferea oare- 
cari garanţii pentru ca să facă explorări şi exploatări de 
petroleii pe moşiile statului, cu o redevenţă, dacă nu mă 
înşel, de 109/o din producţiunea brută; nu-mi aduc aminte 
exact. 

Pe baza acelui regulament s'a luat mai multe con- 

cesiuni; una, din cele mai importante a fost luate de colo- 

nelul Sergiu Candiano, fratele generalului Candiano, dar 

explorările lui aii avut un rezultat bun, a descoperit pe- 

troleii într'o localitate din ţară. | 
Aceasta, era, politica 4-v. tradiţională. 
Fără de lege, la o vreme în care nu era nici moda 

petroleului, la o vreme în care lumea în ţara aceasta era, 

îndoioasă dacă avem mari bogății în pămintul nostru, d-v. 

daţi concesiuni pe pămînturile statului. 

De ce acum să puneţi că nu veţi da nici o-dată con- 

cesiuni pe pămînturile statului? Ştiţi d-v. că aveţi mii 

de hectare de pămint petrolifer în judeţele Prahova, Bu- 

ză, Bacăii, şi au să fie şi prin Rimnicul-Sărat. 

O voce: Este în Rimnicul-Sărat, 
D. Take Ionescu: Voiţi d-v. ca acest lucru să nu să 

se facă? Lăsaţi pentru ciţi-va ani să se dea concesiuni ; lăsați 

ca opera preliminară, care se chiamă frigerea degetelor în 

industrie, să se facă de alţii şi, cînd se vor face încer- 

cără de concesionari şi se vor stabili regiunile petrolifere, 

6872. Discureură. 11]. 2
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atunci să veniţi, dacă voiţi, să faceţi şi din stat un ex- 
ploatator de petrolei. 

Dacă azi d-v., în momentul dezvoltărei noastre eco- 
nomice, nu voiţi să ajute şi statul la propăşirea şi înte- 
meierea unei industrii absolut naţionale, atunci aceasta 
este o politică strimtă, absolut strimtă. 

Nu vă gindiţi d-v. mai departe, nu vă gindiţi căcu 
producţiunea noastră agricolă începem să dăm de mal; 
nu vedeți d-v. că preţul nu se mai ridică; că singura 
noastră. speranță în producţiunea, agricolă este să îmbu- 
nătăţim calitatea, şi acea calitate multă, vreme n'o s'o 
putem îmbunătăţi, căci tendinţa e spre morcelarea pro- 
prietăţei, şi pănă acum la noi proprietatea mică face cul- 
tura proastă? 

Dar nu numai la noi, d-lor, dar cea mai bogată re- 
giune din Europa, faimosul pămînt negru din Sudul Ru: 
siei, a devenit în acelaşi timp una din regiunile cel mai 
bintuite de foamete. 

De ce? A început să se obosească pămintul şi po- 
pulaţiunea fiind prea rară, nu poate să facă îngrăşămintele 
necesare. 

Pădurile de brazi de la noi începa se rări şi aceasta, 
era o bogăţie. Agricultorii suferă din causa szăderei pre: 
urilor; păstorie nici vorbă nu poate fi, s'a împuţinat pă- 
mintul. Industria, vedeţi că o facem artificial şi că ne costă 
parale. 

Industria zahărului, cină se vor înfiinţa fabricele ne- 
cesarii pentru a avea producţiunea suficientă, ne va costa 
9 milioane perderea taxei de vamă de la, zahărul străin 
Şi prima de încuragiare la, cel indigen, şi cînd vedem că 
natura bună-voitoare ţărei acesteia ne da o bogăţie ne mai 
pomenită, care de abia o apreciăm, şi care probabil peste 
20 ani va veni imediat după agricultură, în loc să faceţi tot 
posibilul şi să luaţi toate măsurile ca, să o încuragiaţi, d-v., 
cu Spiritul îngust, ziceţi, că pe moşiile statului să nu se 
dea nici o concesiune. Iată de ce sunt contra modificărilor 
făcute de Senat la alin. 1 de sub acest articol,



SCĂDEREA VIBŢEI POLUTIGE A REGATULUI 

Interpelarea d-lui Take Ionescu 

  

(Şedinţa Camerei de la 22 Martie, 1899) 

  

Situaţia guvernului d-lui Dim. A. Sturdza ajunsese imposibilă. Ros de 

greşelele ce le 'ngrămădise una peste alta, pe de o parte, acţiunea energică 

a opoziţiei conservatoare, re de alta, făcură ca zilele acestui guvern să fie 

numărate. 
Epilogul şi geznodămiîntul se apropiau. Fără autoritate, fără moral 

şi încredere în sine, guvernul îşi tîra zilele ca un ftizie, gata la ori-ce eve- 

niment neprevăzut să sucombe, fără speranţă de reînviere, 

Pe toată linia debandada se manifestuse; anarhia de sus şi de la 

centru începu să cuprindă spiritele in provincie ; viața politică a regatului 

lîncezea, catastrofa finală a direcţiei d-lui Sturdza era inevitabilă, fatală. O 

schimbare în starva lucrurilor era aşteptată de pretutindeni şi cu toţii din 

partidul liberal se uitat cu grijă la ce va aduce ziua de mîine. 

In această atmosferă încărcată, d. Take ionescu anunţă şi-şi desvoltă 

interpelarea d-sale asupra scăderei vieţei politice a regatului, arătind că vina 

pentru acest lucru o poartă numai q. Sturdza. Poate actele cu caracter mai 

important, ca şi cele mai mici, din cei trei ani al regimului d-lui Sturdza defi- 

lară în faţa Camerei, şi cu o imparţialitate absolută, care face onoare frun- 

taşului conservator, d. Take Ionescu găsi accente atii de sincere şi sugestive 

în rechizitorul săi, că întreaga Cameră, opoziţie şi guvernamentali — unii 

aplaudind zgomotos, alţii aprobînd tacit — remaseră sub o impresiune din 

cele mai vii şi care nu se uită nici odată. 

Nu ştiai ce să admiri mai mult în acest discurs frumos: forma cea 

elegantă, fondul plin de miez, modul de gîndire şi de concepţiune profundă, 

expunerea cea clară, stilul şi limba cea înaripată, patriotismul cald ce se 

degaja din cuvîntarea leaderului conservator! 

Discursul acesta poate fi privit ca una din perlele cele mai alese ale 

tribunei parlamentare romîne. , 

Ia mijlocul unei atenţiuni perfecte ia cuvintul d. Take Ionescu: 

2 fe Deoguiaţi, 

De cînd am anunţat interpelarea mea asupră scă- 

derei vieţei politice a regatului din cauza felului de a gu-
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verna a d-lui prim ministru în cei trei ani şi jumătate din 
urmă, s'ail ivit două fapte noi, cari fatal schimbă şi mo- 
dul mei de a 'mi desvolta interpelarea, şi pănă la oare- 
care punct chiar aprecierea mea asupra scăderei vieţei 
politice a regatului. 

Cari sunt aceste două fapte noi? Unul, d-lor, este 
declaraţiunea de obstrucţiune legală pe care a făcut-o mi- 
noritatea din această Cameră, şi care în mod fatal mă 
obligă să daii o desvoltare complectă la toate punctele 
interpelărei mele; a doua împrejurare nouă, este deştep- 
tarea, opiniunei publice într'un grad şi la un diapazon la 
care eii crezusem, după indiciile trecute, că nu mai este în 
Stare să se ridice, aşa că nu mai pot zice scăderea vieței 
politice a Regatului făra nici o restricţiune, căci în urma 
celor ce am văzut ieri, aşi păcătui în contra conştiinţei 
mele dacă n'aşi recunoaște că pe cind viaţa politică a Re- 
gatului a scăzut în sferile conducătoare, a rămas viue în 
sferile cele-lalte, şi că atunci, cina se face un apel sincer 
şi leal la aceste pături profunde ale ţărei, tot se mai ri- 
dică viaţa noastră politică. (Aplause). 

D-lor deputaţi, mai este un lucru care fatal va schimba 
şirul interpelărei mele, este discursul pe care “l-am ţinut 
zilele trecute la 17 Mantie, în acea şedinţă de-a pururi 
memorabilă în analele noastre parlamentare, în care s'a 
făcut marele act naţional despre care istoria va vorbi 
într'o zi, cum vorbeşte de unire, de improprietărire, zi 
mare în istoria rominească. 

Da, d-lor, este firesc, cu tot obstrucţionizmul nostru, 
că nu voii repeta discursul de la 17 Martie şi că, prin 
urmare, d-voastre in deosebitele simptome de scădere a 
vieţei politice a regatului, va trebui prin imaginaţie să 
adăogaţi şi acel discurs de la 17 Martie, căci recunosc 
că nar fi leal faţă de d-v. să revin după așa de puţine 
zile asupra aceloraşi cestiuni. | 

D-lor deputaţi, pentru ce acum cite-va zile am anun- 
țat această interpelare Şi pentru ce am întitulat-o: „in- 
terpelez asupra scăderei vieţei politice a regatului“ ? 

Am făcut, d-lor, interpelarea pentru că şi la Mesagiit 
şi la budgete n'am luat cuvintul. De două ori în timpuri 
normale representanţii opoziţiei ati şi ei datoria lor de 
conştiinţă de îndeplinit, mai grea de cit a d-voastre, pen-
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tu că răspunderea lor e mai mare, la Mesagii și la 

budget. 
De ce n'am vorbit, d-lor, la discuţiunea Mesagiului? 

Pentru că noi toată opoziţia, chiar aceia pe cari dv. îl 

numiţi acum dispăruţi prin afişele prefecţilor d-v., am 

crezut că nu mai putem vorbi, odată ce primul ministru 

nu fusese respectos cu representaţiunea naţională şi vor- 

pise d-sa cel G'intiiii, făcînd ast-fel două Mesagii ţărei, 

unul a! Capului statului şi altul supliment la Mesagiul Ca- 

puiui statului, Mesagiul primului-ministru. 

Două Mesagii deosebite unul de altul, căci pe cînd 

Mesagiul cu semnătura Suveranului nu vorbise de alege- 

rile din Noembre, şi într'adins lăsase în umbră acele în- 

tunecoase alegeri, primul-ministru luînd cuvintul, el, cel 

dintii, lucru fără precedent, căci națiunea trebue să 

vorbească întiiă cu Capul statului, nu puterea executivă. 

(Aplause). ... 

Primul-ministru, dintr'o tendinţă a sa veche, la care 

voit veni la sfirşitul interpelărei mele, de a amesteca 

vecini Coroana, în afacerile sale, şi în timp de opoziţiune 

şi în timp de guvernămint, şi tot-d'a-una cu aceeaşi bună 

credinţă (aplause), a făcut un al doilea Mesagiii, Mesa: 

giul săi în care a pus ceea-ce nu putuse pune în Mesa- 

giul Capului statului, şi anume, încrederea pe care i-a 

arătat-o națiunea în noaptea de 1 Noembre, in orgia de 

la 1 Noembre 1898? (Aplause). 

Atunci, d-lor, noi toţi, chiar cei mai lipsiţi de pa- 

siune, dispăruţi şi nedispăruţi, am găsit că această dis- 

cuţiune nu mai era discuţiune, caci eu nu primesc să 

discut la Mesagiii de cit cu Mesagiul Suveranului, nu cu 

Mesagiul d-lui prim-ministru, ei nu accept această sub- 

stituire de persoană, această complinire prin Mesagiu anex 

la Mesagiul Capului statului, Carol 1, Mesagiul Capului 

statului, Dumitru I. (Aplause). 

De ce acum am tăcut la budget? D-lor, am vroit să 

vă dăm un răgaz, să vedeţi d-v. prin d-v. înşi-vă că nu 

mai merge. Am crezut că, în starea de părăsire din toate 

părţile în care vă găseaţi, reculegindu-vă în acel for in: 

terior al conştiinţei, veţi pricepe că nu mai merge, veţi 

înţelege că este in interesul ţărei, al neamului şi al tu- 

tulor instituţiilor fundamentale ale statului, să scutiți
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această ţară de operaţiunea dureroasă a desfiinţărel aces- 
tei situaţiuni stricate (aplause), şi atunci v'am lăsat. Nici 
interpelări, nică discuţiuni la budget, nimic. 

'Mi-am zis: Poate că vor să 'şi acopere retragerea, 
vor să nu facă un sacrificii de amor propriii, dar sim- 

țind că nu mai pot, că nu se mai poate, vor să se re- 
tragă într'un moment, de linizte generală, ca să aibă apa- 

renţa unor oameni cari se duc de bună voie, cînd noi 
ştim bine că nu era de bună voie. 

O voce: Cum aţi avut d-voastră. 
D. Take Ionescu: D-lor, pănă la şedinţa de la 17 

Martie întreruperile mă supăra, de la 17 Martie incoace 
întreruperile mă ajută la lungirea vremei; rog pe d. în- 
trerupător să mă ajute la această căpătare a vremei cu 
întreruperile sale. 

D-lor deputaţi, am aşteptat şi am zis: ia să veden), 
ia să “1 lăsăm in pace, ia să aşteptăm, nor pricepe? 

AU urechi, ai să audă; aii ochi, aii să vadă; sunt 
printre d-lor oameni foarte inteligenţi şi o spun de astă- 

dată din adincul convingerilor mele, nu zic de toţi, dar 
sunt, aceia vor reuşi să le deschidă ochii, aceia vor reuşi 
să “i facă să înţeleagă că nu se poate, că este o serie în- 
treagă de impregiurări cari "i fac imposibili ; vor înţelege 
măcar că au fost împregiurări pe cari, dacă d-lor ar fi 
fost in opoziţiune, le-ar fi exploatat, şi pe cari noi am 
avut un an de zile buna cuviinţă să le tăcem, deşi le-am 
simţit şi ne-ai durut. 

Nimic! Nimic! 
Atunci, d-lor, trebue să 'mi fac datoria, şi cum d. 

Maiorescu 'şi-a făcut-o la Senat interpelind guvernul asu- 
pra politicei generale, aşa şi ei am interpelat, la acest 
sfirşit de sesiune, guvernul asupra politicei sale generale. 

D. Maiorescu 'şi-a intiţulat interpelarea : lipsa de di- 
recţiune din guvern; ei, d-lor, nu am voit să intitulez 
aşa, vă voii spune imediat de ce, şi vă voii spune-o cu 
un apolog pe care "l-am povestit la o întrunire publică 
la Botoşani — vedeţi. că vă previn cînd mă repet, — şi care 
corespunde grozav adevărului. Vă voit povesti foarte scurt 
acest apolog. 

"Mi închipuiam, a-lor, că un străin, un American, de 
exemplu; zic American ca să nu fie cu supărare, — cu
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Americanii nu avem nimic, nici o legătură; atunci să fie 

un American —... 
Un American citind într'o carte de voiagiii că este o 

țară interesantă în Orient, numită Romiînia, a plecat şi el 

să vadă Rominia. A sosit. *L-am făcut, d-lor, să intre pe 

la Predeal. La fruntarie Americanul vede un soldat cu 

puşca la umăr. Am uitat să vă spun că pe drum făcuse 

cunoştinţă cu un Romin, care “i servea drept un fel de 

Ciceron; Rominul era cam partizan al d-lui prim-ministru, 

Vede, zic, soldatul cu puşca la umăr, — îrumos soldat, "şi 

zice Americanul, şi întreabă : Mă rog, ce puşcă are jafan- 

teria d-voastră? — Manlicher, 6,50, model 1893. — Este 

bună puşca? Rominul răspunde : Nu ştiii. — Cum nu ştii? 

— Da. — Nu ştii cum este puşea soldaţilor tă? — Cum 

să ştii dacă sub primul-ministru actual, un ministru de 

războiii a spus că este ciomag şi baston, şi alt ministru 

de război sub acelaşi prim-ministru a spus că este cea 

mai bună puşcă din Europa? Cum să şti 2 Nu ştii! 

(Aplause). 

Americanul începe să 'şi zică, că adevăratul club al 

excentricilor din cartea lui Jules Verne, pe malul Dimbo- 

viței trebue să fie. 
Vede Bucegii, şi întreabă pe Cicerone : Munţii d-v. 

ai mine? — Nu ştii. — Nu aveţi o lege de mine? — 

Nu ştii. — Cum nu ştii dacă aveţi o lege? — Ştiu că 

sa votat de Corpurile legiuitoare, că sa promulgat de Ca- 

pul statului, că s'a publicat în Monitor o lege de mine, 

dar sub ministerul actual primul-ministru zice că nu o 

aplică. Atunci cum vrei să ştii! dacă am sai nu am 0 

lege de mine? Nu ştiu! 

Trece mai departe acest American, şi 'si aminteşte 

că a fost la Braşov şi a văzul acolo o biserică a S-tului 

Nicolae, înzestrată cu odoare, posedind hrisoave, şi întreabă 

pe Romîn dacă este verio legătură între acea biserică şi 

țara, aceasta. — Nu ştii. — Cum răspunză că nu ştii? — 

Ştiu că de la 1594 sunt hrisoave recunoscute de toate 

guvernele pentru o rentă de plătit, dar de cînd este mi: 

nisterul actual, primul-ministru nu â plătit, deci cum vrei 

să ştii dacă este verl:o legătură ? Nu ştiu! | 

Inaintează, d-lor, Americanul, şi atunci zice: Bine, cu 

Transilvania o fi o cestiune de politică, aşa şi aşa, dar cu
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Macedonia cum mergeţi, am auzit că sunt şi acolo Cuţo- Vlahi? De odată Rominul sare în sus: Trăiască Sultanul! 
— Nu te întreb de Sultan, te întreb cum stăm cu Mace- donia ? — Trăiască Sultanul ! (Aplause). Dle, de cînd este primul-ministru actual, la auzul cuvintului Macedonia, nu 
avem dreptul să zicem de cât un cuvint: Trăiască Sul- 
tanul ! 

Vine Americanul la Bucureşti, ajunge la barieră, aci îi ese un galonat inainte și “1 întreabă dacă are ceva de 
declarat în geamantan. 

D. Gr. N. Macri: Legea maximului. 
D. Take Ionescu : Şi Americanul întreabă : Aveţi ac- cize? — Nu ştii. — Cum nu ştii ? — Nu ştii, avem o lege de accize, dar ei am Şi O scrisoare a d-lui preşedinte al consiliului, care zice că această, lege se va, desfiinţa cînd va veni ia putere. Deci nu Ştiu ! 
Atunci Americanul "şi-a, zis: Rominul ăsta 'Şi bate joc mereu de mine, este un caraghios, am să mă duc drept la preşedintele consiliului. Vine la Minister şi cu insis- tenţă capătă. audienţă. Intrind îl întreabă. : Care este si- tuaţiunea, politică a acestei țări? Răspunde primul-ministru : „Complot între disidenţi şi conservatori, că pe spatele călcărilor de canoane să se suie Ghenadie în sus şi să pună morala şi biserica, în jos 1« 
Atunci a priceput Americanul unde se găseşte. 'ŞI-a adus aminte de operile compatriotului săi Edgar PoE. Acolo, citise că se dusese un om să visiteze un institut, un institut de bolnavi, a intrat acolo şi a fost bine pri- mit de director, fără să ştie că în ajun bolnavii se revol- taseră în contra directorului, îl legase pe el, pe doctor şi pe cel-alți şi le luaseră locul. Sa pus dar visitatorul cu toți la masă. De odată unul din ei zice: Ei sunţ COCOŞ; altul zice: Ei sunt vint; altul, cel mai mare, strigă: Ei sunt sfirlează, şi începe să se învirtească, întrun picior în mijlocul mesei pe care sărise. 
Americanul nostru a priceput ..., sfirlează... şi a plecat în alte ţări mai puţin excentrice ca, aceasta, ! De aceea, d-lor, nu mai vorbesc de lipsa de direc- ţiune ; de cind am văzut sfirleaza, am zis, nu mai vorbesc de direcţiune, căci la urma urmelor sfirleaza, se învirteşte 24 de ore şi se mintue cu ea.



Interpelarea mea este privitoare la scăderea vieţei 

politice. 
Avem noi nevoe de viaţă politică? De sigur este o 

eroare a se zice că o ţară nu poate trai fară o viaţă po- 
litică. Avem pe Rusia care poate trăi; este şi Bosnia; 

s'a zis chiar că în Bosnia s'a făcut progrese remarcabile 

de la anexarea ei, s'aii construit drumuri de fer, şosele, 

şcoli; este o ţară admirabilă, bineînțeles, fară viaţă. 

Dar, d-lor, aceasta a fost ideea acelor bărbați mari 

de stat cari ati luptat pentru aşezarea Rominiei moderne? 

Telul lor a fost să facă o Bosnie perfecționată sai o țară 

liberă cu o viaţă politică? Printr'aceasta n'a urmărit ei 

an anumit scop naţional? N'ai crezut ei că făcind o Ro- 

minie cu o viaţă viue, vor face o ţară care să resiste 

împregiurărilor în cari “sar găsi statul rominesc ? Ar îi 

să fac injurie şi cunoştinţelor d-voastre şi sentimentelor 

d-voastre, dacă aşi insista, asupra acestui punct. Nu sa 

vrut în această ţară numai o bună stare materială; s'a 

vrut o viaţă liberă, s'a vrut o viaţă viue cu cusururile, 

eu pericolele oră-cărui organizm viu. 

Ei bine, este cine-va între d-voastre, care căutind 

pulsul situaţiunei noastre politice, cinstit să spună că nu 

găseşte o scădere in vitalitatea politică a ţărei, de la un 

timp incoace ? iiste cine-va între d-v. care să nu simtă, 

să nu găsească în toți, în cei mai insemnaţi ca în cei 

mat umili, în cei mai învăţaţi ca în cei mai puţin invă- 

țață, în cei mai inteligenţi ca în cei mai nesocotiţi, un 

fel de amorţire a vieţei politice, un fel de nepăsare cres- 

cindă pentru viaţa politică a Regatului romin ? D-lor, fap- 

tul este incontestabil şi fapt ca acesta nu se dovedeşte; 

dacă nu simţiţi ca mine nu vă voii putea convinge că 

este aşa, şi dacă simţiţi ca mine nu rămine de cit să 

cercetaţi care este pricina, care este izvorul, care este 

obirşia acestei slăbiri, acestei anemii, acestei scăderi a 

vieţei noastre politice in Regatul romin, în anul 1899. 

După mine, dilor, această scădere a vieţei politice 

vine de la o convingere care tinde să se sporească pe 

fie-care zi, şi această convingere 0 resum în două cuvinte: 

şederea, guvernelor la putere nu stă în nică o legătură cu 

meritele şi demeritele lor.
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Iată pentru mine izvorul, cauza adevărată a acestei 
slăbiciuni a vieţei politice. 

In viaţă privată, dacă scoateţi ideea de sancţiune, 
nu mai aveţi nimic, cu toate încercările de a se dovedi 
contrariul, 

Vă recomand în materia aceasta o lucrare admira- 
bilă a d-lui Guyau, unul dintre cei mai de trunte bărbaţi 
ai Franciei în materie de filosofie, essas d'une morale sans 
sanction. Nu vă va convinge. Tot aşa este şi în viaţa po- 

„litică; nu se poate viaţă politică bună fără. sancţiune. 
Dacă se răspindeşte pe drept sai nedrept, dacă se inte- 
meiază ideea că viaţa guvernamentală nu depinde de me- 
ritul sau demeritul acţiunei politice, atunci întrun mod 
fatal viaţa, politică scade, şi cu dinsa scade întreaga, viaţa 
sufletească a statului, şi pe ruinele ei creşte şi sporeşte 
pornirile şi apetiturile vieţei trupeşti. (Aplause). 

Eu cred, prin urmare, că la această scădere a vieţei 
noastre politice, greşelile, păcatele guvernărei d-lui prim- 
ministru, păcate cari ai rămas pănă acum fără sancţiune, 
au contribuit în cea mai mare parte. 

De aceea, d-lor, ziceam la 17 Martie, şi voiii docu- 
menta, şi astăzi, efectele vor rămine chiar după ce se va 
îndepărta causa. După cum, d-lor, cînd intrun apartament 
ai pus un mangal, poţi să scoţi mangalul dar rămine 
încă multă vreme dogoreala; după cum, d-lor, din potrivă 
dacă într'o odae, ai aduce un hirdău de ghiaţă, poţi să 
scoţi ghiaţa ramine multă vreme frigul, tot aşa cind în 
viaţa normală a unui stat ai adus, fie un mangal, prin 
exalaţiunile sale cele nesănătoase, fie un bloc de. ghiaţă, 
prin răceală a tot ce e bun şi frumos, scoţi mangalul, 
scoţi sloiul, rămîne multă vreme acea stricare de atmo- 
sferă, acea scoborire de temperatură. (Intreruperi).... 

D-lor deputaţi, cu tot obstrucţionizuiul caut să fiii 
cit de scurt. 

Dacă am stabilit, şi ei cred căam stabilit pe d'an- 
tregul această idee generală, ia să cintărim noi guverna- 
rea d-lui prim-ministru, la această epocă de inventarii, 
căci cum acesta este Sfirşitul unei legislaturi suntem da- 
tori să o facem şi să o urmăm nu în cele MICĂ, ci în 
cele sufleteşti. 

Nu mă ocup, d-lor, dacă s'a făcut multe sai pu-
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ţine drumuri de fer, dacă este bine că s'aii cumpărat căr- 

buni mediocri de Westfalia, saii dacă era mai bine să 

cumpere cărbuni maj buni de aiurea, dacă este bine că 

a făcut cutare sati cutare lucru, dacă budgetul este echi- 

librat sai nu. 
Tara muncitoare şi tinără peste toate acestea trece 

cu înlesnire. 
Mă ocup, d-lor, de partea sufletului. Am să le iau 

pe rînd acele cîte-va despărţituri ale vieţei noastre, în care 

maj ales se oglindeşte demnitatea omenească, de care 

atirnă propria noastră apreciare despre valoarea vieţei. 

Cind le numar sunt: sentimentul religios, sentimentul de 

patrie, încrederea în forţa statului, respectul libertăţei şi 

respectul către Coroană. 

Cred că aceste sunt cinci mari despărţituri ale vieţei 

sufleteşti, intrun stat monarchic constituţional, ca regatul 

Romîniei în anul 1899. 

Sa le iau pe rind, d-lor, şi să vedeţi în toate oca- 

ziunile ce a făcut d. prim-ministru. Şi încă odată, d-lor, 

ca şi la 17 Martie, vorbesc. personal despre primul-mi- 

nistru. Viaţa, noastră este prea scurtă ca să studiem multe 

lucruri. Şi mare lucru este cind un om poate măcar să. 

studieze pe jumătate pe un alt om. 

De aceea în această viaţă politică de 81/2 ani, mi-am 

luat drept obiect special să studiez un singur om, şi vă 

aduce rezultatul acestui studii, fără să voesc nici să gene: 

ralizez, căci ar fi nedrept, nici să scuzez, căci aşi trece 

peste îndatorirea mea de mandatar al unei opozițiuni în- 

verşunate şi însărcinat aci să duc opoziţiune în contra 

unei guvernări aşa de rele. 

D-lor deputaţi, incep cu libertăţile publice. 

Este lucru ciudat modul cum actualul d-v. prim-mi 

nistru înţelege libertăţile publice. 

Nu voii veni cu vechituri, nu voiii cita cele petie- 

cute la 1 Noembre, ci vă voii aduce lucruri mai mare. 

D-lor, vi s'a distribuit adineaori un raport relativ la 

modificarea, legei electorale pentru a se asigura mai bine 

secretul votului. 

'0 voce: Nu sa distribuit. 

D. Take Ionescu: Cel puţin se va distribui îndată. 

Ei bine, şi aci este imaginea modului ciudat cu care
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înțeleg unii oameni să atingă unele probleme. Credeţi d-v. 
că de această modificare aveam nevoe? Avem nevoe de 
modificare de lege pentru ca să se asigure mai bine se- 
cretul votului? Dar dacă vă voii arăta ei ca atunci cind 
se face alegere fără opozanți, adică cind nu mai este tre- 
buincios secretul, se votează cu cărţi de alegători falşe 
pentrn a se spori numărul, nu simţiţi cit este de adînc 
năravul falsificărei în alegeri ? 

D-lor, a fost v alegere de senator în care sa ales un 
excelent prietin al] mei, şi foarte simpatică persoană pen- 
tru toţi d-v., şi nu numai simpatic dar şi persoană de 
care de multe ori avem nevoe, dr. Stoicescu, care sunt 
sigur că nici prin gînd nu “i-a trecut de ceea-ce s'a făcut 
pe la biurourile electorale. 

Fiind-că alegerea era fără opozanți s'a căutat să se 
sporească numărul alegătorilor şi s'a sporit prin falsificări. 
Am aci cărţile cu cari alegătorii ai votat la alegerile de 
la 1 Noembre, şi am şi cărţile falsificate cu cari s'a votat 
în numele lor la alegerile de senator, şi cu toţii puteţi 
vedea deosebirea iscăliturilor. 

lată, d-lor, un alegător din colegiul al doilea de Senat, 
secţiunea V-a. Vă previn că toate cărţile de alegători pe cari le-am, sunt dintr'o singură secţiune. 

| D. Marinescu Christache, proprietar în suburbia Delea- 
Nouă, strada Raionului 137. Acest om în cartea lui ade- 
vărată de alegător, subscrisă de d. primar Robescu și cu care a votat la alegerea comunală, are o iscălitură cu slove copilăreștă şi mari, iar în cartea eu care s'a făcut 
votarea, din urmă iscălitura lui este de conţopist, aşa în cit este o deosebire de 50 de ani de la. o scriere la. alta. 

Dar o să ziceţi poate că un glumeţ din opoziţiune a făcut această, comedie. Apoi mai am şi alte cărţi tot de la acea, secţiune. | 
De ce compar cu cărţile de la alegerile comunale ? La alegerile comunale a fost control şi n'a putut să vo- teze lesne unii în Jocul altora, Ă 
Iată Nicolae Arsenie. Comparaţi iscăliturile şi veţi vedea, deosebirile; veți vedea că aceiaşi mină de conţo- pist trăgea la iscălituri, 
Altul Ionescu Nae, comparaţi cărţile Şi veţi vedea ab- solut alte iscălituri, și Veţi vedea, că pe a doua carte nu
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mai este iscălitura ei adevărată; n'aveţi pentru aceasta 

de cit să comparaţi. 
In aceiaşi secțiune d. Ionescu Niţă, iarăşi absolut 

altă iscălitură. 
Bencu Nicolae. Acesta, d-lor, nu ştie carte, şi în car- 

tea de alegător cu care a votat la alegerile comunale a 

tras cu degetul. Conţopistul insă care l-a iscălit ştie 

carte. 
Călugăreanu Stroe, şi acesta nu ştie carte, conţo- 

pistul ştie. 
Velciu Grigore. Acesta este un bătrin dulgher, ştie 

să iscălească cu slove vechi, conţopistul însă nu cunoaşte 

slovele vechi şi iscălește cu cele noui. Și mal am aci încă 

vre-o 10, va să zică în total vreo 20 într'o singură 

secţie. 
Intro singură secţie s'au fabricat 20 de cărţi. Şi 

aceasta, d-ior, sa întimplat la o alegere fără de opozanți 

într”o singură secţiune în capitala Rominiei, făcute toate 

acestea după depunerea proiectului de lege pentru asigu- 

rarea libertăţei electorale. 

Dar, d-lor, credeţi că este numai atit? Nu este des- 

tul că aţi fabricat; cărţile de alegători, mai trebuia să se 

mai fabrice şi listele electorale. Vine întrebarea : Cum ail 

fabricat listele electorale, tot aşa cum sa iscălit oameni 

cari nu aveati dreptul la vot? Ai găsit un mijloc exce- 

lent. Ştiţi, casele noui nu plătesc timp de trei ani de zile 

nici o dare către stat. Atunci toţi ciţi ai case noui j-a 

socotit ca îndeplinind condiţiunea de alegători. 

Se va, putea zice, de ce naii contestat ? Dar ce in- 

teres are să contesteze cînd nu plătesc nimic către stat ? 

Peste trei ani va face el contestaţie ca să-l scadă de bir. 

Dar credeţi cel puţin că ai fost respectuoşi faţă de for- 

malităţi, făcînd prevăzutele cercetări la faţa locului ? 

Nimic din toate acestea. Atunci, d-lor, sa găsit un 

cetăţean, care poate după îndemnul nostru, nu tăgăduesc, 

a făcut singur contestaţie în contra prea marei urcări a 

imobilului lui. Şi a făcut apel la comisiunea de apel. 

Să, vă citese hotărîrea comisiunei de apel. 'lrebue să 

vă spun că sunt date de primul preşedinte al tribunalului 

de Ilfov: 
„Comisiunea, considerînd că evaluarea nu s'a făcut
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conform dispoziţiilor art. 23 şi 53 din legea de constatări 
şi percepere combinat cu art. 4, al. b din legea imposi- 
tului funciar, ceva mai mult, nici că s'au încheiat p1o- 
cese-verbale ce urma să se înmineze contribuabilului ; 
considerind că în lipsa unei hotăriri date cu paza formelor 
cerute de legea de constatare şi percepere, evaluarea fă- 
cută în registru de scutiri nu poate fi opozabilă apelan- 
tului, nu-l poate obliga la nimic şi din acest punct de ve- 
dere apelul devine inutil...“ 

Respinge apelul ca inutil, dar constată acest tritunal, 
că în realitate evaluarea s'a făcut fără respectul legei. D. 
administrator financiar pare a fi de altă părere, dar și 
d-lui constată faptul: 

„Avind în vedere că pentru înscrierea noilor imobile 
în registrul de scutiri, prin nici o dispoziţiune din lege 
nu se cere a se indeplini formalităţile cerute de art. 23 
şi 53 din legea de constatare...“ 

Cu alte cuvinte, la casele noui se încuviinţează ori-ce, 
nu-i importă fiscul; şi neapărat, d-lor, ce-i pasă, fiscului, 
fiscul nu încasează imposit. 

Ei bine, aşa s'au făcut listele electorale în Bucureşti, 
în cit am făcut noi, d-lor, veri-o 4.000 de contestaţii 
înaintea, justiţiei la listele electorale din Bucureşti. Și din 
4.000 de persoane contestate, am reuşit pentru 3.000 de 
voturi. (Ilaritate). 

Vedeţi, d-lor, că nu este una, două, sunt cu miile, 
3 mii. Pentru încă 800 am perâut şi suntem acum în 
recurs înaintea Curţei de casaţie. Şi încă n'aţi votat o 
lege pentru asigurarea, operaţiunilor electorale. (Ilaritate, 
aplause). 

D-lor, încă o pildă despre respectarea libertăţilor pu- 
blice. Vă aduceţi aminte cu toţii de turburările, de cind 
cu afacerea fostului mitropolit Ghenadie, şi vă aduceţi 
aminte că fostul guvern, guvernul d-lui Aurelian, în urma 
unui discurs foarte cu panache al amicului nostru d. Las- 
câr, a spus că va băga pe bătăuşi în gaură de şearpe şi 
i-a dat în judecată pe acei cari schingiuise în beciurile 
poliţiei. 

Curtea de apel in Bucureşti în urma depunerilor de 
martori pe cari le-am adus, dar pe cari nu le voit citi 
înaintea d-v., a osînait.
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Curtea se compunea din d-nii: Kivu, Atanasovici, 

Budişteanu, Giuvara şi Bossy, va să zică magistrați cu- 

noscuţi de a fi dintre cei mai neparţiali şi unii dintr'inşii 

nu din cei mai simpatici nouă. 

lată ce spune Curtea în sentinţa sa: 

„Curtea, considerind că din toate acestea şi-a făcut 

deplină convingere, că în noaptea de 16 spre 17 Noem- 

bre anul 1896, Gheorghe Paraschivescu adus la poliţie 

sub imputare de bătae şi ultragii, a fost grav bătut şi 

rănit cu voinţă de către inspectorul de poliţie Ion An- 

tonescu şi...“ 
D-lor, mă opresc puţin la numele de Ion Antonescu, 

ca să vă explicaţi rostul restului. Aţi fost cine-va să, vi- 

zitaţi Leagănul ? 
E o admirabilă. instituţiune facută în Bucureşti ca, să 

crească copii mici. Ei bine, veţi vedea acolo o casă, e 

casa d-lui Ion Antonescu. Această casă e decorată într'un 

mod cum cred că e unic în lume: pe toți pereţii şi în 

întru şi pe scară şi sub scară sunt; zugrăvite portretele, 

de altmintrelea nu tomai reuşite, ale celor mai însemnați 

liberali din ţară. Era şi portretul d-lui Fleva, dar i-a 

scos ochii. Veţi găsi acolo şi pe d. Mirzescu, pe d. mi- 

nistru de justiţie, pe d. ministru de interne, mi se pare 

că e şi d. prim-ministru, e Tudor Vladimirescu, Traian, 

Decebal, şi dacă nu mă înşel e şi Petre Grădişteanu, e 

Ion Brătianu (d. C. Nacu, întrerupe) eşti şi d-ta! (llari- 

tate). Te-am văzut ei, şi nu wa făcut, frumoşi de Joc. 

Credeţi-mă. 
Acum, d-lor, să vă citesc restul : 

„Considerind că inculpaţii Ion Antonescu şi Romano 

ai comis aceste bătăi şi răniri în calitate cel d'intiiii de 

inspector de poliţie şi cel de al doilea în calitate de co- 

misar de poliţie“, etc, şi îi osîndeşte la cîte trei luni 

închisoare. 
Ei bine, d-lor, iată o sentinţă de condamnaţiune. S'a 

făcut recurs. Recurenţii, partea condamnată, era asistați 

de d. ministru de justiţie, pe atunci advocat. Era în 

areptul d-sale; eii nu cred ca d. prim-ministru, că advo- 

catul trebue să apere numai cause cari reuşesc, căcă 

atunci nenorociţii cari cad în justiţie ar trebui daţi gata,
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fără apărare, eii recunosc că d. Stoicescu şi-a îndeplinit 
datoria, sa de advocat. 

D. ministru al justiţiei ne făcea însă nouă morală... 
D. 6. [. Stoicescu, ministrul justiţiei : Păceam morală 

numai la un fel de advocaţi. S'a explicat. 
D. Take Ionescu: D-ta eşti prea bun advocat, ca să 

nu ştii că un advocat nu poate cu siguranță să ştie că, 
are să ciştige sau are să piardă un proces. Aceasta este 
părerea primitivului că dreptatea este tot-de-a-una a în- 
vingătorului. 

Şi atunci d. Stoicescu a zis: Sunt doi oameni con- 
damnați, dar cred că este un viţiii de procedură în această 
sentinţă, şi a făcut recurs şi a casat. Dar pe ce motiv? 
Pe motiv că nu Curtea de apel direct trebuia să-i judece, 
ci trebuia să meargă întiii la tribunalul ce prima in- 
stanţă. 

Am aci hotărîrea; inutil să v'o mai citese. 
Data, acestei hotăriri e 21 Aprilie 1898. 
Ei bine, d-lor, de la 21 Aprilie 1898 ai trecut [1 

luni de zile; parchetul credeţi d-v. că a reînceput ac- 
țiunea d'inaintea instanţei prime, după cum trebuia să o 
tacă ? Nu, d-lor, nu. 

A fost o-dată acţiunea răi adresată la Curtea de 
apel dar faptele ai rămas constatate, dar cinci judecători 
de la Curtea de apel ai spus că faptele s'aii petrecut, că 
in restul poliţiei capitale regatului Rominiei oamenii aii 
fost stilciţi de către inspectorii şi comisarii de poliţie. 

Un-spre-zece luni ati trecut, s'a redeschis acţiunea 
publică înaintea instanţei cnmpetinte? Nu s'a redeschis 
acțiunea publică înaintea instanţei competinte, şi d-v. voiţi 
să faceţi o lege ca să aibă preşedintele autoritate şi în curtea, localului de vot! Ce, aceasta ne lipseşte ? Cind noi 
avem bătăuşi prinşi şi hotăriţi şi judecaţi de Curtea de 
apel, şi tot nu se îndrăzneşte să se reînceapă, acţiunea 
publică, fiina-că s'aă măsgălit pereţii cu portretele răii 
făcute, — par'că sunt nişte colivi, —ale oamenilor politici ai 
partidului liberal! 

Aşa, dar, vedeţi ce departe suntem de legile la cari vă gindiţi, par'că am trăi în altă lume! 
____ Cind noi nu suntem în stare să dăm curs unei ac- ţiuni publice, stabilite fiind faptele de Curtea de apel, să
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vrem acum să ne mai procopsim cu 0 nouă legiuire 
electorală ! 

Trec la o altă ordine de idei. Care a fost politica 
d-lui prim-ministru în ceea ce priveşte armata? Nu am 
să mă mai ocup astăzi de cestiunea puştei Mannlicher, 
este o cesiune clasată din ziua în care șeful partidului 
conservator a întrebat in Senat pe d. ministru de război : 
da sai ba, s'a ales puşca în urma unui consilii general 
al tutulor oficerilor superiori; da sai ba, este ea una din 
puştile cele mai bune din Europa, şi din ziua în care d. 

ministru de războii nu a contrazis în nimic arătările şe- 
fului partidului conservator, din acea zi cestiunea puştel 
Mannlicher a fost clasată. 

Dar să vă dai un alt exemplu. Ştiţi d-v. că de patru 
ani de cînd d. prim-ministru este în capul guvernului, nu- 
mai odată s'aii făcut manevre în această ţară? 

Ne dăm noi seama ce iînsemnează aceasta ? Ce slă- 
bire a, forţei armatei este ca să rămină ţara patru ani 
fără manevre? 

D-lor, armata nu există pentru timpul de pace, ci 

pentru timpul de războiiă, şi singura şcoală de experienţă 
sunt manevrele; acolo se face practica ofiţerilor. 

Ei bine, a trebuit să vină acest guvern ca în timp 

de tuei ani armata romînă să rămînă fără manevre, şi 

scăderea ce va fi şi trebue să fie, şi nu poate să nu fie, 

nu s'a desminţit, se zice în manevrele din urmă. 
Dar, d-lor, încă o pildă. Dacă unde-va prestigiul joacă 

un rol de căpetenie este în armată. In carierile civile se 

poate guverna şi cu legile pozitive; în armată unde se 

cere omului cea mai întinsă disciplină, să-şi dea viaţa 

la comanâă, acolo trebue ca prestigiul autorităţei să fie 

întreg. Ei bine, ce s'a făcut în materie de legislaţie mi- 

litară sub guvernul d-lui prim-minstru ? 

De două ori a venit; ministru de războii cu legea 

de recrutare pe care colegii săi din minister au zis că 

nu 0 cunosc. 
Vă aduceţi aminte de prima lege de recrutare şi de 

scena extraordinară, cînd la interpelarea d-lui Carp la Senat, 

ministrul de războiti spunea că aşa este legea şi cel-lalţi 

miniştri se lepădaii de ea! Şi cu ce rezultate ? Legea 

recrutărei propusă acum doi ani nu a avut nici odată 

68772. Discursuri. III. 36
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onoarea discuţiunei, a rămas ast-fel autoritatea superioară 
a armatei noastre în această situaţiune inexplicabilă, că 
venind înaintea Parlamentului, — un Parlament care nu re- 
luzase nimic guvernului actual,—cu un proiect de lege 
asupra recrutărei, acel proiect s'a făcut nevăzut, neștiind 
nimeni cum a dispărut; nimic nu se ştie. (Aplause). 

A dispărut, cum a dispărut şi discursul d-lui prim- 
ministru în contra legei instrucţiunei a d-lui Maiorescu 
de la 1890, ştiţi că este singurul discurs pronunţat în 
Parlamentul ţărei, care în călătoria de la stenograf pănă 
la senator—acolo a vorbit—a, dispărut. Pentru ce ? Aceasta 
este o altă cestiune, dar vă asigur că nu este cuviincios 
pentru analele statului ca un discurs pronunţat să dis- 
pară. Este cuviincios oare pentru prestigiul armatei ca un 
proiect de lege al unui ministru de războiă, care şeade 
încă pe scaunul de ministru de război, să fie prezinta 
şi să dispară ? 

Să dispară cum dispare un bulgăre de zăpadă la o 
rază de soare? Nu este cuviincios!! 

Dar, d-lor, a venit după doi ani iar d. ministru de 
război, acelaşi ministru de războiii, sub acelaşi preşedinte 
de consilii, cu un alt proiect de lege, iar asupra recru- 
tărei, şi iar, acest proiect de lege, nu ştii cum se face 
nevăzut. Studenţii se pun în grevă în contra legei. Mi- 
nistrul instrucţiunei publice primeşte delegaţiunea studen- 
ților şi le spune că nu ştie nimic despre acest proiect de 
lege, ca şi cum, ori ministrul instrucţiunei publice nu 
făcea parte din consiliul de Miniştri, ori ministrul de răz: 
boiii nu făcea parte din consiliul de minişvri. Studenţii 
se adresează rectorului universitar, vice-preşedinte al aces: 
tei Camere, şi rectorul universităţei, vice-preşedintele Ca- 
merei, spune că guvernul este în contra, proiectului de 
lege, şi că nu va fi votat proiectul de lege al d-lui mi- 
nistru de război. Iar primul-ministru spune delegaţiunei 
studenţeşti, că va, studia, proiectul de lege al ministrului 
de războiii şi va vedea ce se va face cu dinsul. 

Vointa, Naţională, organul primului ministru spune : 
Proiectul de lege nu se va vota, căci nu este proiectul 
guvernului, ci este proiectul ministrului de războiii Şi a 
doua zi— Ja nuit porte conseil — primul ministru se în-
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toarce şi zice că proiectul de lege asupra recrutărei este 
proiectul guvernului. 

D-lor, nu este sfirlează ? Nu avea dreptate scriitorul 

Edgar No&? Nu trebue să-ți faci bagagiul şi plecă în lu- 

mea mare la vederea unor asemenea lucruri ? 
Astă-ză, d-lor, care este situaţiunea? Greva studenţilor 

a învins asupra intereselor de armare ale ţărei. Da, aşa 

este, căci, sai proiectul d-lui ministru de războiu nu co- 

respunde intereselor noastre, şi atunci de ce s'a adus, 

saii el este necesar şi atunci cum se poate ca greva stu: 

denţilor să vă facă să închinaţi interesele armărei ţărei ? 

Frumoasă privelişte pentru străinătate! (Aplause). 

Cind zice acestea sunt la largul mei, căci este sis- 

temă veche la d-v. de a face să joace şi această coardă: 

studenţii în luptele noastre politice. Noi nu facem asta, 

noi nu am încuragiat şi nici nu încuragiăm greva. Noi 

ştim că tinerimea este tinără, şi că une-ori nu este cu- 

minte, dar noi nu ne amestecăm în ale ei. 

Aşa trebue să fie tinerimea tînără, şi cei bătrini cu 

minte; şi este lumea pe dos cînd tinerii sunt prea cu- 

minte şi bătrinii iără minte ; dar să se tindă, d-lor, la în- 

trebuinţarea unei asemenea arme, este lucru rău. ŞI fi- 

ind-că mai alaltăeri aveaţi aerul să ne acusați pe noi că 

turburăm studenţimea, v'am adus cite-va mostre de lite- 

ratura d-v. politică, în care să vedeți cum face un par- 

„tid politic cînd vrea să turbure studențimea. 

lată ce spuneaţi în Voința Naţională la 16 (28) Sep- 

tembre 1894: 
„Dar pănă acum manifestaţiile studenţimei ai fost 

lăsate libere, şi marele meeting din 22 Mai, anul acesta, 

a fost cel mai strălucit exemplu pe care tinerimea uni- 

versitară ?l-a dat în avîntul ei cald, în seria protestărilor 

ei demne şi legitime. Nici dar obicinuita brutalitate şi 

ilegalitate a regimului nu explică măsurile de reprimare 

şi mişelnica lui conduită, de eri.“ 

Dar, d-lor, atit e? Pe cind studenţii anunțau 0 în: 

trudire, organul autorizat al d-lui prim-ministru zicea: 

noi aminăm întrunirea noastră, pentru că o fac studenţii 

pe a lor. Era ca doi cai înhămaţi la acelaşi car şi cînd 

trage cel din dreapta, o lasă mai moale cel din stinga. 

La 18 (30) Septembre 1894 zice: „Comitetul executiv al
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partidului naţional-liberal, faţă cu rezoluţiunea studenţilor 
universitari de a ţine în Capitală o mare întrunire pu- 
blică, iniine, Duminică, 18 Septembre; 

„Faţă cu inconvenientele ce prezintă ţinerea a două 
întruniri publice simultanee, 

„Decide: 
„Intrunirea publică ce naţionalii-liberali ati anunţat-o 

pentru miine 18 Septembre, în sala Orfeu, se amină pen- 
tra altă zi.“ 

Aşa fac partidele cari vor să veştejească pănă şi nou. 
ile generaţii, aşa le escită, aşa le scot din rolul lor, 
dar tot aşa işi perd şi autoritatea morală de a le sta 
in potrivă cînd fac greve şi vor sa dicteze Parlamen- 
tului ţărei! 

inchid acest episod, şi resum acest punct al doilea: 
purtarea d-v. în aceste pilde pe cari le dădui, a fust ea 
de natură să facă să crească în țară acel sentiment de 
respect pentru autoritatea militară şi de dragoste pentru 
instituţiunea armată a ţărei? Ei pănă azi n'am văzut 
într'o ţară agitaţiuni de tinerime din cauză că se spo- 
reşte forţele militare! 

Este o zi urită aceea in care tinerimea s'a agitat în 
contra serviciului militar, este o zi şi mai urită aceea în 
care agitația ei a izbutit. Şi politica d-v. de sfirlează care 
a adus acest trist rezultat, scadare în viaţa noastră su- 
fletească a pricinuit, sunt în drept să v'o spun. 

Trec la o altă ordine de idei: la respectul ' ţărei în 
străinătate. Nu voii vorbi de cestiunea din Ungaria, am 
vorbit în altă ocazie, dar voii aduce numai o notă per- 
sonală. Preşedintele consiliului nu ştiu de ce ţine să mă 
mărească aşa de mult. la Craiova zice despre mine că 
sunt şi şeful partidului conservator şi şeful partidului 
liberal disident, iar aci în Camsră a Zis că eii am făcut 
broşura, lui Bânfty. 

Trebue să fii un om foarte puternic ca să fac pe Bănfiy să scrie ceva care să-mi convină. Dacă este aşa, 
atunci numai puteți lupta cu mine, nu vedeţi că lupta este neegală? Dar pe cind dv. spuneți această glumă, 
iX să vedeți ce spune ministru de externe al :monarhiei 
vecine. Voiii citi indată, dar d. Sturdza tot nu va înceta 
de a spune că ei am scris broşuri. Este ceva caracte-
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ristic în persoana d-lui preşedinte al consiliului, această 
îndărătnicie în neexactitate ; dacă, de exemplu, a spus 
un lucru şi se dovedeşte în urmă că nu e exact, vede şi 
d-sa bine că nu e aşa, dar susţine mereu acelaşi lucru. 
Să vă daii un exemplu. Ştiţi că Academia Romină a fă- 
cut o publicaţie în care este descrisă domnia de 30 de 
ani a Regelui Carol; la această publicaţiune, d. Sturdza 
ca secretar al Academiei, a scris o prefaţă — şi eii găsesc 

lucru greşit ca un om politic, care să întimplă să fie şi 

secretarul Academiei, să facă o prefaţă la o asemenea pu- 

blicaţiune. — Ei bine, în această publicaţiune se spune că 

Ja Martie 1888, cind s'a împuşcat uşierul de la Cameră, 
uşierul a fost: omorit de un glonte de revolver. 

Ei bine, de 11 ani toţi ştii că ușierul a fost ucis 

de un glonte de puşcă, de Li ani toţi ştiu că sai spă- 

lat ţevile de puşcă la cazarmă ca să nu se poată vedea 

că se trăsese gloanţe, şi totuşi în prefața acestei publi- 

caţiuni a domniei Regelui, tot glonț de revolver a spus 

d. Sturdza, şi dacă vor mai trece incă 80 de ani de aci 

încolo, — şi ei doresc ca. preşedintele consiliului să tră- 

iască cit mai mult, — tot glonţ de revolver va zice. Așa 

a tăcut d-sa. Tot aşa şi cu broşura din Budapesta, cre- 

deţi că se va retracta? Doamne fereşte ! 

Acum să vă citesc din Premdenblait : 

„In urma unor date procurate de un voluntar în pu- 

blicistică, care credea că face un serviciu lui Bânffy sai 

sieşi, în ultimul studii al luptei pentru existenţă, pre- 

sintindul ca pe creatorul politicei de naţionalităţi, Sturdza 

este acuzat; de a fi nimicit demnitatea şi interesele Ro- 

miniei.“ 
Va să zică, Premdenblalt spune că broşura aceasta 

este un act politic al lui Bânfiy, şi d. preşedinte al con- 

siliului tot strigă şi va striga: „broşura falşificătorului“ ! 

Trec, d-lor, la cea-laltă parie a politicei d-sale în 

ceea ce priveşte vaza ţărei în străinătate. Şi le iai 

pe rind. 

Va, aduceţi aminte că la 1897 sa întîmplat, un eve- 

niment politie de mare importanţă în Europa pentru si- 

tuaţiunea, noastră ca stat. 

Sa făcut o apropiere între Austria și Rusia, şi de la 

Petersburg ambii cancelari ai redactat o notă identică şi au
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trimis-o celor patru state balcanice: Rominia, Serbia, Bul- 
garia şi Muntenegru. 

Cum noi suntem un popor cu memorie scurtă, voit 

reciti nota ca să vedeţi sub forma ei, perfect diploma: 
tică, cită amarăciune conţine în realitate -pentru noi. Căci 
veţi vedea că coprinde în ea ideea de aprobare şi, prin 
urmare, și probabilitatea de desaprobare eventuală a po- 
liticei romine, şi aceasta nu din partea Areopagului eu- 
ropean întreg, ci din partea a două puteri vecine, ceeu-ce 
avea un fel de miros de dinaintea rezbelului Crimeei. 

lată ce zice nota: 
„Sosirea Majestăţei Sale Impăratului şi Regelui Fran- 

cisc Iosif la St.-Petersburg, a oferit .Augustului nostru 
Stăpin o nouă ocasiune de a constata perfecta conformi- 
tate de vederi ce există între aminaci Suveranii. 

„Majestaţilor Lor, le-a plăcut. să recunoască cit atitu- 
dinea guvernului romîn a rămas corectă şi prudentă în 
prezența diferendelui greco ture. 

„Această atitudine este cu atit mai apreciată de 
amindoi monarchii, că ea, răspunde voinţei lor ferme de 
a veghia la menţinerea păcei generale şi la întărirea prin- 
cipiilor de ordine şi de drept, baze esenţiale ale desvol- 
tarei pacifice a prosperităţei naţiunilor“. 

D-lor, înainte de a vă spune cum a răspuns preşe- 
dintele consiliului în numele Rominiei, vă rog să consta- 
taţi un lucru. In dreptul internaţional, ori-ce stat suve- 
van, este egal cu celelalte state suverane. Sunt ţări 
mari, sunt ţări mici, dar toate din punctul de vedere al 
dreptului sunt absolut egale. , 

Nu este vorbă, v'aţi îndoit de lucrul acesta dacă aţi 
vedea discursurile d-lui preşedinte al consiliului, care s'a 
lăudat la Iaşi că Rominia creşte fiind-că suntem invitață 
la două congrese: la, cel în contra anarchiştilor şi la cel 
de la Haga, unde sunt invitate pănă şi cele mai mici 
state, dacă sunt suverane! Ce concepţiune are d-sa des- 
pre demnitatea statului romin, cind se miră ca un spe: 
riat, că este primit şi statul romin, că toate statele su- 
verane, după ordinea şi regulile dreptului internaţional, 
eu nu pricep! 

Ce este însă insolit în această notă? 
Nică o dată nu este permis să feliciţi pe un stat
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oare-care, în numele a două puteri, că se poartă bine, săâ'i 

dai certificat de bună purtare; căci cine dă certificat de 

bună purtare însemnează că are drept să dea şi certifi- 

cat. de rea purtare la nevoe. (Aplause). 
Şi de aceea, d-lor, jurnalul de la Viena, „Kikiriki“, 

mi se pare, jurnalul umoristic, a publicat o pancartă, 

foarte desagreabilă pentru noi; a publicat pe cei doi can- 

celari din certificat de bună purtare, Zeugmis, la patru 

copii cărora le eşia cămăşile pe afară. Şi cei patru copii 

erati cei patru monarchi, din cele patru state balcanice. 

Adică ca la copii; cînd se poartă bine, le dai notă bună; 

cînd nu se poartă bine "i pui la colţ, sai în genuchi. 

Ei bine, era loc să te bucuri de această notă? 

Credeţi d-v. că daca ar primi un ministru al Bel- 

giei, sati al Olandei, o depeşă de la doi mari împărați, 

că sa purtat bine, nu sar simţi profund atins în senti- 

mentul demnităţei lui ? 
Dar, o să ziceţi: trebuia să facă războiui? 

Nu! Dar întiiii trebuia să simţi că eşti atins şi să 

nu'ţi închipuești că eşti lăudat. 
Asta aşi fi vrut, şi asta n'a fost. Asta cere senti- 

mentul demnităţei, şi asta a lipsit primului-ministru ! 

Ştiu, d-lor, că nimic mai greii de cit să schimbi su- 

fletul omului. Am văzut leruri extraordinare, am văzut 

chiar animale domestice pe cari prin multă învățătură îi 

aduci să faci lucruri extraordinare? Elefant, care face mu- 

zică ; ciine care face pe clown prin circuri. Şi cite nu am 

văzut |! 
Ce nu se poate însă face, este să pui sentimentul 

de demnitate unde nu este. Acesta nu se pune prin nică 

un vot al nici unei Camere. De aceea cel d'intiiu lucru de 

care mă pling, este că nu a tresărit inima Romîniei, în 

inima primului-ministru; că nu a înţeles că aci era o atin- 

pere, iar nu un lucru de laudă. Căci, d-lor, d-sa a cre- 

zut că este un lucru de laudă. 

Voiţi dovada? Să v'o dai: 

Serbia a răspuns peste 10 zile. Bulgaria a răspuns 

cu o frumoasă demnitate: că a păstrat liniştea, fiind-că 

era în interesul Bulgariei, şi o va păstra ciiă vreme va 

fi în interesul Bulgariei. 

Noi singuri ne-am repezit imediat : 24 ceasuri să nu
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treacă fără să nn răspundem, căci ne simţiam, adică se 
simţea primul-ministru măgulit că de la două cancelarii 
ne-a venit certificat de bună purtare, Zeugnis ! (Aplause). 
Noi singuri am fost mai slabi în priceperea demnităţei 
noastre de cît toţi cei-l'alți din peninsula balcanică. Noi 
singuri am răspuns cu bucurie de ceea-ce s'a întîmplat ; 
pare că era o fericire că suntem încorşi la regimul, cind 
aveam puteri suverane şi puteri protectoare cari ne de- 
deaii şi certificate de bună purtare, şi certificate de rea 
purtare în anume împrejurări. 

Vă, citesc răspunsul : 
„ Bine-voiţi a exprima Excelenței Sale comitetului 

Muraview satisfacţiunea guvernului M. S$. Regelui pentru 
comunicaţiunea ce 'mi-a fost făcută de Excelenţa Sa mi- 
nistrul Rusiei, asupra, atitudinei corecte şi prudente a gu- 
vernului romin, în prezenţa diferendului greco-turc. Po- 
liţia Rominiei a avut de ţintă constantă de a servi for- 
țările marilor puteri, pentru menţinerea păcei generale, 
care este garanţia ordinei, liniştei şi desvoltărei statelor, 
Guvernul M. S. Regelui e fericit că atitudinea sa corectă 
şi prudentă a fost apreciată de M. S. Impăratul Nicolae 
şi de Augustul săii Oaspe, Impăratul Francisc Josif.“ 

In numele Rominiei, se spune că guvernul romin 
este fericit că atitudinea sa a fost apreciată ? 

Atitudinea Romîniei, să se ştie, n'are săo aprecieze 
nimeni, de cit Parlamentul romîn şi voinţa Rominiei. 
(Aplause). 

Cine a spus că Rominia e fericită, că politica ei a 
fost apreciată, n'a vorbit în numele Romîniei, nu recu- 
noaşte glasul Rominiei, nu s'a ridicat la înălţimea Ro- 
miniei ! ! 

Mai am vorbit o dată despre această cestiune, în 
jurnalul „Timpul“ şi atunci „Vointa Naţională“ zicea : să 
spună d. de la „Timpul“, cum ar fi răspuns ? 

Mai întîiă, d-lor, ei răspund cind sunt la guvern, nu 
răspund cînd sunt în opoziţiune, căci nu pot să fac şi 
treaba mea, şi treaba d-tale. (A plause). 

Un lucru pot să te asigur: Aşa nu aşi fi răspuns. 
Sunt mijloace în diplomaţie de a arăta oare-care nemul- 
bumire fără a fi bădăran. Răspunzi, de exemplu, mai ti- 
zii. Răspunzi, de exemplu, cam. uscat, şi se pricepe de
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cei cărora le răspunzi, şi a doua oară, nu ţi se mai dă 
Zeugnis ! (Aplause). 

Nu aveţi dreptul să mă întrebaţi cum aşi fi răspuns 
eii; aveţi alt drept: să mă intrebaţi în alte imprejurări, 

tu ce ai făcut? 
Sunt gata! A îndrăznit vasul Olga la gurile Sulinei 

să nu respecte ordinele statului romin şi am dat ordin 

de a tras cu ghiuleaua în vas. De sigur că se putea în- 

timpla, dacă M. S. Impăratul Alexandru al III-lea nu ar 

fi înţeles că avusesem dreptate, şi că şi cei mici, şi mai 

cu seamă cei mici, trebue să ţină la demnitatea lor, de 

sigur că se putea să cădem de la guvern; am fi căzut 

noi, dar nu ar fi căzut Rominia. (Aplause). 

La Zeugnis al d-tale, aceasta "ţi spun: „Aşi fi simţit 

că sunt atins.“ 
Şi să vă fac, d-lor, o indisereţiune fără a cita nume. 

A fost un liberal, un însemnat guvernamental, care a 

simţit ca şi noi şi care a voit să deschidă ochii d-lui 

prim-ministru ; dar cum d-sa este grăbit să ia certificate 

de bune purtări nu “l-a ascultat şi a facut ceeacea 

făcut. 
Trec, d-lor, la alta. 
Dlor, s'a dus M. S. Regele astă-vară in Rusia, foarte 

fericiți suntem că s'a dus, și fiindcă nam vorbit la 

Mesagiii, profit de această împrejurare să spun că suntem 

foarte fericiţi. că Majestatea Sa a fost in Rusia, şi sun- 

tem recunoscători de modul adevărat cordial in care a 

fost primit Majestatea Sa care ducea acolo numele, pot 

zice numele bun al Rominiei. (Aplause). Dar sunt două 

lucruri cari întunecă tabloul: întiii, sperietura d-lui pr m- 

ministru pentru această recepţiune. D-lor, oamenii nu tre- 

bue să se sperie cind sunt primiţă bine, căci una din 

două: ori ai sentimentul că ţi se cuvine şi atunci nuți 

este permis să faci pe speriatul, ori nu ai sentimentul 

acela şi atunci nu ai dreptul să vorbeşti în nunele ţărei. 

(Aplause). Totul se cuvine Suveranului Romîniei, şi nu 

este nici o primire care să se facă Suveranului de care 

primul-ministru să facă pe speriatul ! ! 

A doua observaţiune este: D. prim-ministru a pre- 

sentat această vizită la Petersburg şi primirea făcută Ma-
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jestăţei Sale, a presentat-o în marele săi discurs electo- 
ral de la Iași ca un succes al politicei d-sale, 

Va să zică, să lămurim lucrul: D. prim-ministru de 
cind face politică în Rominia, a lucrat pentru a întări 
relaţiunile de bună prietenie între noi şi Rusia şi pentru 
a asigura Suveranului Rominiei o bună primire la Pe- 
tersburg! Apoi aşa să fie? D. prim-ministru, în cariera 
sa politică, a lucrat pentru a întări bunele raporturi intre 
Rusia şi Rominia ? Şi să nu 'mi răspunzi ce voi fi scris ei. 

In adevăr am scris şi ei şi nu adaog la vreme de 
tinerețe, saii mai bine la vreme de tinerețe bătrină, ca 
să vin pe urmă să spun că sunt păcate de tinereţe, cind 
va trebui să tăgăduesc lucrurile în anume împrejurări ofi- 
ciale. Dilor, eii gasesc că a fost o adevărată umilință 
pentru noi, o fatală umilinţă pentru aceea în care a tre- 
Duit să se găsească d. prim-ministru la Petersburg. De 
ce, d-lor? Pentru că d-sa n'a fost nici de cum enmpănit 
în aprecierile sale asupra Rusiei ; dacă o credea pe aceasta 
în adevăr de adversară a Romîniei, putea să spună lu- 
crul, dar ca om cumpânit, cu minte şi răspunzător, cu 
moderație, căci nu ştii ce aduce ceasul, nu ştii cum vine 
împrejurările, cum se fac împăcăciunile între cei mari. 
Este dreptul unui om de stat ca să'şi spună convinge- 
rile sale în toate ocasiunile, cu o singură condiţiune: să 
nu le bage în buzunar mai tirziu şi să spună că sunt 
păcate de tinereţe. 

Atitudinea, d-v. faţă de Rusia, a fost extra-ordinară. 
Am să vă citesc cite-va lucruri ca să fie în Monitorul Of- 
cial, în Monitorul Statului ; căci, d-lor, sunt lucruri cari 
trebuesc să fie în Monitorul Statului; acolo ver găsi ar- 
chiviştii material pentru istorie ; în Monitorul Statului tre- 
bue Să se găsească ce a fost spus, ce a fost tipărit cu 
ocaziunea, întrunirei de la 9 Maii 1888, cînq a luat cu- 
vintul repausatul Ioan Brătianu. 

Discursul săii, d-lor, 1 voiii citi fără comentarii, fiind-că 
nu se poate comenta discursul unui bărbat qe stat, unui 
bărbat mare care nu mai este între cel vii. 

___ În această întrunire ia cuvintul şi generalul Lecca, 
ŞI1 întrerupe actualul ministru de justiţie. Voii reproduce 
şi acest discurs fără de comentarii, textual fiind-că şi ge- neralul Lecca este mort.
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lată ce spunea ” generalul Lecca la acea întrunire, 

discurs reprodus de Democraţia, organul oficial al parti- 

dului liberal: 
„D-lor, ne-am întrunit aci pentru a începe lupta cea 

mare pentru apărarea naţiei noastre faţă de pericolul care 

o amenință.“ 
Pană atunci nu fusese pericolul cel mare, acum des- 

coperea pericolul : 
„Răscoala sătenilor noştri nu este de natură agrară, 

ea este urzită de o parte din fosta. opoziţie-unită şi de 

agenţii străinului cu ajutorul banilor acestuia.“ 

Grav! Se spunea că răscoalele din ţară au fost fă- 

cute de agenţi şi cu banii unui popor vecin. 

D. C. Nacu: După instigaţiunile agenţilor străini a 

spus-o Rosetti, primul-ministru. 

D. Take Ionescu: D. Teodor Rosetti a zis că s'a găsit 

şi urme de mina străină, dar mai tirziii a declarat după 

constatările anchetei că s'a înşelat. Dar aşteptaţi că o să 

vină ceva mai frumos: 

„Lucrul este vădit şi îndoiala nu poate fi.“ | 

Atunci a răspuns Brătianu, şi nu vă voii citi de cit 

sfirşitul : 
„Să învăţăm istoria ca să ne oţelim pentru greaua 

luptă ce ne aşteaptă. Ba ne spune care e duşmanul nos- 

tru. Nu venirea la putere să fie ţinta noastră, ci apărarea 

naţiei noastre. (Aplause îndelung prelungite). Să ne for- 

mâm într'o ligă strinsă de apostoli pentru apărarea na- 

ţională. (Aplause furtunoase. Ura! Ura!) Să luptăm pentru 

păstrarea moşiei şi drepturilor noastre. Toţi cei cari gin- 

desc şi simt ca noi, să vină cu noi spre a lupta cu toţii 

împreună împotriva marelui pericol ce ne ameninţă.“ 

Şi după aceasta, d-lor, s'a făcut apel către țară, şi 

în acest apel găsesc între altele următoarea frază : 

„Acei cari văd în progresarea conştientă a popoarelor 

din Orient un obstacol al poftei lor de mărire teritorială ; 

„Acei cari nu fac din liberarea popoarelor şi din 

apărarea creştinătăţei ortodoxe de cit arme de cucerire; 

„Acei cari nu voesc să vadă deşteptindu-se în po- 

porul romiîn conștiința viue a misiunei sale la gurile Du- 

nărei ca antegardă a culturei apusene; 

„Acei cari văd că nu Ji se mai poate da, drept re-
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cunoştinţă pentru servicii dubioase şi interesate, o servire, 
fie policică, fie economică a statului romîn ; 

„Cu un cuvint, inimicii Romîniei caută să sgudue 
iarăşi temeliile pe cari ea este aşezată. In această acţiune 
e) sunt ajutaţi de ciţi-va nemulţumiţi, cari pun ambițiu- 
nea. lor personală mai presus de binele țărei. Atacurile tu- 
tulor acestora nu au nici o margine.“ 

Voința Naţională, d-lor, pune punctul pe î în 29 
Aprilie 1888. 

Voci: Aveţi în mină Epoca. 
D. Take lonescu: Este reprodus din Voința  Naţio- 

nală, ...cine nu crede?.. Sub titlul: „Rusia şi Rominia“: 
„De cit-va timp am întreprins o campanie înverşunată în 
contra Rusiei, care, prin mijloacele cele mai nedemne şi 
mai infame caută să sdruncine situația atit de greu ciş- 
tigată a statului romin. 

„Faţă cu această cestiune atit de mare, toate cele- 
Valte cestiuni de partid ai perdut pentru noi ori-ce în- 
semnătate. | 

„Deci, dacă luptăm în contra Rusiei, nu o facem in- 
Spiraţi de alt sentiment de cit de acel al celui mai curat 
patriotizm . . . 

„Rusia e singura putere în Europa care nutreşte idei 
de expansiune şi de cucerire...“ 

Şi alt-ceva, d-lor, tot în Voința. Naţională. 
O voce: La Roumanie, 
D. Take Ionescu: Este reprodus tot din Voința Na- 

tională. 
(D. Nacu întrerupe). 
D-le Nacu, eii nu pot sa "mi plătesc luxul de a ti- 

pări toate producţiunile d-v. literare. Eu am tipărit nu- 
mai discursul d-luj prim-ministru care l-a, ținut la Orfei, pentru că este o operă „de choiz“. Dar dv. aveţi co- lecţiunea  Poinţei Naţionale, o găsiţi şi la bibliotecă, la minister, pe la d-v. pe acasă, probabil, controlaţi şi veţi vedea dacă citaţiunea este exactă sati nu, 

„De cînd Rusia s'a convins că toate sforţările sale, 
pentru a pune mina pe Bulgaria vor fi deşarte, şi că această, mică, ţară este decisă a vărsa pănă la cea din urmă 
picătură de sînge a, fiilor săi, pentru a-şi apăra dreptul 

$
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la independenţă, toată activitatea agenţilor ruşi s'a în- 
dreprat în spre Rominia. 

„Mulțumită activităţei agenţilor ruşi, un partid 
rusesc s'a format în ţară. Rusia, care la dinsa su- 
primă libertatea întrunirilor şi a presei, ştie bine să se 

servească în altă parte de aceste arme puternice. Ea a 

fondat la noi gazete ca să "i susţină politica, şi a avut 
chiar la întrunirile noastre oratori cari aveau sarcina de 

a 0 servi în planurile sale. 

„Cu încetul, prin manoperile sale ne-am pomenit în 

faţa turburărilor de stradă şi răzcoalele săteşti. Rusia “şi 

urmărea un scop îndoit, organizind aceste desordine: 

dintro parte ne perdeam în ochii străinilor reputaţiunea 

de a fi ocrotitorii ordinei la porţile orientului; de altă 

parte se semăna în statul nostru germenii unei lupte in- 

tre diversele clase ale societăţei cu tot cortegiul de ne- 

norociri.“ 
Acum, d-lor, ce vreai să irag eii din aceste citații 

pe cari le-aşi putea prelungi la infinit? Nu le discut azi 

nică dacă sunt drepte ori nedrepte, nici dacă e cu minte 

sad nu e cu minte ca un partid politic, ca partid politic, 

să ia o asemenea atitudine. Vreai să zic un singur lu- 

cru, că atunci cînd ai avut o asemenea atitudine, nu e 

permis să te lauzi că ai lucrat tu la îndulcirea raportu- 

rilor dintre Rusia şi Rominia și că buna primire făcută 

in capitala Rusiei şi în Moscova Suverunului Romîniei, se 

datoreşte ţie şi activităţei tale. 
Aceasta e cestiunea. 

Ei, d-lor, nu vreai azi să discut cestiunea spinoasă 

a raporturilor noastre cu Rusia. Eu chiar am 0 convin: 

gere şi am spus-o de mult—că noi Ja 1878 nu am ştiut 

să ducem politica noastră, şi o voiii discuta într'o Zi cu 

d-v.; am convingerea că din toate greşelile politice pe 

cari a putut să le facă răposatul Ion Brătianu, nici una 

nu va, fi mai neertată de istorie de cit faptul că a lăsat. 

să treacă cea, mai mare ocazie pe care am avut-o in vea- 

cul nostru, pentru a ne înălța şi mări Regatul şi m'a ştiut 

să profite de dinsa. Ei atit voiii să zic astăzi: Cind ai 

avut această atitudine, cum să te lauzi că ai lucrat pen- 

tru înduleirea raporturilor şi că grație ţie şi activităţei 

tale sa făcut bună primire suveranului nostru ?
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Credeţi că, n'a zis-o d. prim-ministru? Să va citesc. 
Iată, ce a spus la laşi: 

„Alte fapte se prezintă acum cari arată importanţa 
pe care a ciştigat-o ţara. Rominia este pentru întiia oară 
convocată, în mod oficial la 2 mari conferinţe europene, 
la conferinţa care se va întruni sub auspiciile impăratului 
Rusiei pentru a asigura o pace îndelungată popoarelor, 
şi la conferinţa în care se vor discuta mijloacele de apă- 
rare in contra anarchişiilor cari merg pănă la crime 
odioase. 

„Toate aceste acte mari sai petrecut sub guvernul 
liberal pe care eti am onoarea de a-l presida, sub preşe- 
denţia, mea, căruia aţi bine-voit a încredința steagul na- 
ţional-liberal. Cred că pot zice că n'am demeritat de această 
posiţiune. 

„Vor zice unii: noroc! Eu zic că cuvintul noroc e 
fatalist şi oriental, nepotrivit cu acţiunea unei naţiuni 
culte care aspiră să propăşească, nepotrivit cu acţiunea, 
unei națiuni creștine. De ce nui avut acest noroc şi alţii? 
Oare să nu fie aici o causă mai înaltă, şi bine-cuvintată? 
Să "mi daţi voe să vă spun eu, care mi se pare adevă- 
rata causă? Ea constă în aceasta că partidul naţionalii- 
beral a lucrat cu toată inima, cu toată conştiinţa pentru 
ridicarea poporului şi a ţărei . . .* 

Va să zică, meritul visitei împăratului Austro-Unga- 
riei aci, meritul pentru primirea Regelui nostru în Rusia, 
sunt in parte ale d-lui prim-ministru? 

Va să zică, d-sa făcînd discursul de la Orfeu, pe care 
vi l-am citit la 17 Martie, spunind ceea-ce spunea despre 
jumătatea imperiului împăratului Franz Iosef, a contri- 
buit la visita împăratului Austriei la noi? Va, să zică cele 
ce a scris despre Rusia au contribuit la buna primire a 
regelui nostru ? 

Trec, d-lor, mai departe, trec acum la cestiunea ac- 
ţiunei noastre în Peninsula Balcanică. 

D-lor, mulţi vorbesc de cestiunea acţiunei noastre în 
Macedonia, Şi nică unul de la această tribună n'a lămurit 
precis care este istoricul acestei acţiuni, 

lată, d-lor, istoricul acestei acțiuni. 
La 1863.
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O voce: Să se suspende şedinţa căci este aerul foarte 
viciat aci în Cameră. 

D. Take Ionescu: Camera, refuză, nu face nimic. 

Cine nu ştie să facă, niţică jertfă în asemenea împre- 

jurări, să nu se mai apuce de politică. 
Cit timp voii mai putea scoate glas din mine, până 

atunci îmi voii face datoria către ţară aşa cum îmi dic- 
tează conştiinţa. (Aplause). 

La 1863, un plăpumar din Tirnova din Macedonia, 

să nu confundați cu Tirnova din Bulgaria, s'a dus calfă 

Ja Odesa la un plăpumar mai mare; îl chema Dumitru 

Athanasescu, trăeşte şi azi, l-am văzut, | cunosc, este 

unul dintre aceia pe cari k-a considerat d. prim-ministru 

ca răsvrătitori în Macedonia. 
Acest om face cunoştinţa la Odesa cu un Romin din 

Rusia... dacă vă povestesc aceasta să nu credeţi că este 

basmul cu cocoşul roşu, este o întreagă sintesă a sufle- 

iului rominimei. Ce poate fi mai caracteristic de cit acest 

Romin din Turcia care nu ştia că este Romin, şi care 

află că este Romin de la un Romin din Rusia? 

Face acolo cunoştinţă cu un Romin şi spre marea 

lui mirare se înţelege la vorbă, cu greutate, dar, se ințe- 

lege. Atunci în el se naşte conştiinţa că nu este Grec, 

că este Romin. 
Şi pleacă Dumitru Atanasescu în ţara Rominească 

şi vine la Bucureşti, şi aici dă peste un mare om de 

stat, peste Mihail Cogălniceanu, şi Mihail Cogălniceanu, 

cu acea concepţie genială, cu acea adevărată simpatie 

pentru tot ce era rominesc; — căci tot o spune istoria, 

despre Mihail Cogălniceanu, dar că nu a fost o inimă ro- 

minească nimeni nu va îndrăzni să zică — Mihail Cogălni- 

ceanu văzu, concepu imediat lucrul: să creăm şcoala ro- 

mînească în Macedonia, şi ca să-l înveţe pe Atanasescu 

carte rominească, îi dete un dascăl ardelean. Cu alte 

cuvinte, toate ramurile romînizmului represintate în prima 

şcoală  rominească din Peninsula Balcanică. Şi alt-fel Du- 

mitru Atanesescu, originar din Tirnova, deşteptat în Odesa, 

învăţat carte de un Ardelean în Bucureştii Valahiei, des- 

chide prima şcoală în anul 1864 în oraşul lui natal Tir 

nova, 
Acesta a fost începutul. Omul mai trăeşte încă, şi
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a trebuit concepţiunea specială a d-lui preşedinte al con: 
siliului ca să vadă în el un revoluţionar, un răsvrătit, şi 
mai ştii eh ce. 

A mers lucrul incet la început. Sa făcut în Bucu: 
reşti o şcoală macedo-romină, sub direcţiunea archiman: 
dritului Averchie, mai bine zis un internat, căci băeţii 
veneau la liceul St. Sava. 

De aci s'au trimes în Macedonia primii cărturari ro- 
mini, şi neapărat lucrul a, mers schiopind, schiopînd, pănă 
după războiu. Atunci s'a ridicat prestigiul nostru în Orient, 
şi o mulţime de Romiîni macedoneni şi-au adus aminte 
că sunt Romini, şi s'a pus temelia mişcărei romineşti în 
Macedonia. 

Care. este, la urma urmei, temelia mişcărei noastre 
în Macedonia? D. prim-ministru are aerul să zică, că toți 
cari nu împărtăşesc părerile d-sale sunt în contra înte- 
grităţei imperiului otoman, că sunt vrăjmaşii Sultanului, 
Pot fi vrăjmaşi ai Sultanului Bulgarii, cari ar putea 
anexa Macedonia; dar nci cu balonul o să, mergem acolo? 
Noi nu avem în cestiunea macedoneană nici un interes 
contrarii intereselor Sultanului. Dar ce interes avem? 
Voiu spune imediat. 

Nu suntem o naţiune numeroasă, bogată, ca să pu- 
tem jertfi pe o parte din aj noştri. Noi, ori unde este o 
suflare rominească şi ne este permis, trebue să-i dăm nu 
numai încuragieri platonice, dar susţinerea noastră pentru 
a-şi păstra cultura şi sentimentele romineşti. 

Se poate intimpla, de şi noi nu 0 dorim, ca vre-o 
dată să se reguleze alt-fel soarta Peninsulei Balcanice. 
Trebue atunci să aibi şi tu dreptul să-ți spui cuvintul la 
această regulare. Pe ce îţi vei întemeia atunci aceste 
drepiuri ? 

Două sunt temeiurile noastre. 
Pe unul l-a distrus q. prim-ministru, pe altul il slă- beşte prin politica sa, 
Inţiii, ca să aibi dreptul să vorbeşti într'o cestiune, 

trebue să invoci un interes. Care este interesul tăi? 
Soarta Romivilor din Macedonia. Dacă acolo există o po- pulaţiune nu numai etniceşte, dar sufleteşte romînă, nu dusă de noi cu biciul, dar atrasă cu dragoste, la ziua de
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răfuială vei avea dreptul tăi la noua croială ce se va, face 
în Peninsula Balcanică. 

La mulţi poate facem efectul mosafirului nepoftit, 
multora le-o părea că suntem de trop, dar ei nu mă ocup 
de interesele altora. 

Eu cred că Rominia este destul de bogată ca să-şi 
poată plăti şi cultivarea acestor interese, ca să-şi poată 
avea, clientela sa etnică pănă pe malurile Arhipelagului. 
Dar, d-lor, se cere pentru aceasta, cum am zis, nu nu- 
mai ca oamenii să vorbească romineşte, dar ca să aibă, 
dragoste de noi, şi nu se atrage nimeni cu sila. E o con- 
cepţie nenorocită de a-ţi face partisani cu frica, partisani- 
amici nu se fac de cît cu dragostea şi cu simpatia. Şi 
de aceea noi, d-lor, fără a tăgădui serviciile pe cari le 
adusese ţărei inspectorul şcoalelor, Apostol Mărgărit, — în- 
țelegeţi bine că sunt cestiuni asupra căror trebue să vor- 
beşti cu oare-care rezervă; am avut patru ani direcţia 
acestei mişcări, şi neapărat că nu ei voii spune ceea-ce 
nu trebue să spun din lucrurile de stat, de şi sunt lu- 
cruri asupra cărora îmi trebue o multă stăpinire pe mine 
ca să le tac, dar atit pot să vă spun în substanţă, căa 
făcut servicii Apostol Mărgărit, şi atit pot să vă adaog 
în substanţă, că lucrurile nu mai mergea înainte şi nu 
putea să meargă, 

Trebuia să se iasă din acest cerc strimt de adminis- 
traţie a unui om şi să se intre în cercul larg al strin- 
gerei populaţii de acolo împregiurul ideii romineşti. 

De aceea, d-lor, foarte cuminte şi foarte încet noi 
cautasem să împingem la formarea acelor eforii de care 
atit s'a vorbit. Dar nu erat recunoscute! Ce vă pasă? 

Eraii tolerate. Aceasta mă interesează pe mine, nu dacă 

mitropolitul d-v. e recunoscut, ci dacă e tolerat, căci dacă 

e tolerat poate exercita o influenţă bine-făcătoare pentru 

causa noastră. 
Nimic mai grei de cit să obţii în Turcia recunoaş- 

teri oficiale. E ţară în care se iscăleşte mai grei; e ţara 
în care se pune mai mult timp la ori-ce reforme. 

Erai tolerate eforiile romineşti, administraţia locală 

le recunoştea, administraţia locală stătea cu ele de vorbă. 

Acesta era un punct ciştigat şi împregiurul acestor eforii 

se putea grupa simpatiile şi aspirațiunile romineşti, să 

68772. Discursuri. II]. 37
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putea crea un simbure de viaţă rominească, şi eii vam 
spus că vreaii viaţa viue, căci peste tot vreau viaţă viue, 
nu mortăciune. 

Ei bine, aceste eforii d. prim-ministru le-a suprimat. 
Că le-a suprimat cu oare-care brutalitate, era firesc, dacă 
le-a suprimat d-sa; că a expulzat pe bieţii Romini de 
acolo care venise să se plingă, era firesc, fiind dat tem- 
peramentul d-sale, dar faptul e întristător, De unde se 
începuse o mişcare de agregaţiune a elementelor romi: 

neşti, bazate pe voinţă liberă şi pe dragoste, d-sa a îm- 
pedicat-o să se rnai producă. Şi noi nu avem vreme multă 
de aşteptat, criza poate să vie la ori-ce ceas, şi mă tem 
să nu fim ca fecioarele din kvanghelie cari nu aveai 

candilele aprinse cînd a trecut Mintuitorul. 
D. Lupu Costache: D-le preşedinte, vă rugăm sus- 

pendaţi şedinţa. 
D. Take Ionescu: D-lor, nu vă îngrijiţi ae mine; voii 

merge pănă la sfirşit, am destulă putere în mine ca să 
izbutesc. 

D-lor deputaţi, noi am făcut cite ceva; d. prim-mi- 
nistru însă a lucrat ca să slăbească acţiunea noastră în 
peninsula balcanică. 

Nu mai vorbesc de acţiunea îndrăsneaţă ce a voit 
s'o facă, şi la care s'a opus Parlamentul. Iată un cas în 
care aţi ştiut să resistaţi. 

Cind a cercat să se cocoțeze pe steagul din Bitolia 
şi să vire în buzunarul săii cel d'întiiii tricolor din capi- 
tala Macedoniei (aplause), atunci a găsit cel puţin la d-v. 
popreală, şi nu s'a săvirşit şi acest atentat. (Aplause). 

Dar este al doilea lucru: noi nu putem să ne spu- 

nem cuvîntul nostru în Orient numai pentru că am avea 
sau nu o clientelă în peninsula balcanică. Noi avem alt- 
ceva, avem hrisovul nostru în ordinea morală în penin- 
sula balcanică. Şi care este acest hrisov? Este că dacă 
ar fi părăsit Rominia sentimentele nobile şi umanitare, 
nu sar fi renăscut nici Grecia, nici Bulgaria. 

Cu aceste titluri tot-d'a-una putem sta în picioare, 
şi putem spune cuvintul nostru ori de cite ori se va 
pregăti o nouă hartă a Orientului Europei. (Aplause). 

Aceste drepturi ale noastre erati neatinse. Le-aţi dat 
pe ce?
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Isaac şi-a dat dreptul săi de întiit născut pe un 
blid de linte, d-v. l-aţi dat tot pe un blid, dar pe un blid 
gol, căci lintea nu v'a venit, şi astăzi aţi rămas cu un 
Mitropolit al neamului rominesc. (Aplause). 

D-lor, este fapt de parvenit să uităm ce am suferit 
noi altă dată, şi să fim reci la suferinţele altora, căci 
parvenitul nu este omul care pleacă de jos şi prin muncă 
ajunge sus, ci este acela care ori de unde ar veni, are 
sentimentul de dispreţ pentru cei mici fiind-că sunt mici, 
şi de linguşire pentru cei mari fiind-că sunt mari. (A- 
plause). 

Poţi să te naşti parvenit într'un palat ca şi întrun 
vordeiu. 

Parvenitul este acolo unde se închid granițele la mă- 
celăriţii cari fug de măcel (aplause prelungite), pentru 

ca să poată să strige fără nicio plată: Trăiască Sultanul. 
Aţi dat strigătul, dar plata nu v'a venit. Acesta, os- 

pitalitatea, largă a pămîntului nostru, era patrimoniul nos- 

tru de glorie in peninsula balcanică. Dacă ne întrebaii 

cei-alţi: Cu ce drept? Noi le răspundeam: Cu dreptul că 

fără noi ei nu ar fi fost! 
A! vă place să repetaţi mereii că Rominia a fost în 

ticăloşie, şi că numai de citeva decenii s'a scuturat. Nu 

este adevărat, nu era ticăloşie aici cind armatele turceşti 

eraii ţinute în respect, iar pe Budapesta strălucea semi- 

luna. (Aplause) 
Nu era ticăloşie aici unde sa plămădit eteria gre- 

cească, sare a reînviat pe Greci. (Aplause). 

ară de ticăloşie, ţară în care prin tractate erau îm- 

piedicaţi musulmanii victorioși de a se stabili? 

Vremuri de ticăloşie, vremurile strămoşilor noşiri 

cari cu preţul capetelor lor ai făcut aci un asil al tutu- 

lor nedreptăţilor, al tutulor fugiţilor din orientul creştin ? 

(Aplause). 
D-lor, aci la noi a fost asilul, sub scutul bătrinilor 

acelora despre cari d. prim-ministru spune mereă în dis- 

cursurile sale că era vreme de ticăloşie, s'a refăcut orien- 

tul Europei. 
ŞI acum! Bine vă spuneam că poţi să te naşti om 

întreg dintr'un rob, ca şi rob dintrun rege. 

Pe ce v'aţi dat -v. dreptul de prim-născut ? Aţi
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fost singura ţară din Europa, care vV'aţi arătat cruzi, căci 
nici Bulgarii vasali nu sai scoborit să inchida granițele 
la, cei cari fugeaii de la măcel; singuri d-v.: ați închis 
graniţa Armenilor cari fugeau de măcel, v'aţi făcut de 
rușinea lumei civilisate. Şi 'mi aduc aminte că eram în 
Viena şi un om politie însemnat de acolo 'mi zicea: Je 
vous trouve bien for!s pour des gens si nouveaux. 

In schimb însă ce aţi primit? Nimic, de 83 ani ne 
spuneţi mereu: Trăiască, Sultanul. 'Trăiască Sultanul, da, 
să dea Dzeu; dar nimic n'a eşit, căci aţi făcut o soco- 
teală greşită. Şi astăzi stă” cestiunea aceasta pe loc, şi 
nu numai că stă, dar aţi dat-o şi înapoi, fiind-că incer- 
catea ce aţi făcut nu se poate repeta ori cînd. Inainte 
de a încerca trebuia să vezi, împrejurările politice sunt 
ast-fel în cit să te susţină cine-va în tendinţa ta de a 
face un lucru mare, de a face să se admită 0 nouă or- 
ganizare bisericească în sinul biserice! ortodoxe, ceea-ce 
nu este uşor. Bulgarii, cînd ai obţinut pe a lor, ai in- 
vocat dreptul istoric, şi erai şi susținuți de Rusia şi de 
Franța. D-v., înainte de a da acea dovadă de scădere 
morală, de care vă vorbii, cel puţin ați pipăit, aţi ştiut 
că aveţi un sprijin, că este veri-una din marile puteri 
cari să susţină politica noastră, care să forţeze moral- 
mente mina Turciei? Fiind-că singuri noi ce să facem? 
Vecini cu Turcii nu suntem, cuirasate nu avem ca să 
blucăm Bosforul; care ne-a fost dar socoteala, înainte de 
a expune statul romin Ja o acţiune care a făcut fiasco; 
pe ce aţi comptat? Vă mergea răi în politica internă, 
era, un desastru, şi aţi crezut ca să faceţi o diversiune 
în spirite, şi atunci pe nişte rapoarte incomplete, pe un 
lucru mic, că s'a deschis cite-va burse la o şcoală, aţi dat 
ordine nesocotite, aţi proclamat un mitropolit de fantezie 
şi aţi strigat: „Trăiască Sultanul.“ (Aplause). Aţi crezut 
că cu mitropolitul cel neexistent de la Constantinopole o 
să satisfaceţi pe Romiînii de aci pentru păţaniile mitro- 
politului din Bucureşti, şi ast-fel ca să acoperiţi un păcat 
care vă ardea în ţară, aţi mai deschis unul la Țarigrad ŞI ne-aţi aprins dim două părţi. Şi nu v'aţi ars numai 
d-voastre, căci puţin îmi pasă de d-voastre, dar aţi ars 
ŞI acțiunea, noastră, fiind-că nu poţi începe încă odată o asemenea istorie, cînd cea dintii a eșit aşa de răi,
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Nu aţi reuşit în Macedonia cu cestiunea, bisericească! 
Ce aţi făcut cu cestiunea şcolilor? Cum ? Creditul pentru 
înfiinţare de biserici şi şcoli în străinătate, după 4 ani 
de un guvernămint al unui partid naţional-liberal, nu se 
găseşte crescut cu o centimă ? Ei "l-am găsit de 190.000 

lei pe an, şi "l-am suit în 4 ani la 525.000, eu reacţio- 
narul, nepatriotul, trădătorul. Şi d-voastre "l-aţi gasit 
525.000, şi anul acesta "l-aţi votat tot 525.000. Cum, 
d-lor, credeţi că avem destule şcoale în Macedonia ? Dar, 
d-lor, proiectasem ei — nu d-voastre — o şcoală de abso- 
lută nevoe, o şcoală de comercii în Salonic. Care este 
şcoala, singura şcoală creată de d-v. acolo? Ei am des- 
chis gimnaziul de la Berrat. Ce aţi deschis d-voastre? 
Cari sunt numeroasele şcoale primare pe cari le-aţi în- 

mulţit? Ei le-am îndoit în 4ani. Ce aţi creat d-voastre 
în aceşti 4 ani de zile? Dar aţi cunoscut de la Apostol 
Mărgărit dosarul proiectelor noastre în Macedonia, căci 

ceasuri întregi a vorbit cu mine, — ştii că înainte de a 

vorbi cu mine vorbea cu d-voastre, şi după ce vorbea cu 

mine, iarăşi vorbea cu d-voastre — ştiţi bine, dela Apos- 
tol Mărgărit, că proiectasem cu dinsul un proiect mare. 

Era vorba să fim cei G'intiii cari să înfiinţăm o Univer- 

sitate rominească în Turcia. D-lor, vremea este scurtă, 

trebue să facem în mare, altmintrelea n'am făcut nimic. 

De ce r'aţi luat ideea, vă puteaţi fâli cu ea, cu toate că 

nu era ideea d-voastre? Nici atit nu aţi fost în stare, 

măcar să profitaţi de ideea, altora, ca să faceţi să înain- 

teze interesele noastre ! (Aplause). 

Ei bine,-d-lor, mă resum: Aţi crezut d-voastre că 

este o operă deşartă, o operă urită, aceea de a face o 

Universitate ? Nu aţi crezut, că cel puţin ca să răsuile 

țara aceasta, trebue să "i deschideţi o fereastră pe unde 

să intre un aer răcoritor ? Nu aţi crezut că odată strinsă 

de git, cum o strinseseţi dintr'o parte, trebue să "i des- 

chideţi o vedere din spre cea-altă parte a cerului. 

Bu credeam că cel puţin "i veţi da o parigorie de 

om bolnav, veţi duce sforţările d-v. în Peninsula Balca- 

nică, unde nu aveaţi nevoe să cereți voe nici unui baron, 

unde nu aveaţi nevoe să faceţi nici o scuză, unde gu- 

vernul nu doreşte mai bine de cit să vină şi să se răs- 

pindească lumina. Nimic din toate acestea. Căpătasem voie
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să, deschidem un jurnal rominese în Ianina. Nu s'a des- 
chis. Căpătasem voie să facem o tipografie rominească în 
Macedonia, nu s'a făcut. Ce aţi făcut d-voastre? Nimic. 

Intro parte vă era frică şi nu aţi făcut nimic, din- 
colo nu aţi făcut, fiind-că nu știți ce să faceţi. 

O voce: Nu "i-a dat voe Bânfty. 
D. Take Ionescu : Aşa se pricep interesele unui stat? 

Aşa se cultivă sentimentele intime ale unui neam? Aşa 
se lucrează la sporirea sentimentelor demnităţei naţionale 
și la înflăcărarea ideei rominismului? Ce? Credeţi d-voastre 
că are să vă aştepte împregiurările? Nu ştiţi că Sirbii lu- 
crează pe! capete, că Bulgarii lucrează pe capete ? Şi încă 
un lucru n'aţi înţeles. 

Va dat Dumnezeii norocul şi n'aţi ştiut să 71 prin- 
deţi. A doua zi după războiul greco-turc, Grecia, ideea 
marei Greciei scăzuse. Era un loc de ocupat în Macedonia 
meridivnală, unde nu sunt Bulgari Şi Sirbi, era ceasul lui 
Dumnezeii, ca să ridicați steagul rominese acolo. V'aţi 
mulţumit însă cu un pamflet în care spuneaţi că Romirii 
au ridicat. armele în luptă contra Grecilor, cind ştiţi bine 
că aceasta este un absolut neadevăr. (A plause). 

Ei, d-lor, dacă aveaţi credinţă în acest neam Şi cre- 
deaţi în d-voastre, era ceas mare ăsta. Sa profitaţi de el. 
Era, o clientelă întreagă să vină la ideea rominească, dar 
pentru asta vă trebuia să arătaţi Rominilor din Macedonia 
0 figură mai simpatică şi o inimă mai rominească. Dum- 
nezeii v'a refuzat şi una şi alta, şi de aceea nu s'a facut 
nimic ! (Aplause). 

D-lor deputaţi, şi în această direcţie dar a sentimen- 
tului naţional, faptele d-v. ai tins să slăbească vieaţa 
politică a regatului. 

Trec, d-lor, la sentimentul religios, şi înainte de a 
examina, acest lucru, să "mi daţi voe să mă explic asu- 
pra ce înțeleg eu sentimentul religios. 

D-lor, e netăgăduit, nu se poate tăgădui că 0 socie: 
tate care nare un adînc sentiment religios sub ori-ce 
formă, e 0 societate inferioară ca forţă de expansiune şi ca. forță de resistenţă în faţa unei societăţi cu un mare senti- 
ment religios. Dacă vă uitaţi în lume, cele trei popoare 
cari azi ai cel mai mare viitor înaintea lor: Americanii,
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Englezii şi Ruşii, sunt cele trei popoare cu un 'adinc sen- 

timent religios. 

Sentimentul religios în expresia lui externă e şi el 

deosebit la diferite stări de civilizaţiune. La o stare de 

civilizaţiune foarte înaintată, el încetează de a se lega de 

persoane şi de imagine, şi domeniul săi e mai mult in 

lumea gindirilor. La un popor primitiv sentimentul reli- 

gios care e acelaşi: acela al dependinței omului şi a vie- 

ţei lui de o ordine universală, —la popoarele primitive el 

capătă o formă mai materială: respect şi adoraţiune de 

unele imagini, respect şi adoraţiune pentru unele per- 

soane. Să nu mă ia la cuvint şi să zică: idolatrie. Nu, 

nu adoraţiune în sensul că! crede reprezentant al lui 

Dumnezeii, dar în sensul că crede în dreptatea şi în bu- 

nătatea, şi, prin urmare, în sfinţenia Lui. Ei bine, la po- 

porul nostru e cine-va care să poată tăgădui ca senti- 

mentul religios e strîns legat cu respectul pentru înaltul 

cler ? Poate cine-va tăgădui că la noi în ţară, dacă d-ta 

prin o anume acţiune politică, fară să'i caut motivele, 

te vei purta, aşa în cit vei aduce deconsiderare asupra 

înaltului cler, ai slăbit sentimentul religios? 

Vedeţi ce nepasionat pun problema. Ei d-lor, ce aţi 

făcut d-v. ? o 

Evident că nu voii repeti aci cunoscutele peripeții 

ale afacerei cunoscute sub numele de _cestiunea mitropo- 

litului Ghenadie. E veche de 2 ani şi jumătate, şi, d-lor, 

azi nu vorbesc în obstrueţiune, căci dacă aşi vorbi în 

obstrucțiune, ar fi nesfirşit. 

Inţelegeţi ? Politica generală ! 

Pănă acum plăminii stau intregi şi glasul. *mi-e în- 

treg, va să zică aşi putea să o ţin la nesfirşit. Ce zic 

insă, d-lor? Ei zic că într'o ţară în care sa văzut du- 

blul spectacol al unui Sinod care a judecat în 24 de cea- 

suri şi a osindit fără apărare în aceleaşi 24. de ceasuri, 

şi care apoi a achitat tot în 24 de ceasuri, fatal a scă- 

zut respectul pentru cler şi cu el şi sentimentul religios. 

Şi aci, d-lor, trebue să mă răfuesc şi eu cud. prim- 

ministru. Căcă, d-lor, d. preşedinte al consiliului raspun- 

zind d-lui Cămărăşescu a zis că Sinodul nu e revenit asu- 

pra hotărirei lui, ci a iertat pe fostul mitropolit. Iată ce 

zice d. preşedinte al consiliului. Voi citi:
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„Dar a venit a doua hotărire sinodală. Conservatorii 
şi aci se pun în afară de lege, şi susţin că Sinodul s'a 
supus părintelui Ghenadie, pe cînd în realitate Sinodul, 
cu puterea ce'i este dată lui, şi avind în vedere pove- 
țele evangelice a, ertat pe părintele Ghenadie şi a ridicat 
Sreaua pedeapsă ce zăcea asupra lui, însă fără să] în- 
troneze în scaunul mitropolitan.“ 

Cite vorbe, atitea lucruri neexacte, 
_Nu ese exact că Sinodul a iertat. Cum să nu CUNOse 

ei hotărirea Sinodului! Nu este exact că a ridicat pe- 
deapsa pe care o dăduse. Cum să nu cunosc ei această hotarire a sfintului Sinod! Și nu este exact că nu a fost 
întronat căci mitropolitul “şi-a dat demisiunea din scau- nul mitropolitan după ce Sinodul a desființat  hotărirea ! 

Cum se poate ca primul-ministru să, spună trei lu- cruri neexacte în patru rinduri de tipar ? 
Dar să stabilim aceste trei neexactităţi. 
Cum era hotărirea sfintului Sinod ca operă religioasă ? Răposatul mitropolit Miron la care făcea apel d. Sturdza 

la 17 Martie trecut, zicea în jurnalul săi: „Scandalul produs cu destituirea mitropolitului primat Ghenadie al Rominiei, va rămînea o pată neagră vecinică pe actualul guvern al liberalilor din Bominia.& | 
Şi o compară acea, judecată cu judecata de la Ste- jar care este faimoasă în istoria bisericească, este o ju- decată asupra căreia s'a revenit, căci chiar în sînul bi- sericei trebue, este o datorie de conştiinţă, să se revină asupra unei hotăriri scandaloase. 
Ce făcuse Sinodul? Condamnase pe Ghenadie. Şi. unul din punctele de condamnare era ca: de oarece el pronunţă alte cuvinte de cit cele ce sunţ în Evanghelie şi se pune în locul lui Christos, 
Cind am auzit aceste cuvinte ale preşedintelui con- Siliului mi-am zis: Ghenadie este nebun. Căci dacă el se substitue lui Cristos şi dispreţueşte Sfinta 'Treime şi to- tuşi vrea să ramină în biserica, creştină, este nebun. D-lor, ei îl cunoscusem pe mitropolitul Ghenadie cînd eram copil, o-dată pe Vapor cu mitropolitul Nifon, şi nu mai auzisem de el de cit cînd mi-a căzut în mînă o carte: „Culegere de documente istorice de Dimitrie A. Sturdza
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şi Ghenadie Petreszu.“ Aşa am aflat iar despre el, ca co- 
laborator literar al d-lui Sturdza! (Aplause). 

Cind am aflat însă că se pune in locul lui Christos 
“mi-am zis: Bine, Ghenadie trebue să fie nebuu! Ce să-l 
mai condamne ca eretic? Să-l închidă la Mărcuţa! Ce să-l 
mai ducă la Căldăruşani, dacă el se pune în locul Dom- 
nului nostru Isus Christos, să-l ducă la Balamuc! 

Cele-lalte acuzaţiuni, d-lor, unele glumeţe, altele în- 
meiate pe nişte acte îalşe, scrisori falşe ale unui ocnaş. 

Şi, vedeţi, tot ei sunt falşificatorul care am scris 
broşura lui Bânfty. Eu falşificatorul, pe cind preşedintele 
consiliului se serveşte cu acte falşe ale unui ocnaş într'o 
asemenea afacere. (Aplause). 

Eu sunt falşificator şi d-sa pe acte falşe a virii sta- 
tul într'o cursă. Vă aduceţi aminte ce era: Pe baza unui 
act falş—nu zic că la făcut d-sa, ei sunt mai drept — 

dar n'a fost om de stat dacă nu a cercetat, să vadă dacă 
sunt adevărate sai nu,—pe acte falşe a tirit Rominia în- 

to afacere de cea mai mare gravitate. Şi totuşi nu “i 

zic falşificator; am destule să "i spun fără să “i spun şi 

aceasta. (Aplause). 

Şi acelaşi om, mie, care am adus un act recunoscut 

de adevărat de mitropolitul Miron care l'a primit, mie 

îmi spune că sunt falşificator! (Aplause). 

Pe acte falşe aţi acuzat. Şi cum aţi judecat! Vă rog, 

d-lor deputaţi, să faceţi această operaţiune mecanică Ja 

d-v. acasă, că să vedeţi cum s'a judecat. Va rog să citiţi 

raportul comisiunei de dare in judecată, raportul comi- 

siunei de examinare şi sentința Sinodului, şi dacă veţi 

îi în stare să citiţi acestea toate, în numărul de minute 

cit a ţinut şedinţa Sinodului în care s'a hotărit pedeapsa 

mitropolitului Ghenadie, eu mă dai învins. 

Erati scrise dinainte toate, şi ei ştii de lu unul din 

judecatori care a spus unui amic al meii—şi la nevoie 

voii spune cine—ştii câ era lucru hotărit că chiar dacă 

cerea omul 24 ore să se apere, i se refusa. O asemenea 

hotărire chiar dacă ar fi fost dreaptă, este un lucru făcut 

ca să înalțe respectul ţărei pentru înalta autoritate bise- 

vicească, este un lucru care să ridice sentimentul religios 

în această ţară? j 

Un asasin, d-lor, şi se judecă cu oare-care decenţă.!
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Şi să creadă poporul că în 24 de ore se poate răfui mi- 
tropolitul unei ţări? 

Dar, d-lor, aceasta a fost prima hotărire; a venit şi 
a doua hotărire. 

D. preşedinte al consiliului zicea că a fost o hotă- 
rire de iertare. Nu! Nu! 

Ia să v'o citesc, şi aceasta o voiii citi toată pentru 
că trebue să rămină încă o-dată în Monitorul ţărăi. 

Veţi vedea dacă este vorba să se ridice pedeapsa 
saii să se ridice hotărirea. 

Ei, d-lor, n'am dat ei în cursă; mi s'a propus tex- 
tul să se ridice pedeapsa, şi am refuzat, şi am pus cu- 
vintele să se ridice hotărîrea şi aşa s'a făcut, căci aşa 
trebuia să se facă, 

„Avind în vedere propunerea făcută de d. ministru 
al instrucţiunei publice şi al cultelor, sub No. 4.880, în 
coprinderea următoare: Să se ridice de d'asupra mitro- 
politului Ungro-Vlachiei, Ghenadie Petrescu, hotărirea sino- 
dală de la 20 Maiii 1896.* 

Ia să vedem considerantele sunt de iertare? 
„Considerind căldurosul apel, făcut de d. ministru 

prin discursul ce l-a rostit în Sf. Sinod, în sprijinul aces: 
tei propuneri.“ 

Care era acest apel, cum să nul şțiă cind ei îl 
dictasem, adică să mă explic, dictasem partea următoare : 

„Srtul Sinod a judecat în lipsă pe mitropolitul Ghe: 
nadie, aşa că înalta, şi S-ta aceasta autoritate bisericească, 
nică a putut şi nici a fost pusă în poziţiunea de a cu- 
noaşte toate intimpinările la invinuirile ce i se aduceau. 

„Intrînd apoi în examinarea de aproape a acestor in- 
vinuiri ne-am convins că unele din ele cad în competința 
autorităţilor laice, şi că asupra lor s'a pronunţat ordo- 
nanţa, judecătorului de instrucţiune din 192 Noembre 1896, 
care. a fost anulată. 

„Cit se atinge de prima invinuire de domeniul pur 
spiritual „că ar fi introdus inovaţiuni în serviciul St. Li- 
turghii, schimbină tipicul serviciului archieresc de Sfinta 
Liturghie, contra usurilor din vechime stabilite“, mărtu- 
risirea în public făcută in urmă de mitropolitul Ghenadie 
că un singur moment, în viaţa sa m'a încetat, de a păstra 
şi de a se închina şi la dogma Sfintei Treimi, ce este
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prima între primele dogme ale regiunei creştine, 'mi este 
miîngiietor lucru de a crede că v'a învins şi pe voi, înalţi 
prelați, că această invinuire nu mai poate sta în picioare. 

„Căzind această primă invinuire care, după canoane, 
atrage după sine căderea şi a celor-Palte invinuiri. (Vază- 

se canonul 139 din Sinodul de la Catargena).—Am spus 
deja prin presă că nam făcut eii tot discursul, ci numai 
o parte. 

„Sfintul Sinod deliberîind asupra acestei propuneri, 

conform art. 27 din regulamentul săi interior, a trimis-o 

în examinarea unei comisiuni compusă din trei P.P. 8. 

3. membrii, cari aii presintat următorul raport: 

„alt prea sfinţite preşedinte, 

„Subsemnaţii membrii ai comisiunei aleasă de 5f. 

Sinod pentru a se rosti asupra propunerei Q-lui ministru 

de culte şi instrucţiune publică, care cere a se ridica de 

Wasupra mitropolitului Ungro-Vlachiei Ghenadie Petrescu 

hotărirea de la 20 Maii 1896, întrunindu-se astăzi, 4 De- 

cembre, am luat în cercetarea cea mai de aproape nu- 

mita propunere, şi avind în vedere temeiurile pe cari d. 

ministru le aduce în sprijinul propunerei sale ; 

„Comisiunea, în unanimitatea, însuşindu'şi acele te- 

meiuri, recunoaşte că, în adevăr, mitropolitul Ungro-Vla- 

chiei, Ghenadie Petrescu a fost judecat în neființă, aşa 

că Sf. Sinod nu a putut cunoaşte toate întimpinarile la, 

invinuirile ce i sai fost adus.“ 

Aceasta este o iertare, d-lor? 

Sa întrebe d. prim-ministru pe colegii săi advocaţi din 

minister, şi'i vor spune că aceasta este o opoziţiune la 

sentinţa dată în lipsă, şi că opoziţiunea îndată ce este 

aâmisă în principii, şterge tot ce sa făcut. 

- „Intwind apoi în examinarea tuturor acestor învinu- 

iri, a constatat că unele din ele cad în competenţa auto- 

rităţilor laice, şi că asupra lor sa pronunțat ordonanța 

judecătorului de instrucţiune din 12 Noembre 1896, care 

a fost anulată.“ 

Va să zică, spune că o parte din temeiurile hotări- 

rei de condamnare, le-aă dat fără competenţă.
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Aceasta, este iertare, d-lor ? 
Cind un judecător spune că, a fost incompetent, 

aceasta va să zică că mă iartă? 
„In ce priveşte prima invaziune de domeniul spiri- 

tual, intitulată : Lovire directă în contra bisericei orto- 
doze.“ 

Mă opresc un minut aci. * 
Am spus-o atunci la întrunire şi o repet acum: Era 

un lucru monstruos acesta, ca unui om acuzat de erezie, 
să'1 iei numai gradul lui de Mitropolit, şi să'l păstrezi ca 
membru în biserica Domnului nostru lisus Christos, 

Ereticul nu are voe să se apropie de Sfinţa, gri- 
janie. 

Cind găseşti pe un preot că a spus o erezie, săi 
ei numai lucrul lumesc, care “ţi trebue, gradul lui de 
Mitropolit, şi să” laşi trupul ca să se împartăşească cu 
trupul şi sîngele Domnului ? Prihăneşti atunci Sfinta gri- 
janie! (Aplause). 

„Prin aceasta că ar fi introdus inovaţiuni în servi: 
ciul S-tei Liturghii. 

„Schimbind tipicul serviciului archierese de la S-ta, 
Liturghie, contra uzurilor din vechime stabilite în această 
privinţă. “ 

Ia ascultați acum iertare: 
„Mărturisirea solemnă ce Mitropolitul Ghenadie a fă- 

cut în urmă, că un singur moment în viața sa n'a în- 
cetat de a păstra dogma Stei Treimi, care este prima 
între primele dogme ale religiunei creştine; 

„Comisiunea s'a convins că această invinuire nu mai poate sta în picioare.“ 
Va să zică, ce se zice? 
L'am judecat în neființă ; fiind judecat în neființă, nu a putut să'mi spună că el respectă S-ta Treime. A 

spus el că respectă Sta Treime, invinuirea nu mai poate 
să stea în picioare. 

Am spus că la erezie ereticul nu se iartă, ereticul 
trebue să'şi părăsească, erezia. 

Mai departe: | 
„Considerind că după Sfintele canoane şi anume după canonul 139 din sinodul de la Cartagena, toate învinui- 

rile cad prin faptul numai că prima învinuire a căzut —
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că acest canon este imperativ, glăsuind în următorul mod: 
„Ai plăcut că de cite ori clericii se pirăsc de către pirişi 

cu multe vinovăţii, şi dacă de dinşii, pentru ceea-ce în- 

tiiă sa lucrat, nu s'a putut dovedi, pe cele-lalte după 

aceasta să nu se primească.“ 

„Avind în vedere considerantele şi concluziunile aces- 

tul raport, pe care îl aprobă S-tul Sinod.“ 
Vă atrag atenţiunea asupra acestor două din urmă 

cuvinte, al cărora rost istoric îl ştii; raportul nu mai 

este al celor trei, ci al S-tului Sinod. 
Şi apoi S-tul Sinod hotăraşte. 
„Ridică de d'asupra Mitropolitului Ungro-Vlachiei, Ghe- 

nadie Petrescu, hotărirea de la 20 Maii 1896.“ 

Ei, unde este iertarea ? Dar d-v. ziceţi: nu a fost 

restituit în integrum Mitropolitul Ghenadie. A fost resti- 

tuit în integrum căci Monitorul Statului, pe care nu îl 

puteţi băga în buzunar ca discursul de la Senat, Monitorul 

publică in urmă această demisiune a Mitropolitului primat 

din Scaunul săi, demisiunea prin care zice aşa: 

„Sire, de la începutul crizei dureroase prin care a 

trecut de atitea luni S-ta noastră Biserică romină, mi-am 

pus toată nădejdea în dreptatea Majestâţei Voastre. 

„Acum cind dreptatea mi s'a făcut şi S-ta noastră 

Biserică nu mai este turbvrată de nişte întimplări, pe 

cari, eu, urmind pilda Mintuitorului, m'am hotărît să 

le uit.“ 
Iată cine graţiază, d-lor. (Aplause). 

„Nu voesce să se creadă că aşi fi piedică la dragostea, 

şi liniştea care trebue să domnească printre păstorii su: 

fleteşti ai neamului nostru. o 

„Preţuind mai mult binele sfintei noastre biserici şi 

părerea. supușilor credincioşi ai Majestăţei Voastre de cit 

deşertăciunile slavei, şi mărirei lor, rog pe Majestatea 

Voastră, să bine-voiţi a-mi primi demisia din Scaunul de 

Mitropolit-Primat al ţărei. 

Mam ţinut statornic în faţa nedreptăţei, prilegiii de 

vrajbă între fraţii mei întru Christos nu voit să fi. 

„De aci înainte, ca şi în trecut, mă voii ruga lui 

Dumnezeii pentru liniştea şi buna stare a sfintei noastre 

biserici, pentru înălțarea şi propăşirea patriei, şi pentru
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Sănătatea şi indelunga viaţă a Majestăţei Voastre, şi a întregei Dinastii. Sunt al Majestăţei Voastre.“ 
Şi în urmă vine decretul M. 8. Regelui prin care demisiunea este primită. 
Restitutio în integrum, complectă, şi mai mare chiar 

de cît dacă sar fi reintronat în scaunul său, căci este mai mare lucru cind ai fost victimă să ierţi şi să pleci 
pentru ca să se facă pace. - 

Dar, d-lor, faptul rămine că sub guvernul d-v. ace- lași Sinod, pentru aceleaşi cause, pentru aceleaşi învi- nuiri şi fapte, aduse aceleaşi persoane, tot în 24 de ore a judecat alb şi u, judecat şi negru. 
Este aceasta spre înălţarea, sentimentului religios ? Sa inălţat biserica romînă? 
Succedarea unor asemenea, triste împrejurări n'a slăbit fiinţa, acestui Sinod, n'a ştirbit sentinientul religios al ţă- 

rei. (Aplause). 
De aceea, d-lor, nemuritorul Alexandru Lahovari, în ultima oră cind a voit Dumnezeă să-i dea un condeii în mină Şi eu cred că ar fi fost mai bine să mai fi trăit puţin, să se vadă răzbunat de toate insultele pe cari le aduceaţi în cestiunea naţională văzind cum se ridică în valuri indignarea ţărei, scria : 
„Precum primatul a fost osîndit fără nici una din aceste forme sai garanții, tot ast-fel a fost achitat fără chiar a se căuta un pretext cit de slab la o aşa minu- nată contrazicere. 
„Singura deosebire este că, dacă osînda s'a ticlit în 24 de ore, desvinovăţirea a urmat în 24. 
„Nimic nu se schimbase însă, Acelaşi acuzat, aceiaşi judecatori, aceleaşi capete de acuzare, aceleaşi motive de apărare. 
„Ne înşelăm ; se schimbase ceva: se schimbase gu- vernul. Sturdza-Poni au cerut condamnarea; condamnare a pronunțat Sinodul. 
„Aurelian-Mirzescu ai ceruț achitare. Achitare s'a hotărit de Sinoa. De ruşine, de conştiinţă, de lege, de credință, de frică de Dumnezeii, nici vorbă. „Un guvern este pe pămint şi în Ceruri nimic. „Ruşine! de zece ori ruşine. “
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Aceste nobile accente, d-lor, sunt ecoul a celor ce 

s'au petrecut în multe inimi. 

Şi dacă este adevărat că a doua, hotărire era indis- 

pensabilă după cea d'întiii, cine nu vede păcatul celor 

cari a făcut pe cea d'intiiu ? 

Dar, d-lor, cel puţin cu acest sacrificii crezusem că 

s'a isprăvit această cestiune, că este închisă. Tot era ceva. 

Ri bine nu, tot nu v'aţă liniștit? Acest om nu mai era 

mitropolit... 
D. N. G. Stătescu: De ce atunci l-aţi făcut d-v., de 

ce aţi schimbat legea ? 
D. Take Ionescu: Plecase la Căldăruşani, acolo unde 

d-v. vroiaţi. Nu aţi votat pensiunea, făgăduită, scrisă în 

pumctele convenţiunei ? 
Foarte bine, nu aţi făcut-o. Cestiunea se isprăvise. 

Se isprăvise cestiunea aşa de mult, în cît în unul din 

acele momente de elocinţă în adevăr superioară, capul 

statului mulțumea fruntaşilor ţărei că sa închis această 

causă de turburare; şi toată lumea credea că cestiunea 

este isprăvită! Dar, d-lor, cu d. prim-ministru nu se is- 

prăveşte nici odată. (Aplause). 

Se duce la Craiova la întrunire, şi de odată, de unde 

vorbea de alegerile comunale, de unde vorbea de lupta 

dintre noi şi d-sa, iar îi cășunează pe mitropolit. Pentru 

ce? Să vă spun ei de ce. 

D-sa voia atunci să facă două lucruri: 

[) Să se răzbune pentru o neplăcere. 

II) Să lovească în disidenţa liberală, dispăruţii de azi, 

în aceia cari nu vroiai să se înhame la carul guverna: 

mental. 
Care fusese meritul guvernului Aurelian ? Avusese 

norocul să prezideze la rezolvarea unei mari crize. 

D. Aurelian, merită recunoştinţa d-lui Sturdza, căci 

i-a făcut serviciul, că l-a scăpat de urgie. In schimb are 

să-l ponegrească în toată ţara spunind, că a fost un 

complice al conservatorilor, că a turburat pacea ţărei, 

morala, şi biserica! A] doilea fapt era, d-lor, că mitropo- 

litul Ghenadie a îndrăznit să meargă la Sibiti la înmor- 

mîntarea mitropolitului Miron, şi pentru că a îndrăznit să 

se ducă acolo, ca recunoştinţă pentru acel cap al biseri:-
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cei, care îi luase apărarea în vremuri de nenorociri, tre- 
buia să-l pedepsească. 

Aceasta este caracteristic pentru dq. prim-ministru. 
Cind se întorseseră Grecii din Brăila şi Galaţi care se du- 
seseră să se bată pentru patria, lor, nu i-a primit. 

Pe Grecii cari nu s'a dus să se bată pentru patria 
lor îi păstrează, dar pe Grecii cari ati fost patrioţi şi şi-au 
pus viaţa în primejdie pentru apărarea țărei lor, pe aceia, 
nu-i primim. (Aplause). 

Tot aşa, pe Ghenadie care nu s'ar fi dus să-și arate 
recunoştinţa la Sibiii către rămăşiţele omului care î aju- 
tase, nu-l atac; pe Ghenadie care se quce să facă un 
fapt. pios, trebue să-i dai la cap. Și atunci se întimplă 
acel lucru extraordinar pe care-l găsim în discursul d-lui 
prim-ministru la Craiova. D-sa în acel discurs zice: „Di- 
sidenţii noştri s'au aliat însă cu conservatorii, cu inimicii 
naturali ai partidului naţional-liberal, ca să susțină pe 
fostul mitropolit Ghenadie, care reprezenta în cel mai 
înalt grad toate relele obiceiuri ale înaltului cler de la noi.“ (Vointa Naţională, 17 Octombre 1898). 
„Va să zică acuzaţiunea formală. . -; doi ani după fapta 

d-lui Aurelian. 
Intr'un timp d. Sturdza felicita în Senat pe d. Au- 

relian. Da, dar atunci d. Aurelian era la guvern. Mai tirziă îl denunţă ţărei că a fost aliat cu conservatorii, ca, 
să susțină pe mitropolitul Ghenadie : 

»Disidenţii noştri s'ai unit cu conservatorii pentru ca să ridice pe Ghenadie în Sus, să înfunde legile ŞI mo- rala şi biserica în jos, şi pe spatele călcărilor de legi, a călcărilor de canoane, să se sue in sus, ca să ia guvernul ţărei. Disidenţii noştri s'au impus pentru un moment ţărei prin Ghenadie şi prin aliaţii lor conservatori; ei nu au ajuns la guvern prin ţară şi prin partid.“ 
Ei bine, credeţi că sta isprăvit? Nu, aceasta era la Octombre, cînd disidenţii se țineau dirji, acum însă este nevoe de disidenţi, fiind-ca a făcuţ comedia ăla de la Budapesta. Şi de aceea iar o schimbă. Iar sfirleaza ! In Senat, zice d. Sturdza, că Aurelian a făcut o operă bună, rezolvind această cestiune; la Craiova; Aurelian a complotat cu conservatorii, contra partidului liberal, di- sidenţii nu ai venit prin ţară, ci ati venit să dea bise-
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rica jos şi să se sue ei în sus, adică să se ridice pe rui:- 
nele bisericei, cea mai mare crimă. Acum iar s'a schim- 
bat boerul, căci iată ce zice în Cameră d. Sturdza: „lată, 
cum stă cestiunea Ghenadie. -Prin urmare dacă e vorba 
aci de domnia legilor, atunci ministerul naţional-liberal 
prezidat de mine a ţinut sus în această împrejurare dra- 
pelul domniei legilor. Nu neg că d. Aurelian a împăcat 
lucrurile și că a ştiut să tragă şi pe conservatori în pa- 
cificare. In această privire nu am nimic de zis.“ (In- 
treruperi). 

Va, să zică n'a complotat cu conservatorii ca să dea 
biserica jos şi să, se sue el sus, ci a venit să pacifice 
ţara, ba, încă a ştiut să atragă și pe conservatori la pa- 
cificare. 

D-lor, dacă mi-aşi face interpelarea peste două săp- 
tămini şi dacă sar întimpla să facă d. Aurelian în acest 
timp o declaraţiune mai ostilă guvernului, ce credeţi d-v. 
că d, Sturdza nu ar face iar o altă declaraţiune cam ca 
aceea pe care a făcut-o la Craiova? (Aplause). 

In aşa împrejurări cum să discuţi, cum să stai la 
vorbă ? Vedeţi? fiind-că d. Aurelian trebue menagiat, căl- 
cările de canon sunt înlăturate şi puse la hambar, şi ră- 
mîne că conservatorii au făcut comedia. Şi cum? . 

Iată cum: gonind din scaun pe mitropolitul Iosef ca 
să aleagă pe Ghenadie. Vedeţi, iar citesc, căci trebue să 
fie lucru ca la un dosar, să stea acolo tot, spre judeca. 
rea posterităţei : „A vrut să facă legea distrugătoare a 
clerului. “ 

Intiiii întreb d-lor: Am vrut să fac o lege a clerului 
distrugătoare a bisericei ortodoxe ? Am atentat la biserica. 
lui Christos? Şi eşti de trei ani şi jumătate prim-ministru 
al țărei, şi guvernezi cu legea mea, prin care am atentat 

la biserica lui Christos! (Aplause). 

Bine, d-lor, am vrut să fac o lege distrugătoare a 

bisericei lui Christos, şi în comitetul delegaților de Ia, 

Senat, din 5 delegaţi erai 3 episcopi! şi din 7 senatori 

episcopi 5 ai votat şi susţinut legea! Cum se potriveşte? 

Am vrut să fac o lege distrugătoare a bisericei lui Chris- 

tos şi fără să-l rog ei, din propria sa iniţiativă, a venit 

părintele Mironescu şi a scris o broşură în apărarea legei 

şi venind d-v. la guvern, cel dintiiă pe care l-aţi făcut 

68772. Discursuri. III, 28
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episcop, a fost părintele Mironescu! Bine, d-lor, între doc- 
torul în teologie Mironescu, pe care l-aţi făcut episcop şi 
între teologul d. prim-ministru, de ce să-l cred ei mai 
bine pe teologul fără titlu de cit pe cel şi cu titlu şi cu 
darul Domnului? Am vrut să distrug biserica lui Christos? 

Mai la vale: 
„De aci s'a început cestiunea Ghenadie, găsind opu- 

nere din partea cea sănătoasă a clerului şi mai ales din 
partea unuia din cei mai luminaţă şi mai autorizaţi mem- 
bri ai clerului înalt, din partea Mitropolitului Primat I0- 
sif, guvernul conservator a decis să înlăture acest obsta- 
col şi-a executat această hotărire detronind pe Mitropo- 
litul Iosif şi întronînd pe părintele Ghenadie în Mitropo- 
lia din Bucureşti.“ 

lar mă opresc. Nu e adevărat că am găsit veri-o 
opunere din partea Mitropolitului Iosif. V'am spus-o la 
Senat în 1893 şi e în Monitorul Oficial pagina 757. 

Sunt de atunci 6 ani şi nu aţi fost în stare să-mi 
aduceţi o desminţire din partea Mitropolitului Iosif. Ce 
v'am spus ? 

„Mitropolitul Primat m'a autorizat pe mine, tortura- 
torul Mitropolitului, pe mine, care lam făcut ziceţi, să 
imiteze pe Carol Quintul, m'a autorizat să mai declar că 
din ciţi miniştri de culte a avut ocaziunea să'i cunoască 
şi să trateze cu ei, nici unul nu s'a purtat mal politicos 
şi mai reverenţios cu dinsul de cit actualul ministru de 
culte. (Aplause. Monitorul Oficial. Desbaterile Senatului 
1893, pagina 757). 

D-lor, Mitropolitul Iosif trăeşte, e colea, întrebaţi”. 
Ştiţi cum a venit demisia lui? V'am spus-o la 1893 și 
v'o repet şi azi. Deja sub ministerul Florescu în care mi- 
nistrul de instrucţie era Poni, pe atunci membru al mi: 
nisterului conservator Florescu. Mitropolitul primat Iosif 
a vrut să se retragă. | | 

D-lor, Inalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif e omul cel 
mai blind şi cel mai dulce pe care îl poţi întilni; e un 
om foarte muncitor, scrie, traduce, lucrează excesiv, şi 
mai e ceva care cind am avut raporturi cu Inalt Prea 
Sfinţia Sa, 'mi-a atras o deosebită, dragoste, e că la virsta 
sa, are norocul să/i trăiască încă bătrina sa mumă. Nu 
Ştii dacă trăeşte încă.
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Voci : A murit. 
"D. Take Ionescu: A murit? 'Mi pare răii, avea o 

pietate filială pentru muma, sa, care “ţi înduioşa inima. 
Cind am venit eu ministru, în toamna lui 1891, mitro- 
politul Iosif, de mai multe luni voise zu ori-ce preţ să 
se retragă, şi numai graţie rugăciunilor Capului statului, 
ale generalului Florescu şi lui Lascar Catargiu, primise 
să stea pănă după jubileul Majestăţei Sale. 

Cind "i-am făcut prima vizită, cînd nici vorbă nu 
era de veri-o legea clerului, cel d'intiiu lucru "mi-a spus: 
"Mi pare bine că te văd, te cunosc, văd un ministru ti- 
năr, am să'ţi spui însă un lucru: Regret că no să pu- 
tem trăi mult împreună, căci ei mă retrag. 
„Dar de ce, înalt prea sfinte, toată lumea te ru- 

păm ca să stai! De geaba! a fost luptă aproape între 
noi şi mitropolitul Iosif ca să rămînă; nu vrea omul 
să stea. 

Dar mai departe, cind s'a rezolvat criza Ghenadie, 

una din condiţiunile cuvenite între noi şi guvernul Au- 
relian a fost ca să se aleagă mitropolit Inalt prea sfin- 

ţia sa mitropolitul Iosif. Şi ziceţi că noi lam gonit, cind 

noi am pus condiţiunea ca să'l aleagă pe dinsul! 
Mai departe s'a dus d. Dissescu în vară, pe cindţi- 

nea criza Ghenadie, la Căldăruşani şi "l-a intrebat din 

partea noastră pe mitropolitul Iosif: Primeşti să fii mi- 

tropolit ? 
A răspuns: Pănă nu se va resolva cestiunea Ghe- 

nadie nu primesc, căci ei nu primesc doi mitropoliți în 

ară; dacă se va demite dinsul voii vedea ce imi vor 

zice interesele creştinilor. 
Inainte de a'şi da hotărîrea, ne-am dus la hotel Con- 

tinental unde trăia înalt prea sfinţia sa; a primit visita 

mea şi a d-lui Maiorescu; fie-care în parte ne-am dus şi 

“i-am afirmat Qin partea conservatorilor dragostea noastră 

complectă, bună-voinţa, noastră complectă şi hotărîrea, 

noastră să apărăm cînd vom mai fi la guvern de unele 

porniri cari există în Sinod, ale unor membri asupra că- 

rora tac astăzi fiind-că nu vreaii să acuz pe nimeni. 

Mai departe: Mitropolitul Iosif a dat o enciclică cînd 

s'a retras, şi fiind-că se răspîndea sgomotul că eu îl go- 

neam, mitropolitul Iosif spunea în enciclică :
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„Obosit cu trupul şi slăbit, coprins şi ţinut zilnic de 
„suferinţe, căci trupul omenesc este neputincios“, cum 
zice şi sfintul apostol Pavel: „Cine este slab şi ei să nu 
fiu slab, dacă trebue a mă lăuda nu mă voiu lăuda de 
cît întru neputințele mele. Dumnezei şi părintele nostru 
Domnul Isus Christos, cel ce este bine-cuvîntat în ve, 
ştie că nu mint.“ E 

| „De aceea m'am hotărit a mă retrage pentru tot- 
d'a-una de la scaunul Archipăstoral al Mitropoliei Ungro- 
Vlachiei, motivat numai de suferințele mele trupeşti şi 
nică de cum din veri-o altă causă, de a petrece restul 
vieţei. mele în linişte şi singurătate .spre alinarea dure- 
rilor. 

„Mă simi dator să vă spun din suflet, vouă iubiţilor 
mei fii sufleteşti, că nu din altă pricină vă părăsesc, abia 
după o păstorie de şase ani şi patru lumi, ci numai din 
causa sănălăţei mele zguduită şi ruinată.“ 

Acum, d-lor deputaţi, dacă ast-fel s'ai petrecut lu- 
crurile, ce mai găsiţi ? Am făcut o modificare în legea 
Sinodului ca să poata fi eligibil episcopul de Argeş. 

Apoi, d. Mirzescu, cel mai tare în dreptul canonice 
dintre d-voastre, 'mi-a spus în şedinţa Senatului de la 12 
Ianuarie 1893 (Monitorul oficial pagina 1115), că proiec- 
tul de lege este inutil: 

„Am luat legea Sinodului de la 1872 şi m'am în- 
trebat, bazat pe regulile de tălmăcire, adică de interpre- 
tarea legilor, dacă era necesitate în ceea-ce priveşte ale- 
gerile de episcop sasi mitropolii, ca să. se presinte acest 
proiect de lege? Şi citind cu luare aminte ultimul aliniat 
al legei de la 1872, m'am convins că nu era trebuință de 
un asemenea proiect.“ 

Atunci cum rămîne cu modificarea Jlegei clerului care 
a forţat pe înalt prea sfinţia sa mitropolitul Iosif să se 
retragă ? 
„Dar, d-lor, noi am ales pe episcopul Ghenadie? Mai 
intii de toate un guvern este în dreptul lui - să aleagă 
pe ori-care dintre episcopi dacă 71 vrea representaţiunea 
naţională. Dar eii vă fac o întrebare d-voastre: D-v. cit 
timp aţi fost la guvern în ce apreciere aveaţi pe episco- 
pul Ghenadie ? ” 

EA bine, d-lor, ştiţi că d. prim-ministru poate să fie
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hain în politică, dar ţine foarte mult la colecţiunile sale 
de documente istorice,: şi nu poate să fie o onoare mai 
mare pe care să o facă primul-ministru unui om, de cit 
să” ia părtaş cu dinsul la această ocupaţiune. deosebită 
a sa; Este maj puţin, ca: d. prim-ministru să ia pe cine-va 
coleg :în guvern, de cit.să'l ia coieg într'o lucrare isto- 
rică pe care o întreprinde. Ca să facă această onoare d. 

Sturdza episcopului Ghenadie, trebuia să aibă despre el o 
bună părere! | 

Mai departe. Am căzut de la guvern. Intr'o zi prin- 
țul Dimitrie Ştirbey mă previne că la d-na Bălaşa va fi 
o convocare a; reprezentanţilor familiei, şi a citor-va oa- 

meni politici din ţară, pentru ca, în acea adunare, să se 
aleagă comisiunea prevăzută de testament, pentru exami- 

narea administraţiunei şi socotelelor, şi cum cei doi epi- 
tropi, Ştirbey şi Bibescu trăiau în rele raporturi cu Ghe- 

nadie -mitropolitul, care, recunosc, are un caracter dificil, 

ma, invitat şi pe mine la acea întrunire. : 

Ce să văd! Alături de mitropolitul Ghenadie, la 

dreapta, ca dragostea cea mai de aproape, era „episcopul 

Parthenie. *Mi-am zis: Este răsturnarea cerului și a pă- 

mintului. Şi cine mai era presinte în sală şi era în dra- 

goste cu mitropolitul Ghenadie? D. Sturdza, care des- 

coperise că şi d-sa este rudă, printro strămoaşe „Balş. 

A făcut un discurs călduros mitropolitului, “a: mulţu- 

mit că 'şi-a adus aminte că şi d-sa este rudă, şi pen- 

tru întiia oară la chemat şi pe d-sa la acea adunare de 

rude. pi 
“Atunci s'a ales acea comisiune de socoteli, din care 

a eşit tot boclucul, toată afacerea pe care o ştiţi, şi pe 

urma, căreia s'a făcut toată comedia, : 

Ceea ce vreau să constat:este că, după venirea, d-v. 

la putere, am văzut relaţiuni de intimitate între d. prim- 

ministru şi mitropolitul Ghenadie! De ce vă mai întrebaţi 

de ce lam ales? Pg i 

Este, dar, exact că prin această serie de fapte aţi 

scăzut sentimentul religios şi prin aceasta viaţa politică 

a Rominiei. Este exact. . 

Fac o concesiune. Să zicem că era în interesul hise- 

vicel sai statului ca mitropolitul Ghenadie să înceteze de 

a fi mitropolitul acestei țări.
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Fie! Dar aşa trebuia să procedaţi? Un guvern cu 
minte şi înţelept aşa procedează? Un guvern cui minte 
şi înţelept nu trebue, înainte de toate, şi cu aceasta voii 
trece în a d-a şi ultima serie a ebservaţiunilor mele, să 
ştie că sunt anume cuvinte pentru: cari trebue în regatul 
romin, o mare rezervă în tot ce priveşte cestiunile bise- 
riceşti ? 

Cine 'şi iubeşte cu adevărat ţara cu instituţiunile ei 
fundamentale, mai bine să sufere o mulţime de lucruri, 
de cit să turbure cestiunile bisericeşti. 

Ei, care obţinusem legea clerului de la Cameră, cu 
mare bucurie din partea Camerei şi partidului, am ţinut-o 
trei săptămini pănă a nu o duce în Senat, ca să mă în: 
ţeleg întiiii cu Episcopatul asupra amendamentelor -de fă- 
cut. Nu o făceam fără aceasta, şi nu am nevoe să mă 
explic de ce. Nu este patriotic a ridica în Rominia 
cestiuni cari să privească biserica ortodoxă a regatului 
romin. 

Şi acum, d-lor, trec în a cincea serie de observări 
ale mele. 

D-lor, pentru o viaţă complectă ne trebue libertate, 
ne trebue respect al demnităţei ţărei, ne trebue respectul 
armatei, ne trebue sentimentul religios, ne mai trebue un 
lucru, d-lor. Sunt prea plăpind instituţiunile noastre ca să 
trebue să le intărim pe toate. Ne trebue să intărim co- 
roana. 

Cum să întăreşte coroana? D. Nacu răspunzind zilele 
trecute, zicea, că ceea-ce facem noi e 0 evoluţiune a par- 
tidului conservator, obicinuit a lupta în contra Coroandi, 
cind nu mai are speranţă. 

D. 0. Nacu: In ori-ce caz nu sunt cuvintele mele. 
D. Take Ionescu: Acesta e sensul. 
Ei accept cu plăcere o dezbatere pe acest teren şi 

rog pe d. Nacu să-şi aducă archivele, dar să-mi aduc şi eu archivele, să aduc şi eii spionul prusian, care a fost făcut, 
de d. Mirzescu, sub dictarea d-lui prim-ministru. 

D. Dim. A. Sturdza, preşedinte al consiliului: Nu e adevărat, e minciuna, (Aplause). 
___D. Take Ionescu: D-lor, cînd sunteţi prieteni cu d. 

Mirzescu, sunteţi foarte categorici la dezminţiri, cind nu
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sunteţi prieteni cu d. Mirzescu, sunteţi mai puţini cate- 
gorică la dezminţiri. (Aplause). 

D. Dim. A. Sturdza, preşedinte al consiliului : Faptele 
pe cari le-aţi spus e o minciună. (Aplause). 

D. Take Ionescu: Fiind-că biuroul nu a făcut nimic, 
atunci sunt dator eii să-mi fac singur dreptate, şi să de- 

clar, că ceea-ce aţi spus d-v. despre mine cu broşura, e 

o minciună. (Aplause). 
Continui, d-lor. (Aplause). 
D-lor deputaţi, voit aduce atunci broşura baronu- 

lui de Hahn, voiii aduce pe Iordache Vulpescu, voii 

aduce articolele din Rominul întitulate „Sinaia fură“, voii 

aduce întreaga presă şi ca să nu mă ostenesc, le voii 

lua, din colecţia făcută de d. Al. Giuvara, fost coleg al 

d-lui prim-ministru, şi aşa armat, voii sta la vorbă cu 

d. Nacu. 
Aşa cum a vorbit d. Nacu, este o tendinţă greşită, 

o tendinţă în contra căreia mă înscrii, este tendinţa de 

a voi să ascundă răspunderea guvernului la spatele Su- 

veranului, adică să se dea să se înţeleagă, că răspunderea, 

trebue să se sue mai sus. (Aplause). 

Cind a. început această tendinţă a d-lui prim-ministru? 

Acum doi ani, cînd se agita cestiunea Ghenadie, cînd 

venise deputaţii şi senatorii în Bucureşti, şi toată 

lumea, simţea, afară de cei nesimţitori, că situaţiunea, 

nu mai merge. 

Atunci, la întrunirea majorităţilor, s'au spus cuvinte 

grave, cari numai în urma protestărei energice a presei 

ati fost pe jumătate dezminţite, se spunea că, ori-ce s'ar 

face, nu se revine asupra cestiunei, fiind-că nică o-dată nu 

va permite M. S. Regele să revină. 

Era acest fapt, un fapt de om de stat, că atunci cînd 

este o cestiune ortodoxă să-ţi ascunzi fapta ta, ia spatele 

Regelui? (Aplause). 
D. Dim. Sturdza, preşedinte al consiliului: Nu este 

adevărat. 
D. 0. Nacu: Afirm, că la Senat nu sa pus inainte 

persoana Regelui. (Aplause). 

D. Take Ionescu: Dar astazi, d-lor deputaţi, ce in- 

semnează să spună d. Nacu, cînd se vorbeşte de decorarea 

lui Jeszensky, că: nu cum-va vrei să ataci pe cine-va?
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Adică, aceasta, însemnează că decorarea lui Jeszensky nu 
este fapta numai a primului-ministru, dar că este fapta 
şi a alt'cui-va,. - | | 

Nu este exact, d-lor, că declaraţia în sine ar fi un 
act .de altă natură de cit ori-ce:alt act al Statului, căci 
decretul este contra-semnat de ministru şi el singur este 
responsabil. 

D. C. Nacu: Aşa este. 
D. Take lonescu: Dacă este aşa, de ce mă întrebi 

cînd critic acest act al ministrului, dacă această critică 
are intenţiunea să meargă mai departe? 

Ce ? Suntem copii de înţăreat ca să nu înţele- 
gem înţelesul cuvintelor? Apoi să vă citesc şi lucru ti: 
părit. 

Pleacă a. ministru-preşedinte în campanie electorală, 
anunță ţărei întregi că este o campanie politică, .cere 
ţărei vot de încredere, se plimbă la, laşi, se plimbă la 
Craiova şi ce spune? Iată un pasagiii din „Voința Naţio- 
nală “ : i 

„O preocupare trebue să avem cu toţii şi trebue să 
ne pătrundă inimile şi sufletele. Mare lucru este cind o 
țară are un cap al statului înțelept, conştiincios şi mun- 
citor. Acest lucru, Dumnezei ni-l a dat. Prin Regele nos- 
tru am înaintat atit de temeinic, pănă ce am ajuns la 
situaţiunea în care e astăzi Regatul romin. 

„Să ne uităm mai mult spre dinsul, ca, să învăţăm 
de la dinsul, cum să ne ţinem nestrămutaţi în calea priel- 
nică binelui ţărei. :Să nu stricăm aceea ce înţelepciunea, 
şi munca Regelui a clădit.“ (Aplause prelungite şi inde- 
lung repetate). - - 

Ei bine, aşa se închee o campanie electorală între două partide? - | D. vicepreşedinte: Aţi ascultat cu o pasienţă înge: 
rească patru ore pe d. Take Ionescu, -:eare a vorbit pe aceleaşi ton, vă rog acordaţi-i aceeaşi ascultare. 

D. Tale Ionescu: Inta”o campanie politică dintre două 
partide, n'ai să vorbeşti de cît de meritele partidului tăi 
şi de demeritul partidului advers, n'ai să învoci numele 
capului statului. (Aplause, protestări, zgomot). D-lor de- 
putaţi, sunt foarte satisfăcut de exploziunea, d-v. (zgomot, 
întreruperi), a venit la timp, caci unul este limbagiul de
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aci şi altele sunt şoptele (protestări, zgomot) din culoare, 
şi după limbagiul de aci, multe vor înceta. 

Şi acum, d-lor, îneheiă: s'a scăzut vieaţa politică a 
regatului Rominiei, de această scădere este vinovat d. 
prim-ministru şi orice ați crede d-v., pentru această vină 
va fi pedepsit. (Aplause prelungite). 

* * 

+ 

“ Oâte-va esplieaţiuni date d-lui Vintilă 0, A. Rosetti 

(Şedinţa Camerei din 24 Martie, 18999) 

In discursul săti pronunţat asupra scăderei vieţei politice din regat, 

d. Take Ionescu vorbise de unele articole anti-dinastice, apărute în Românul, 

d, Vintilă C. A. Rosetti, căuta prin unele detailii să arate că acele arii 

cole nu erati scrise de Costache Rosetti, acesta lipsind atunci din ţară. 

| D. Take lonescu, a crezut de a sa datorie ase explica; dsa vorbi 

ast-fel : ; 

D. pice-preşedinte: D. Take Ionescu are cuvintul. 

D. Take Ionescu: Nu voiesc, d-lor deputaţi, sub pre- 

text de cestiune personală, să redeschid cestiunea acea 

lungă cu d. prim-ministru asupra atitudinei sale în tot 

cursul carierei sale politice faţă de Corbnă, 

Mai avem vreme. a 

Am tratat-o la 1883—1888 şi o so mai tratăm 

căci e inepuisabilă; am ţinut însă să iai cuvîntul în ces- 

tiune personală ca să asigur pe d. Vintilă Rosetti că dacă 

mi-aşi fi închipuit că în citaţiunea mea din Românul d-sa, 

ar vedea, vre-un atac la memoria lui C. A. Rosetti, nu 

aşi fi făcut-o. 
Repausatul C. A. Rosetti mi-a arătat atita... nu 

pot să: zic prieteşug,- căci între un om .de: virsta mea 

şi un om de virsta lui, era mai mult de cit 

prieteşug, şi aceste sentimente ale lui Costache Rosetti, 

pentru mine nu .S'aii dezminţit „nici o-dată. Pot să zic, 

d-lor, că, dintre cele mai plăcute suvenire pe care. le-am 

în aceşti 18 ani, de cînd trăesc in ţară, sunt şi relaţiu-
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nile personale pe cari le-am avut cu repausatul Costache 
Rosetti. 

D. Vintilă, Rosetti şiie că am rămas pănă la ultimul 
ceas al repausatului Rosetti, dintre acei cari fără să-i fi 
datorat nimic, căci n'a avut ocazie să facă pentru mine 
nimic, au fost mal respectoşi şi în adevăr mai prietenoși. 
Nu voii uita nici o-dată căldura părintească, dragostea 
cu care Costache Rosetti, în două grave împrejurări din 
vieaţă mea, m'a tratat. Atunci cînd am avut nevoe de 
mingiere sufletească, mi-a dat-o pe d'intregul. Şi ași fi 
fost un mare ingrat, dacă m'aşi fi gindit să ating memoria 
lui Costache Rosetti, 

O voce: Şi tot te-ai facut conservator. 
_D. Take Ionescu: Nu ştiu ce ar face Costache Rosetti, 

dacă ar trăi astăzi, faţă de guvernul a-lui prim-ministru. 
(Aplause). | 

D-lor deputaţi, în două împrejurări vă ziceam, absolut 
ale mele personale (nu este cestiune de politica, pot să 
v'o spun), Costache Rsetti mi-a dat sfaturi părintești. 
Dar ei ştiam că atunci cînd s'a publicat acel articol, Costache 
Rosetti era la Paris şi de aceea am citat, d-lor, acel articol, 
cum s'a citat de altmintrelea şi altele. Luaţi discursurile 
mele şi ale d-lui Djuvara, de la 1886, 1887, 1888 şi pu- 
teți să scoateţi o ediţiune aproape complectă a, celor făp- 
tuite de d. Sturdza, contra Coroanei. 

Ca probă de dinasticismul şi respectul pentru Coroană 
d-lui prim-ministru actual, mai puteţi adăoga, ceea ce ştie 
şi d. Costache Lupu din această Cameră, broşurile intitu- 
late Spionul Prusian, pe cari d. prim-ministru le distri- 
buia în casa lui George Palade din Birlaq, puteţi de ase- 
menea aminti pe d. Sturdza cind în casa lui Iamandi, la 
lași, a zis lui Dabija: Să trăeşti Măria Ta! 

D. 0. Nacu: Dar de ce nu spui cinea zis: „Să plece 
saii să se plece?“ 

D. Take Ionescu: Recunosc, d-le Nacu, că amindoi 
avem biblioteci. Nici în biblioteca d-tale nu ai să găseşti 
ce-va personal mie, dar nici în bibloteca mea nu voiti găsi 
asemenea lucruri cari să te privească, personal. Dar în tot 
casul, din ambele biblioteci este cine-va care va eşi răi, 
este d. prim-ministru actual. 

Tin să fac o rectificare.



603 

D. vice-preşedinte: Nu- înţeleg; pentru ce d-v. ameste- 

caţi pe d. prim-ministru într'o cestiune personală a d-v. 

cu d. Vintilă Rosetti? 
Aceasta mă face să cred că sunteţi pasionat. 
D. Take Ionescu: Dacă ar fi fost vorba de d-v. care 

țineaţi aşa de mult la repausatul Rosetti... 
D. vice-preşedinte: Va rog, pe mine să mă scoateţi 

din causă. 
D. Take Ionescu: Dacă ar fi fost vorba de d-v., aţi 

fi lăsat d-v. să se creadă poate că ai vorbit... 

D. vice-președinte: Nu voesce să vă cenzurez cuvintele 

d-v.; dar vă rog să vă marginiţi în cestiunea personală. 

D. Take Ionescu: Vreau să fac o rectificare. 

In interpelarea mea asupra scăderei vieţei politice a 

statului romin am zis că fraza cu glonţul de revolver de 

la 14 Martie 1888, este în prefața cărţei: 80 de ani de 

domnie. 
D. prim-ministru cu obicinuita d-sale gentileţă şi bună- 

credinţă, a spus: Nu este în prefaţă. Da! D-lor, nu este 

în prefaţă, dar este în efemeridele făcute tot de d-sa în 

volumul al II-lea: pag. 188, relative la 15 Martie 1883. 

Căutaţi şi veţi găsi acest ciudat lucru. Textual: „Uşierul 

Camerei N. Popovici e lovit de un glonte de revolver.“ 

Eii am spus ca fraza aceasta este în acea carte, şi 

fiind-că am greşit pagina mi sa spus: Nu este. Dar este 

vorba: dacă pagina este exactă sai nu? Alta este cestia: 

da sati ba, este lucrul acesta scris ded. Sturdza în cartea 

30 de ani de domnie? V'am arătat; că este, şi că încă o- 

dată d. prim-ministru a ascuns adevărul.



Ultimele momente ale guvernului Sturdza 

i 

(Şedinţa Camerei din 24 Martie, 1899) 

Comunicarea ce o face în această şedinţă Camerei, d. Take Ionescu, e proba cea mai bună că ceasul căderei guvernului d-lui D. A. Sturdza 
sunase. : 

Incoherenţa, dezordinea sufletească şi un fel de nihilism coprinsese pe toţi. De ia primul ministru până la cel din urmă ipistat, se făcea acte necugetate, acte inconștiente, acte de om nervos, de om care se îneacă. Iată comunicarea d-lui Take Ionescu : 

„DD. Take Ionescu:. D-lor deputaţi, am o comunicare 
foarte interesantă de făcut. | 

„Vă aduceţi aminte că d. Fleva a comunicat deja, biu- 
roului Camerei afiptul prefectului din Pocşani în privinţa 
noastră a Camerei. | 

| De astă-dată nu inai avem un fapt al unui prefect; 
avem alt-ceva, avem un act oficial care spune că minis- 
trul de interne este autorul luj. (Aplause). - Inainte de a arăta, gravitatea lucrului, să-mi permi- teţi să citesc actul: 

„Poliţia oraşului Drăgăşani ... (Ilaritate). 
D-lor, cînd actul vine din patria vinului, poate să producă ilaritate, dar aceasta nu schimbă gravitatea ac- 

tului... 
D. vicepreşedinte: Cred că nu este regulamentar ca să-l citiţi. 
D. Take Ionescu: Atunci îl voii citi sub formă de 

interpelare: 
„Considerind că nu este în căderea puterei executive 

de a califica de calomnioase voturile deputaţilor în Parla- 
ment;
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„Considerind că singurul mijloc admis de uzanţele 
parlamentare este a se vota de către Parlament afişarea 
discursurilor rostite în Parlament, prin care voesc să aducă 
la cunoştinţa, publicului vre-o cestiune importantă, şi atunci. 

numai în urma unui vot al Parlamentului; Si 

„Considerind că deputaţii ţărei nu pot fi taxaţi de 

către puterea executivă, nici de flevişti, nici de aurelia- 

niştă, nici de dispăruţi; 
„Considerind că este contrarii cuviinţelor parlamen- 

tare şi a respectului datorit Parlamentului a se traia o 

fracțiune din Parlament ca dispăruţi, făcindu-se ast-fel 

aluziune la vorbe: fuga este sănătoasă, dar şi ruşinoasă 

-(Aplause) ; 

„Considerind că poliţia oraşului Drăgaşani a afişat 

următoarea publicaţiune: 

POLIŢIA ORAŞULUI DRĂGĂŞANI 

PUBLICAŢIE 

D. prefect prin ordinul No. 2.581, comunică copie de 

pe telegrama d-lui ministru de interne în coprindere : 

„In şedinţa de azi a Camerti, 4. Marghiloman a ci- 

„tit o declaraţiune subscrisă de 22 deputaţi conservatori, 

„junimiști şi flevişti cari declară, că faţă de cele spuse în 

„Ungaria relativ la primul-ministru, că vor face prin toate 

„mijloacele obstrucţiune, d. Sturdza, întrun discurs de o 

„claritate absolută, a pus adevărul în evidenţă. Au urmat 

„discuţiuni violente cu acuzări calomnioase, după care d. 

„Nacu, prin o cuvintare zărobitoare pentru acuzatori, a 

„propus o moţiune prin care Camera, protestind în contra 

„aducerei în Parlament a calomniilor produse în străină- 

„tate, ceea-ce este o atingere a demnităţei noastre, dă 

„d-lui Sturdza cea mai deplină aprobare şi încredere la 

„vot: 90 pentru, 18 contra. Drapeliştii dispăruţi, faceţi cu- 

„noscut. 

„Pentru care dar se publică spre generală conoştinţă. “ 

Şeful poliţiei, Alexi Cercelarianu. 

No. 1350. - 1899, Martie 19. 

Pentru aceste considerante, interpelez pe d. minis-
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tru de interne asupra telegramei ce a trimis-o şi-l în- 
treb dacă acesta este sistemul cel noă de guvernare 
civilizată, la anul 1899 în regatul Rominiei. (Aplause pre- 
lungite). 

D. vice-preşedinie: Vă, rog, formulaţi în scris această 
interpelare.



ANEXE



In cestia detronărei Mitropolitului Ghenadie - 

Petiţia ţărei cătră M. S. Regele 

Ta ziua de Duminecă, 27 Oztombrie, 1895, ținindu-se, în sala Dacia, o. 
mare întrunire publică de protestare în afacerea detronărei fostului 
Mitropolit Ghenadie, după strălucitul şi emoţionantul discurs, pronunţat cu 
această 6eaziune de marele Alexandru Lahovari — vai, ultimul său dis- 

curs!— luă cuvintul d. Take Ionescu. Emoţiunea produsă de discursul lui 

Lahovari fu enormă, covirşitoare, Acest discurs al marelui bărbat poate î 
privit ca unul din cele mai de căpetenie discursuri pronunțate de el. 

„In urma acestui diseurs,.pronunţat de d. Lahovari, —a zis fostul mi- 

nistru al Instrucţiunei publice — nimănui nu-i mai este permis să vorbească. 

Acesta este cel mai frumos elogiă ce se poate aduce unui om, care, ca d. 

A). Lahovari, munceşte de trei-zeci de ani, pentru propăşirea acestei țări.“ 

După aceste cuvinte, d. Take Ionescu, dete cetire, în aplauzele una- 

nime ale sălei, petiţiunei ţărei cătră M. S. Regele, semnată de toți cetă- 

țenii, fără deosebire de credinţe politice, şi despre care pomenim la seria 

discursurilor în cestia mitropolitană. 
Iată textul acestei petiţiuni : 

Size, 

Biserica Romină, cea mai veche şi mai puternică te- 

melie a Statului, aceea în care s'a adăpostit şi păstrat 

veacuri da rindul conştiinţa naţională, a fost în lunele 

din urmă lovită întrun chip atit de dureros, în cit vor 

trebui să treacă multe zeci de ani pănă ce să-şi poată 

recăpăta fala şi cinstea ce i se cuvine. 

Capul Bisericei Romine, Mitropolitul Primat al ţărei, 

a fost scos cu silnicie din scaunul unde îl pusese voinţa 

țărei şi a Maiestăţei Voastre. Cu ameninţări, momeli şi 

ştirnire de patimi, făptuitorii au isbutit să înduplece Si- 

nodul ca să acopere cu o închipuire de judecată ceea ce 

în realitate a fost o adevărată zugrumare. 
39 

68772. Discursuri. II], 2
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In ţara noastră, ferită pănă acum de frămîntările re- 
ligioase, s'a, iscodit o cestiune religioasă şi s'a creat ast- 
fel un noii izvor de vrajbă între cetăţeni. 

Prestigiul celor mai înalte autorităţi ale Bisericei s'a 
întunecat în ochii drept-credincioşilor, şi cu scăderea lui 
S'ai zâruncinat însăşi sentimentele religioase ale popo- rului, care cu greii poate să deosibească între sfințenia şi măreţia Bisericei şi netrebnicia Slujitorilor ei cei mai 
Sus puşi. 

In durerea noastră, obştească, în turburarea, conştiin- țelor drept-credincioşilor cari se văd îngustaţi din cea d'in- tiia dintre libertăţi, aceea de a putea închina Ziditorului în linişte rugele lor creştineşti, în revolta, sufletească în contra nedreptăţei, ne întoarcem, Sire, glasurile către Ma- jestatea, Voastră, sub a căruia glorioasă domnie Biserica naţională mersese într'o continuă propăşire. 
La Majestatea Voastră, sub domnia Căruia s'a recu- noscut autocefalia Bisericei Romine, s'a aşezat Sfintul Sinod pe baze canonice, s'a imbunatăţit soarta, slujitorilor Bise- Ticei, s'a reinălţat falnice monumentele pe cari le am primit moştenire de la evlavioşii noştri strămoşi, se în- dreptează, plingerile nostre şi ale ţărei. 

Sie, 

___ Priveliştea la care țara, a asistat cu o adincă mirare ŞI O neţărmuită jale, este ne mai pomenită în istoria noastră şi în aceea a Bisericilor surori. In trei zile Mitropolitul Primat al țărei a fost acu- zat, citat, judecat, osindit, ridicat din scaunul lui şi sur- Shiunit într'o monăstire. Aşa de repede s'a petrecut lucru- rile, în cit noi toţi supuşii Majestăţei Voastre nu am pu- tut să ne dăm seama despre învinuirile ce se aduceaii Mitropolitului Primaţ de cit după ce poreclita, hotărire fusese deja adusă, la îndeplinire. 
Atunci, am văzuţ cu groază pentru ziua de azi şi cu temere pentru ziua de miine, că Capul Bisericei fusese osindit pentru lucruri pe cari unul dintre cei cari ai is- călit sentinţa le-a botezat nimicuri, că pentru mantiile şi mitrele unor arhierei se zguduise în ţara aceasta, cel mai puternic al ej aşezămint.
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Cu aceiaşi groază am mai vazut că, deşi Mitropolitul 
țărei fusese osindit şi pentru vine pe cari le pedepseşte 
condica penală, hotărirea nu cuprindea nici o probă, nici 
o ascultare de martori, nu avea nici măcar acea spuză de 

dovedire pe care sentinţele cele mai nedrepte, din cartea 
istoriei, tot au ţinut să le îngine. 

Şi cînd mirarea, nedumerirea şi jalea cuprinsese în- 
treaga, naţiune, am văzut căutindu-se dovezile după osîn- 
dire, adică atunci cînd învinuitul nu se mai putea apăra, 
şi am mai văzut şi ceea-ce nu sa mai văzut: Guvernul, 
el, care ar trebui să fie streajă şi garanţie a libertăţilor 
şi drepturilor noastre, producînd prin uneltele sale plasto- 
grafii ca să încarce pe nedrept un osindit şi executat. 

Nu este de mirare, Sire, dacă în mijlocul acestor ne 
mai auzite şi ne mai pomenite fără-de-legi, neliniştea 
noastră a mers tot crescînd şi ne-am hotărit, după mai 
multă vreme de aşteptare în care nădăjduiam că făptui- 
torii vor îndrepta singuri cele ce făptuiseră, să ne adre- 
săm Majestăței Voastre. 

Sire, 

Hotârirea Sinodului nici nu putea fi executată de gu- 
vern şi nici pănă astăzi nu a fost legal şi constituţional 
executată. 

Hotarirea Sinodului, Sire, nu putea fi executată de 

către autorităţile statului, fiind-că ea s'a dat cu nerespec- 

tarea acelor principii pe cari legile ţărei şi canoanele, la 

cari trimite art. 12 din legea sinodală, le-ai privit şi le 

privesc drept garanţie de bună şi nepărtinitoare judecată, 

şi fără de respectarea cărora hotăririle Sinodului, ca ale 

ori-căror alte autorităţi duhovniceşti saii păminteşti, sunt 

simple abuzuri de putere, iar nu hotăriri. 

Cei cari aii acuzat pe Mitropolitul Primat ai luat 

parte şi ca judecători la judecată. Aşa sai nesocotit prin- 

cipiile cari stai la baza ori-cărei societăţi omenești ŞI cari 

nu îngăduesc ca acelaş să fie şi parte şi judecător, Şi s'au 

violat şi regule netăgăduite ale canoanelor cari spun: 

„Episcopul să nu judece judecata sa“ şi „aceiaşi să nu fie 

şi părăşi şi judecători“.
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 - Chemat pentru întiia oară. dinaintea Sinodului la 17 Maii, 
I. P. $. Sa a fost chemat pentru a doua oară la 18 Mai 
şi pentru a treia tot la 18 Maii, adică în curs de 48 
ceasuri a fost chemat de trei ori şi în temeiul acestor chemări 
judecat in lipsa. Cu aceasta volnicie nu numai că s'aii îngrozit 
minţile şi inimile ori cărui creştin în care n'a apus încă sim- 
ţul dreptăţei, dar s'a nesocotit dispoziţiile hotărite şi lim- 
pezi ale legei sinodale, care în art. 16 spune că episcopii 
nu pot fi judecaţi in lipsă pănă ce nu lise vor face che- 
mările prevăzute de canonul 74 apostolic, canon care pre- 
vede să se facă 3 chemări şi pe care-l complineşte canonul 
23 al Sinodului din Cartagena, în care se spune lămurit 
că trebue să treacă măcar o lună între intiia şi a doua 
chemare. -Nici măcar să fie vremelniceşte oprit de la Sfinta 
grijanie episcopul dat, în judecată nu îngădue acest canon, 
dacă nu a trecut o lună de zile de la întiia chemare. 

Dacă n'ar fi de cit atit, şi ar fi destul ca ori-cine să 
vadă că aşa zisa sentință a Sfintului Sinod nu este o sen- 
tinţă, că dată fără îndeplinirea celei .d'intii dintre garanții, 
aceea d'a fi chemat din vreme şi în regulă ca să poate 
omul să întimpine, cum zic canoanele, ea nu putea şi nu 
poate să fie executată, de autorităţile Statului, fără a se 
face şi dinsul părtaş la o fără-de-lege. 

Nenumă&rate sunt întocmirile canoanelor cari iarăşi 
au fost 'violate. 

Vom mai da încă o pildă! 
Legea sinodală ca şi canoanele cer ca la judecata 

episcopului să ia parte cel puţin 12 archierei. La, aşa zisă 
judecată a Mitropolitului Primat n'a fost 12 arebierei, 
căci cei trei acuzatori nu se pot număra printre cei cari 
aveau dreptul să judece; : 

Dar nu numai atit. Dintre cei cari ai dat osinda, 
unul şi-a retras semnătura, mlărturisind ca i se făcuse si- 
luire, iar semnătura pe care a pus-o un altul carenu fu- 
sese de faţă la judecată, poate să fie o pată mai mult pe 
această judecată, dar nu o iscălitură de judecător. 

Sie, 

Legea noastră sinodală, însufleţită, de ideea dreptăţii 
care este și ceu mai fru noasă, podobă a creştinului, nu 2
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voit să lase pe episcop lă judecata semenilor 1luif -în ce 
priveşte vinele de drept comun. Sa temut de patime şi 
de ure, s'a temut şi d> nedestoinicie, şi a trimes pe înalții 
prelați dinaintea, celor mai înalte instanţe judecătoreşti din 
țară, dinaintea Curţei de Casaţie. Așa glăsueşte articolul 
16 din legea sinodală. 

Neapărat, Sire, că şi Sfintul Sinod este îndrituit ca la. 
rindul lui să dea pedepse disciplinare episcopului vinovat 
pentru vine de drept comun, care i-ar îi scăzut demnitatea 
şi prestigiul, dar ceea ce nu poate Sfintul Sinod, fără a 
turbura ordinea, în stat şi a încălca peste căderile altora, 
este să osîndească el pe un episcop pentru vine de drept 
comun, înainte ca Curtea de Casaţie să fi cercetat şi con: 
statat acele vine. 

Şi acest înalt principii de stat, pus în legea sino- 
dală, în acea lege de la care Sfintul Sinod îşi trage fiinţa 
lui legală, şi în afară de dispoziţiile căreia el nu are şi 
nu poate avea nici o atribuţie judiciară, a fost nesocotit,. 
Lăcomia, pătimaşă d'a înegri pe Capul Bisericei a făcut ca 
aşa zisa hotărire a autorităţei spirituale să se sprijinească 

pe patru învinuiri de drept comun, din cară nu lipseşte 
nică cea mai odioasă: relaţii cu un asasin. 

Este vădit, Sire, că statul nu poate executa o ast- 
fel de hotărire, că el nu poate pune forţa publică la po- 
runca unei hotăriri care îi nesocoteşte legile fundamentale 
şi care calcă peste atribuţiile unui alt înalt așşezămint al 
Statului. 

Site, 

Dată fără cădere şi cu călcarea tuturor rinduelilor 
canonice şi civile, aşa zisa sentinţă a S-tului Sinod nici 
nu a fost legal şi constituţional adusă la indeplinire. 

Constituţia ţărei, Sire, nu cunoaşte altă putere exe- 
cutivă în Stat de cît pe Majestatea Voastră. După arti- 

colul 35, Majestăţei Voastre este încredințată puterea exe- 
cutivă, singur Majestatea Voastră puteţi dispune de forţa 

publică, singur o puteţi pune în mişcare. Miniştrii nu sunt 
de cît consilieri răspunzători ai Majestăţei Voastre, el însă 

nu sunt şi nu pot fi stăpini pe puterea executivă. Chiar
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sentinţele curților şi tribunalelor cari se execută fără o 
intervenire specială a Majestăţei Voastre, totuşi nu se exe. 
cută de cît în numele Majestăţei Voastre. 

Sentința Sinodului, Sire, nu putea fi adusă la înde- 
plinire de către puterea statului de cit printr'un qecret al 
Majestăţei Voastre. Printr'un decret al Majestăţei Voastre 
fusese aşezat în scaun Mitropolitul țărei, printr'un decret al 
M. V. putea numai Mitropolitul Primat să fie scos din scaun. 
Neapărat că un asemenea decret se putea întemeia pe sen- 
tinţa Sinodului, dar numai dacă acea sentinţă cercetată 
de către Majestăţei Voastre, Capul puterei executive, se 
găsea că fusese dată cu toate formele legale, cu toate 
garanţiile de dreaptă judecată, prevăzute de legi şi canoane 
şi cari îl dai caracterul unei adevărate judecăţi, iar nu a 
unui simplu act de violență. Sfintul Sinod neavînd prin 
nici o lege forţa pubvlică la dispoziţia sa şi trebuind să 
ceară ajutorul puterei seculare, este evident că aceasta 
este în dreptul ei să cumpănească și să vadă dacă există 
sau nu o sentinţă dată în limitele şi în competinţa legi- 
lor ţărei şi ale canoanelor la cari trimet legile ţărei. 

Sa încercat, Sire, să se pretindă că graţie articolului 
15 din legea sinodală, sentinţele Sfintului Siinod se pot 
executa d'a dreptul de către Sfintul Sinod. 

Da, există acest articol, dar altul este interesul lui. 
Cind legea vorbeşte de sentinţe cari se execută 4'a drep- 
tul de către Sfintul Sinod, ea nu poate să se gindească de 
cît la acele cari se pot executa d'a dreptul de către Sfintul Si- 
nod, cum ar fio oprire de la slujbă saii de la Sfinta grijanie. 

Din potrivă legea sinodală, destul de lămurit, spune, 
într'o altă parte a aceluiaşi articol, ca nu se execută 
aceste sentinţe de cit „pe câtă vreme pedepsele cuprinse 
într însele vor fi disciplinare şi de un ordin curat religios“. 

Sentința Sfintului Sinod care sa dus la îndeplinire nu 
este de un ordin curat religios. Ea pronunță: „depărtarea 
Mitropolitului din scaunul de Mitropoht“, şi demnitatea de 
Mitropolit nu este o însuşire curat religioasă, ci o dem- 
nitate cu un caracter mixt, religios şi politic. Istoria Apu- 
sului stă martoră a, luptelor uriaşe şi îndelungi dintre 
stat Şi Biserica tocmai din pricina caracterului mixt al 
episcopatului şi pentru hotărnicirea căderilor fie-căruia. 

In Biserica Răsăritului cestiunea este şi mai limpede.
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Nici o-dată în imperiul de răsărit, şi nică în Biserica ro- 
mină, nu s'a recunoscut autorităţilor eclesiastice singure 
dreptul d'a scoate din scaun pe mitropoliți şi episcopi. 
Cu atit mai mult cu cit ele singure nici nu-i pot sui pe 
acele scaune. 

Majestatea Voastră cunoaşte judecăţile sinodale în 
contra Sfinţilor Atanasie şi Ioan Gură de Aur, şi ştie cum 
numai graţie intervenirei Impăratului acele judecăţi ne- 
drepte, pătimaşe şi tilhăreşti, ai fost desființate şi biserica, 
creştină scăpată de tina d'a fi lovit pe doi din cei mai 
mari și maj sfinţi ai ei dascăli. 

În Biserica Romină drepturile statului aii fost şi mai 
puternice. Cantemir-Vodă ne spune că in Biserica Romină 
Domnul singur, adică statul de pe atunci, numeşte şi de- 
pune pe episcopi, el singur îi judecă şi ii osîndeşte. 

Nici o-dată statul, în Biserica de Răsărit, n'a abdicat 
la dreptul şi datoria lui d'a nu îngădui fără-de-legile, şi 
nică o0-dată nu s'a înjosit la rolul de simplu gendarm al 

ori-cărei decizii sinodale, ori cît ar fi dinsa rodul violărei 
legilor, nerespectărei canoanelor şi al încălcărei de atribu- 
țiuni. | 

Aşa pănă la un loc a înţeles şi guvernul dreptul şi 
datoria sa. Intradevăr, ministrul cultelor a -făcut un re- 
ferat prin care a afirmat că sentinţa a fost dată în con- 
dițiile legei şi că ast-fel puterea statului o poate executa, 
însă in loc de a adresa acel referat Capului statului, l-a 
adresat consiliuiui de miniştri. 

Ast-fel, Sire, s'a creat în statul nostru o autoritate 

neconstituţională, căci numai în absenţa Majestăţei Voastre 

constituţia delegă consiliului de miniştri puterea execu: 

tivă, şi încă sub rezerva unei ulterioare aprobări. 

Această incălcare şi turburare a drepturilor respec- 

tive ale Coroanei şi ale miniştrilor, este, Sire, în mijlocul 

atitor greşeli şi fără-de-legi, cea mai de căpetenie, fiind- 

că zdruncină însuşi Pactul nostru fundamental. 
Lucrul este cu atit mai uimitor, cu cit pentru sus- 

pendarea I. P. S. S. se urmase după adevărata orînduială, 

constituţională şi nu se facuse de cit în temeiul unui de- 
cret al Majestăţei Voastre. 

Acest decret a mers chiar cu afirmarea prerogative- 

lor puterei executive pănă la ultimele ei limite, căci tot
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actul puterei executive a suspendat pe I. P.S. 8. nu nu: 
mai din mitropolie, dar şi din archierie. | 

Şi cînd a fost vorba de un ce mult mai grav, de 
desființarea votului Parlamentului care alesese pe I. P. 
S. 5. şi a decretului Majestăţei Voastre, care îl numise, 
atunci s'a substituit consiliul de miniştri Capului sta- 
tului, şi s'aii impuţinat cu una prerogativele Majestăţei 
Voastre. 

In zadar, Sire, s'a căutat să se ocolească această 
călcare a legei fundamentale, sub pretextul că fiind vorba 
de o perdere a calităţei spirituale a I. P. S. S. printr'o 
sentință eclesiastică, demnitatea, de Mitropolit este implicit 
perdută, 

Lucrurile nu s'aii petrecut aşa. Sinodul nu a osîndit 
pe I. P. S. S. să-şi piardă numai calitatea sa de archie- 
reii, ci categoric la osindit şi a izgonit din scaunul de 
Mitropolit. 

A recunoaşte acest drept al Sinodului ar fi a răsturna 
ordinea din stat. Ceea ce s'a făcut de către autorităţile 
Statului, el nu mai poate desface. 

Size, 

Nu este cu putinţă ca Biserica Romină să rămie în 
starea, în care se află cu autoritatea, păstorilor «i veşte- 
Jită, şi cu capul ei, victimă a unui act de ură şi de si 
pure, nici măcar acoperită de o făţarnică respectare a for- 
melor. 

„Cu inimele cernite rugăm pe Majestatea, Voastră să 
facă dreptate. - 

___ Fără dreptate, Sire, nu se pot împăca cugetele noastre 
ŞI nu se poate readuce printre noi pacea Şi liniştea. Din 
potrivă, dacă această nedreptate se va urma pănă în ca: 
păt, este de temut ca conştiinţele asupra cărora nimeni 
nu este stăpin, să ajungă intr'o astfel de turburare, în 
cit viaţa noastră creştinească să se împartă în schisme 
necunoscute pănă acum la NOI, şi cari nu pot de cit să 
micşoreze vaza Bisericei ortodoxe Romine şi să o pună în neputinţă de a-şi îndeplini înalta ei chemare de diri-
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guitoare a sufletelor, de mingietoare a suferințelor, de 

propovăduitoare a adevărului, a virtutei şi a nădejdei. 

De aceea, Sire, rugăm pe M. V. să facă dreptate. 

Dacă Capul Bisericei noastre e vinovat, să fie jude- 

cat şi osîndit, dar judecat omeneşte şi creştineşte, iar nu 

zugrumat, cum nu se zugrumă nici făcătorii de rele. 

Dacă este nevinovat, să se ridice după el învinuirile 

şi hula. 

Suntem, Sire, ai Majestătei Voastre, | 
mea supuşi şi prea plecaţi servitori 

(Urmează semnăturile).



TRĂIASCĂ LASGAR GATARGIU! 

In urma campaniei dusă de partidul conservator în cestia detro- nărei Mitropolitului Ghenadie, guvernul libera] prezidat de a. Dimitrie Sturdza a trebuit să se retragă şi să facă loc unei alte formaţiuni liberale, sub pre- zidenţia d-lui P. $. Aurelian. 
D. Aurelian văzind greutatea cestiunei ce avea de dezlegai, s'a adre- sat partidului conservator, ca, împreună, să participe la pacificarea spiritelor şi să rezolve cestia Mitropolitană, 
Cu acest prilej, d. fake Ionescu a scris în ziarul Timpul, din 3 De- cembrie, 1896, următorul articol, pe care-l reproducem aci, ca un fel de com: pletare la seria discursurilor pronunțate de d-sa în această arzătoare cestie: 

Evenimentul care domină politica noastră în acest moment este demersul făcut de partidul naţional-liberal prin primul ministru cătră şeful partidului conservator, bătrinul în zile dar tinărul la inimă Lascar Catargiu. Neapărat nu ştim încă astă-zi care aii fost rezulta- tele acestui demers politic. 
Nădăjduim, suntem siguri că ele vor fi spre satis- facţia tutulor, spre binele Bisericei, spre mărirea patriei şi spre strălucirea, Coroanei. 
Ori-care ar fi însă, rezultatele practice ale acestui adevărat evenimenţ politic, însemnătatea lui este mal mare chiar de ciîţ rezultatele ce va produce. Oamenii înguşti la minte Şi uscați la inimă vor ve- dea poate în cele ce sau petrecut umilire din partea li- beralilor, naivitate din partea conservatorilor. Tara, în imensa ei majoritate, va vedea cu totul alt-ceva : 

„Ea va vedea o dovadă viue de maturitate politică, O pildă de înalţ patriotizm menită să înalțe şi să mă- rească viața noastră politică. 
__ Era din partea, partidului liberal o operă de înţelep- Ciune că, atunci cînd a Văzut greşeala comisă şi s'a ho-
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tărit cu lealitate să o repare în totul—bine înţeles în- 

ivatit în cit se pot repara asemenea greşeli—să recurgă 

la partidul istorie care văzuse răul din primul ceas şi 

care atitea luni de-a rîndul spusese în gura mare că voeşte 

dreptate iar nu pescuire în ape tulburate. 

Era firesc ca d. P. S. Aurelian, a căruia carieră de 

şef de partid datează abia de cite-va zile, să ceară spri- 

jinul şi sfatul bărbatului incercat, celui din urmă repre- 

zentant al generaţiei eroice, al acelei generaţii care în 

mai multe rinduri a ştiut să se unească întrun singur 

gind de cite ori ţara era într'o astfel de împrejurare în 

cit avea nevoe de toţi fiii săi. 
A face un ast-fel de demers pe lingă un astfel de 

bărbat, nu este, nu poate fi o umilire. 

Jar partidului conservator, ale cărui tradiţii sunt un 

lung şir de servicii desinteresate aduse patriei şi Coroanei, 

nu i-ar fi fost cu putinţă, fără a-şi desminţi frumosul 

săi trecut, să tragă din aceste imprejurări un alt folos 

de cît acela de a-şi indeplini datoria întreagă şi fără de 

rezerve. 
Cit despre şetul nostru, omul care la 1858 a renun- 

țat la candidatura ce "i se oferea pentru a se putea face 

Unirea, omul care la Aprilie 1866 a scăpat Unirea, omul 

care la 1871 a reclădit Dinastia, omul acesta este ast-tel 

plămădit, în cit nică prin gind nu i-ar trece, ca să, refuze 

slujba sa ţărei dar nici măcar să tragă din demersul leal 

al unui protivnic politic o satisfacţie de deşertăciune. 

Deşerţi şi încăpăţinaţi sunt numai cel mică. 

Cit despre ţara întreagă, ale cărei interese trebue să 

fie pe de asupra partidelor politice, vaza ei în afară cam 

ştearsă în vremurile din urmă, va străluci cu o nouă 

putere. 

Exemplul măreț pe care la dat bătrina Anglie acum 

cîte-va luni, cînd şeful liberalilor a adus guvernului con- 

servator sprijinul autorităţei şi a elocinței sale, ca să scape 

Imperiul britanic dintr'o mare greutate, se repetă aci la 

noi, la hotarul Orientului, după ciţ-va ani numai de vieaţa 

constituţională. 
La noi pilda este şi mai frumoasă. 

In bătrina Anglie şeful liberalilor nu şi-a putut în- - 

deplini o înaltă datorie de conştiinţă, nu a putut să jert-
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fească pe altarul curat al dragostei de patrie, fără a se 
jertfi şi pe dinsul în ceasul chiar în care dădea un mare 
exemplu 

In Romînia, unde, dacă te uiţi la aparenţe, luptele 
politice par un murdar pugilat, şeful nostru a arătat că 
poate sluji interesele superioare ale ţărei, nu numai fără 
a se jertfi pe dînsul, dar încă cu o creştere neţărmurită, 
a autorităţei în ţara, întreagă şi a dragostei în întregul 
partid. 

Trăiască Lascar Catargiu!



LASCAR CATARGIU 

Poastul d-lui Take Ionescu la congresul Cercului 

de studii din Iaşi 

  

Infiinţindu-se un cerc de studii în Iasi, partidul conservator din acel 

oraş, a organizat un banchet în ziua de 9 Noembrie, 1897, la care d. Take 

Tonescu a ridicat un toast în sănătatea lui Lascar Catargiu, gloriosul şei 

al partidului conservator, pe care-l reproducem după notele publicate în 

ziarul Timpul: 

Inchin paharul meii în sănătatea aceluia care este 

în tot-d'a-una prezent ori-unde sunt adunaţi conservatorii: 

în sănătatea lui Lascar Catargiu. a 

Deşi cel mai bătrin dintre oamenii noştri de Stat, 

Lascar Catargiu e şi cel mai tinăr dintre dinşii. Cel mai 

harnic la muncă şi cel mai deschis la ori-ce progres, 

Lascar Catargiu este şi cel mai bun prieten al cercului 

studiilor sociale. | . 

Omul acesta a ajuns la o situaţie aproape necunoscută, 

pentru oamenii politici. In vieaţă el a intrat deja în ceea- 

ce se cheamă o apoteoză politică. De ani întregi autori- 

tatea lui Lascar Catargiu nu numai că nu mai este de 

nimeni tăgăduită, dar nu mai este nici discutată. 

Ceea.ce este şi mai caracteristic şi mai plin de în- 

văţăminte pentru toţi, este mijlocul prin care Lascar 

Catargiu a fost în tot-d'a-una un bărbat politic cu minte, 

îndrăzneţ cu cumpătare, înfocat, patriot dar fără de laude. 

D. Grigore Cogălniceanu, ridicând paharul săi în să- 

nătatea, familiei regale, în acest banchet, după doi ani 

de opoziţie, a dovedit că pentru partidul conservator ideia 

monarhică nu este o marfă de guvern.



Ei bine, cui se datoreşte întărirea, aşi putea zice crearea ideii monarhice în Romiînia? Lui Lascar Catargiu, 
lui, care ma! mult de cit ori-cine a întemeiat monarhia 
în această ţară. 

Ca toate ideile lui, ideia monarhică la stăpinit şi la condus în toată viaţa. 
L'aţi văzut la 1858 renunțind la candidatura lui 

pentru Domnie, ca să asigure unirea Şi putinţa înteme- ierii unei dinastii. 
L'aţi văzut la 1866 strivind cu energia lui răzvră- tirea şi pe urmă sfatuind cu blindeţea lui noua Domnie să se înaugureze prin clemenţă. 
Daţi văzut la 1866 luptind în Constituantă, în con- tra utopiilor demagogiei ca să inconjure Coroana cu acele 

drepturi şi prerogative fără de care monarhia nu-şi poate împlini misiunea. 
I'aţi văzut la 1871 acoperind cu spatele lui puternic prăpăstiile dintre Tron Şi ţară cu care se fălea demagogia, Şi creiînd pentru a, doua oară monarhia în această ţară. L'aţi văzut de la 1871 pănă la 1876 prezidind cel dWîntiiă guvern serios pe care l'a avut țara aceasta, do- vedind că Rominia poate fi guvernată de monarchia con- stituţională, şi cu preţul popularității lui stabilind regi- mul economic şi financiar din care trâim şi astăzi. L'aţi văzut în urmă vreme de 12 ani suferind toate nelegiuirile şi chiar atunci cînd o Cameră ingrată a în- cercat darea lui în judecată, neadresindu-se Coroanei de cit pentru un Singur lucru: cerind să, fie judecat. L”aţi văzut spre. sfirşitul domniei luj Brătianu, intrupind nemulţumirile țării şi ştiind să vorbească verde chiar faţă de Coroană cum se cuvine unui aşa om de Stat. 

Iar aţi văzut, acum un an, cînd s'a întimplat omului acestuia, ceea-ce nu s'a mai întimplat vre-unui om politic. 
Lascar Catargiu, fără a fi deputat, fără a fi senator, a primit la el acasă pe reprezentanţii guvernului, şi le-a dictat prin fostul săi ministru de culte pănă şi actele oficiale care aveati să dezlege un mare păcat. ___De atunci Lascar Catargiu stă d'asupra tutulor din Ori care partid ar fi.
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Ei bine, este o cinste pentru noi conservatorii că 
omul acesta al nostru a fost, al nostru este. 

Dar dacă această cinste o avem noi toţi conserva- 
torii de pretutindeni, ea este şi mai mare pentru d-v. 
Romiînii de dincoace de Milcov, care o dată cu unirea 
ne-aţi adus pe Lascar Catargiu. 

Să trăiască Lascar Catargiu!



Declaraţiile d-lui Lascar Catargiu 

I, 

Campania de răsturnare 

In ziua de 6 Aprilie, 1897, delegaţii partidului conservator din toată țara, sai întrunit în Congres la Ciubul conservator din capitală, pentru a se consfătui asupra atitudinei ce trebue să ia, faţă de situaţiunea politică a ţării şi faţă cu destrăbălarea, guvernamentală a partidului liberal, Au luat cuvintul d-nii: N. Economu, M. Balş, G. Panu, [. Comăneanu, Ionel Grădişteanu şi N. Rîşeanu. 
D. Take Ionescu, aclamat la tribună, rosti următoarele cuvinte (după »Timpul“, No. 79, Aprilie, 1897): 

Prietenia, Domnilor, pe care mi-o arătaţi, îmi e mai scumpă de cât ori-când altă dată. Din : cea ce vedeți şi din cea ce ştiţi, reese, cred, îndestul că am avut drep- tate, când am Zis, la întrunirea. de săptămina trecută, că nu se poate să meargă înainte colectivitatea. 
Nu se poate guverna fără oameni, şi d. Sturdza n'are oameni. — Cu miniştrii săi — să-i mai numesc? — nu se poate conduce ţara. Ori-ce ar face şi ori-cit s'ar frămînta, o să se dumice tot mai mult, o să se slăbească tot mai mult pănă vor ajunge să se convingă ei singuri că guvernămintul e o sarcină, prea grea pentru oamenii lor. Faptul că la apelul veneratului şef se răspunde în tot- dea-una în aşa de mare număr, încât nu ne încap sălile Clubului — şi nu ne vor încăpea nici sălile cele mai spa- ţioase din Capitală, căci nu e o sală care să se mărească, continui, cum continuii se măreşte numărul partizanilor noştri — faptul acesta invedereaziăi că puţină vreme vor „mal avea colectiviştii de Păcătuit.



625 

Se făcem act creştinesc, lăsîndu-i să se spovedească 
pentru sfintele sărbători — şi sunt sigur că, dacă va fi 
cinstit duhovnicul care i va spovedi, nu le va mai da să 
se grijească; după Paşti ne vom revedea şi sper că atunci, 
din locul acesta, nu vom mai vorbi ca opoziţie. 

Cu ocazia acestui congres, d. Lascar Catargiu, şeful partidului, ceti 
această importantă declaraţiune : 

2 Gan iiat, 

Se împlineşte un an de zile de cînd pentru întiia 
oară, după retragerea noastră de la putere, v'am convo- 
cat la sfat. 

Vă arătam atunci cum partidul liberal, prin politica 
sa de provocare, dovedise că nu pricepe rolul pe care îl 
crea frumosul exemplu ce dădusem noi retrăgindu-ne de 
la guvern în mod pacinic şi numai spre a înlesni alter- 
narea partidelor la cirmuirea ţărei. 

Vă arătam şirul de greşeli pe care le comisese gu- 
vernul prezidat de d. Dimitrie Sturdza, şi încheiam ru- 
gîndu-vă să organizaţi propaganda în îndoitul scop: „re- 
zistenţă în contra pornirilor guvernului actual ; pregătirea 
unui guvern reparator“. 

Nu-mi închipuiam atunci că aşa de repede şi aşa de 
desăvirşit erai să se împlinească cele ce prevăzusem. 

Puţine zile după întrunirea noastră de anul trecut, 
guvernul liberal a înscenat scandalul religios şi judecăto- 

„resc, care a necinstit pentru vreme îndelungă Biserica şi 
dreptatea şi care a pus în primejdie însăși temeliile 
statului. | 

V'aţi făcut datoria bărbăteşte, aţi îndemnat la rezis- 
tenţă, în contra pornirilor guvernului, şi ţara întreagă 

va urmat. Bărbăţia d-v. a fost încoronată de succes. Ne- 

dreptatea a fost îngenunchiată, ceea ce se mai puiea 

scăpa din cinstea ţărei s'a scăpat, şi turburarea suflete- 

lor s'a liniştit. 
Nu voesce să stăruese asupra părţei ce am luat la re 

zolvarea, jalnicei crize. Cu cea mai complectă uitare a în- 

tereselor şi a drepturilor noastre, cu o creştinească şi 

frățească, dragoste pentru cei ce păcătuiseră şi mărturi- 

68772. Discursură, II]. 40
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seaii pocăință, am dat sprijinul nostru, fără de care nu 
se putea deslega cele pe cari ei le înodase; şi am scă- 
pat nu numai ţara, dar şi pe dinşii. 

Nu voesc să insist pentru că nu am înţeles să tira- 
gem nici un folos, nici chiar un folos de minârie, din 
concursul nostru leal. Am slujit ţara şi Coroana ca în 
tot-d'a-una, pentru singura mulţumire de a ne face dato- 
ria. De aceea, cu mihnire am constatat, că cele stipulate — 
nu pentru noi —pe baza cărora am dat concursul nos- 
tru, nu ai fost îndeplinite nici pănă azi. 

Pilda, rea, care va sta în viitor în cale celor cari 
vor fi îndemnați de grija intereselor superioare ale ţării, 
să ajute protivnicii politici în ceasuri grele. 

O dată chestia religioasă rezolvată, am reintrat în 
calea pe care ne-o deschiseserăm de la început. Am dat 
încă o dată răgaz partidului: liberal. Afară deo încercare 
temerară de a sădi din măsuri nepricepute vrajba între 
păturile acestei ţări, anul politic a trecut fără altă ispravă 
de cit o criză ministerială de o lună ae zile. Budgetele 
chiar ali fost votate fără discuţie, şi, după însăşi mărtu- 
risirea liberalilor, încheiate fără echilibru. 

In cursul acestei sesiuni, cu desăvirşire stearpă, s'a 
făcut uimitoarea descoperire că guvernul liberal, din pizma 
neputinței în contra celor cari muncesc: a întirziat cu 
comandarea, cartuşelor necesare vastei române, după decla- 
rația, oficială a actualului ministru de războiii. 

Nici o dată, în istoria noastră politică, şi pot adăoga 
nicăeri şi în nici o vreme tn partid nu a săvirşit o vină 
mai grea. Totul se poate uita; nearmarea ţărei din rea 
voință nu se poate uita însă, fără a se seca însuşi isvo- 
rul celui mai inalt si mai puternic al nostru sentiment, 
iubirea de patrie. 

lar ca, încoronare a acestui şir de greşeli, dintre care 
cea din urmă este o adevărată crimă, oamenii cari le 
săvirşiseră s'aii reîntors la cîrma statului. Intoarcerea lor 
la guvern este o tristă lecţie pentru viaţa noastră poli- 
tică. Ea, însemnează că în Rominia guvernele pot săvirşi 
ori-ce vină, Pentru nici una nu este sancţiune. 

_Ast-fel, tocmai în ceasul în care se string la orizont 
norii cei deşi din cari poate eşi furtuna, Rominia este 
guvernată de oameni a căror incapacitate dovedită le ri-
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dică ori-ce autoritate şi ne inspiră cu drept cuvint toate 
îngrijirile. 

In ast-fel de împrejurări nu mai ne este iertat să 
privim cu nepăsare la nişte experienţe care nu mai pot 
destăinui nimic. Suntem nu numai în drept, suntem da- 
tori faţă de ţară şi de propria noastră conştiinţă să lu- 
crăm pe toate căile legale la răsturnarea acestui gu- 
vern. 

De acea v'am chemat. Nu mai este vorba, ca acum 
un an, să pregătim un guvern reparator. Din fericire pen- 

tru noi şi pentru ţară, şi noi suntem gata să luăm răs- 
punderea conducerii treburilor statului, şi ţara a arătat 
în chipul cel mai neindoelnic că de la noi aşteaptă în- 

dreptarea. unei situaţiuni care nu mai poate dăinui. Ale- 

gerile din urmă — şi d-v. ştiţi întru cit se poate găsi in 
alegeri adevărata icoană a voinței ţărei — dovedesc nu 

numai că între Camere şi adevăratele sentimente ale ţă- 

rei nu este nici o legătură, dar şi că încordarea spirite: 

lor şi pornirea naţiunei pentru noi suat mai mari chiar 
de cit la 1888, în ajunul căderei liberalilor. 

Va trebui, d-lor, să ducem o campanie cu atit mai 

energică cu cît interesele cari atirnă de dinsa sunt mai 

mari, Aceste interese nu trebue să uitaţi că sunt una 

de această dată cu cinstea, bunul renume şi poate însăşi 

siguranţa ţărei. 
Nu mă îndoiesc de izbindă. De cite ori am pornit 

cu deviza partidului: „nimie pentru noi, totul pentru 

țară“, în tot-d'a-una am biruit. Aşa va fi şi de rindul 

acesta.



ii, 

PRONUNCIAMENTUL 

In urma destăinuirilor făcute de cătră d. deputat Emil Costinescu, în 
Cameră asupra amestecului conducătorilor partidului liberal în cestia demi- 
sionării colective a unor ofiţeri de cavalerie, partidul conservator se adună 
din noii în congres politic, spre a delibera asupra situaţiei, în ziua de 22 
Martie, 1898. 

După ce vorbiră pe rînd d-nii: G. Gr. Cantacuzino, M. Balş, Al. Ca- 
targi, Joan Lahovari, vorbi şi: d. Take Ionescu cam următoarele (după 
„Timpul“, din Martie, 1898): 

D. Take Ionescu începe prin a constata că nu e grei 
de a spune cum e situaţia. Ca un omagii către d. N. Fi- 
lipescu, citează o frază dintr'un discurs al săi, ţinut la 
Iaşi, în care spunea că în toate țările sunt două partide: 
unul supus şi altul dominant. 

La noi, pănă acum cit-va timp, partidul dominant 
a fost cel liberal. Astăzi însă, şi în viitor, dominant va fi 
partidul conservator, care întrupează azi toate aspiraţiu- 
nile Rominiei. 

Aceasta, este situaţia. 
Şi lucru interesant: Ceea-ce a, prăpădit partidul libe- 

ral, este puterea. Ast-fel de la 1883—1888, partidul libe- 
ral a muncit enorm ca să dovedească că nu e liberal. Tot 
aşa acum, de la 1895—1898. 

Aţi auzit cum d. Costinescu, liberal vechiti de 30 de ani şi unul dintre cei mai marcanți membri ai partidului 
liberal, a tratat pe q. Sturdza în cestia criminalului pro- 
nunciament militar. Dar pe noi nu ne interesează cea 
spus d. Costinescu, ci ceea ce a spus d. Gogu Cantacuzino, 
care a mărturisit că pronunciamentul s'a, făcut în redacţia » Voinţei Naţionale“.
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A doua acuzaţiune, de nenaţionalizm in contra gu- 
vernului Sturdza, a făcut-o eri d. Delavrancea, unul dintre 
tinerii talentaţi ai partidului liberal, care a vorbit trei ore 
ca să spună că noi, conservatorii, ne am purtat bine în 
cestia, naţională. 

Din această situaţie rees două adevăruri triste: unul 
în ceea-ce priveşte relaţiele cu străinătatea şi altul, rela- 

țiele interne. Ast-fel d. Sturdza declară războiu, ca să ia 

Transilvania şi apoi tot el decorează pe leszenski, Sturdza 

înjură pe Ruşii şi el merge la Petersburg. 
Pe de altă parte s'a constatat că sub guvernul ac- 

îual totul se poate îndrăzni în Rominia şi faţă de Ro- 

minia. 
In Rominia nu mai există patriotizm şi un partid se 

poate juca d'a pronunciamentele militare. 

D. Take Ionescu termină, declarind că prezenţa ac- 

tualului guvern la cîrma statului este o cauză de slăbi- 

ciune a prestigiului ţării şi un pericol pentru regimul par- 

lamentar. 

In urma tuturor, se urcă la tribuna şeful partidului, d. Lascar Ca- 

targiu, care citi această declaraţiune : 

- . 
Danaila, 

Convocindu-vă azi, ar trebui mai de grabă să mă 

dezvinovăţesc de aparenta noastră inacţiune, de cit să 

justifice o chemare îndreptăţită acum de gravitatea împre- 

jurărilor. 

Dar evenimentele vă explică singure pentru ce, de 

un an aproape, am răspuns neincetat cu sfaturi de răb- 

dare la toate îndemnurile de a pripi deznodămintul unei 

situaţiuni ce știam că cuprinde în sine simburele unei 

descompuneri fatale. 

Ast-fel, fără a întări o cirmuire ce 0 socotim păgu- 

bitoare, ba chiar putind să ne mîndrim că prin cumpă- 

tarea, opoziţiunei noastre am dat pildă ţărei şi o lecţie 

protivnicilor noştri, am aşteptat în linişte și am avut 

mulţumirea să vedem chiar pe adversarii noştri cei de 

bună, credinţă, recunoscind dreptatea actelor noastre de
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guvern. Liberi de ori-ce angajamente, suntem împinși la 
guvern prin puterea favoarei populare, neademenite de 
nici o făgăduială înşelătoare. 

Ast-fel, fără neastimpăr— deşi cu o legitimă nemul- 
țumire—am lăsat să se facă a doua experienţă a unui 
guvern care adaogă la lovitura nelegiuită adusă Bisericej 
şi un atentat odios în contra Armatei. 

Multe sai iertat protivnicilor noştri. Istoria celor 82 
de ani din urmă este plină de uneltirile lor răzvrătitoare, 
făcute numai în scopul ingust de a ajunge Ja putere cu 
o zi mai curînd, cum este plină şi de măsurile lor vio- 
lente, pentru a se menţine la putere cu ori-ce preţ. 

Este însă un lucru care nu poate fi îngăduit. Este 
faptul comis în 1894, destăinuit de adversari d'ai noştri 
şi recunoscut în plin parlament de către însuşi unul dintre 
consilierii Tronului. Este amestecul guvernanţilor în pro- 
nunciameniul de atunci, este crima de a fi uneltit desfiin- 
ţarea însăşi a armatei, temelia statului. 

Cu prilegiul crizei bisericeşti, am socotit că era bine 
ca -cele legate de miini nelegiuite, de ele să fie deslegate, 
Spre a nu râmine urme de desbinare pe terenul religios. 
Cu aceeaşi tărie socotesc azi că trebue alungat un gu- Ven, care e tot atît de primejdios prin relele ce îngră- 
mădeşte, cit prin pilda demoralisătoare ce o dă stind în fruntea afacerilor. 

Destăinuirile despre care v'am vorbit, lipsa de pa- triotism de care Suvernul actual a dat atitea probe, în cit a stirnit chiar din partea liberalilor celor mai în- cercați învinuiri incompatibile cu deținerea puterei, nu îngădue prelungirea Situaţiunei actuale fără a sîngera demnitatea acestei țări, 
Aceasta este situaţiunea. Avem un guvern, vinovat de O crimă de stat. 

___ Datoria noastră a tuturor este să punem capăt acestei Sitvaţiuni.



In cestia naţională 

Cu ocazia publicărei discursului d-lui Take Ionescu asupra subvenţiei. 

şcoalelor romiîne din Braşov, Monitorul oficial, omiţinăd a publica textul or- 

dinului ministerial unguresc cătră Mitropolitul Roman din Sibiă şi publicin- 

du-se acest discurs (volumul de faţă, pag. 292) fără acest document, îl dăm 

aci in extenso: 

Excelenţa Tă, Domnule Arhiepiscop și Mitropolit, 

Ordinul din anul 1875, No. 559, al untecesorului, toc- 

mai din incidentul eşirei la iveală a subvenţiunei şcoale- 

lor din Braşov, dispune ca şcoalele confesionale din ţară, 

precum şi ori-ce institute de învăţămint de ori-ce cate- 

gorie şi de ori-ce grad, susţinute de comune, corporaţiuni, 

reuniuni saii privaţi, asemenea confesiunile şi bisericile, 

să nu poată cere şi să nu poată primi, sub nică o formă, 

ajutor şi subvenţiune materială de la state străine, de la 

domnitorii şi guvernele acelora. 

$ 72 al art. de lege XXX, din 1888, nu numai sus- 

ţine ordinul, ci cu putere de lege declară, că actualele 

şcoale medii susţinute de confesiuni, de municipii, de co- 

mune, de corporaţiuni şi de singurateci, asemenea, con- 

fesiunile şi bisericele, la nici un caz nu pot cere şi nici 

nu pot primi ajutor şi subvenţiune materială de la state 

străine, de la domnitorii şi guvernul acelora. 

Din probele documentale procurate de cătră guvernul 

regesc este evident, Că şcoalele aşa numite centrale din 

Braşov (gimnaziul gr.-or., şcoala comercială, şcoala reală, 

şcoala de fete şi şcoala, elementară) cu călcarea pe faţă a 

menţionatei ordinaţiuni şi a dispoziţiunilor legale şi contra
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categoricei şi strictei opriri, au primit şi au acceptat pe 
ascuns, prin mijlocirea Bisericei Sf. Nicolae din Braşov, 
în un lung şir de ani, subvenţiune anuală. 

Această ţinută, strict oprită prin lege şi la mai multe 
provocări tăinuită, care mai multe institute de învăţă- 
mint din patrie le-a pus sub influența materială a unui 
Stat străin şi sub o asemenea, influență a stat ani de zile 
fără ştirea guvernului regesc unguresc, ne îndreptățește ca, fața cu şcoalele din cestiune, să se aplice cea mai 
strictă pedeapsă cuprinsă în art. de lege XXX, din 1833, 
adică închiderea lor. 

Este de prisos să mai indie Excelenței Tale, întru cit reduce această măsură la posibilitatea desvoltărei civilizaţiu- nel în şcoalele medii cu limba rominească. 
Inainte însă de a face paşii de lipsă pentru execu: tarea acestei dispoziţiuni a mele, voesc să daii posibili- 

tatea şcoalelor centrale din Braşov pentru mai departe —— subsistența şi aceasta în modul urmator: Să bine-voeşti, Excelenţa Ta, să aduci acest rescript al mei la cunoştinţa senatului şcolar al consistoriului arhidiecesan, care, după cum sunt informat, se va întruni în şedinţă cit mai în grabă, şi a-i comunica că faţă cu şcolile din cestiune pen- tru ținuta Eforie, care a călcat ordinaţiunea de oprire şi dispoziţiunile legei, Şi institutele din patrie în mod ascuns le-a pus în dependinţă materială de guvernul unui stat străin, pentru această ținută am intenţiunea, să aplic mă- Sura cea mai aspră, de la care numai în acel caz m'aşi abate, dacă senatul şcolar al consistoriului de sub preşe- dinţia Excelenței Tale, interzicind Eforiei din Braşov îa- cultatea de a primi sub orice nume şi sub ori-ce titlu ajutor de la guvern sau de la domnitor străin — va su- plica la mine pentru ajutor de la stat, spre scopul şcoa- lelor. 
In ce priveşte o asemenea suplică, pot asigura pe Excelenţa Ta ain capul locului despre buna mea voinţă şi în legătură, cu aceasta, despre aceea ca să păstrăm ne: atinsă, limba romină ea limbă de propunere şi caracterul confesional al şcoalelor. | Primeşte, Excelenţă, expresiunea sincerei mele stime. 
Budapesta, 18 Aprilie, 1898. 

(ss) W/assics,



Cine-i trădător?!) 

Cu ocazia interpelării d-lui deputat N. Fleva, asupra programului 
partidului liberal de la Iaşi şi a sistemului de guvernare al d-lui Sturdza, 
cu totul opus acelui program, se fâcură discuţiuni foarte lungi şi foarte 
aprinse, care durară o săptămînă şi la care luară parte toţi corifei parla- 
mentului. 

Răspunzînd acestei interpelări, ortodoxii guvernamentali atacară pe o 
mulţime de deputaţi ca d. Şendrea, Pop, Delavrancea, Al. Djuvara şi alţi, 
cari luară cuvintul în cestie personală. 

Intre aceia d. Cociaş de la Brăila, vrînd să apere pe d. Sturdza de 
acuzaţiunea de trădare, afirmă că în ţara rominească nu este nici un tră- 
dător ; ceea ce fâcu pe d. Take Ionescu să ia cuvîntul, şi să rostească, în 
sedinţa Camerei de la 7 Martie, 1898, o scurtă filipică, model de ironie şi 
îineţe parlamentară. 

D. Vice-preşedinte V. Epurescu: D. Take Ionescu are 
cuvintul în cestiune personală. 

D. Take Ionescu: Mă execut, d-le Preşedinte, cu atit 
mai mult, cu cît n'am de cît două cuvinte de spus. 

D-ior deputaţi, d. Cociaş, în cuvintarea sa de ieri, 

foarte aplaudată, ceea ce de sigur mă auturiză pentru Mo- 

ment să cred că d-sa exprimă gîndul majorităţei şi al d-lui 

prim-ministru, a făcut de două ori aluziune la mine. 

Intiia oară, atribuindu-mi mie un articol din „Rominul“ 
intitulat „Strigoii“. 

D-lor, am scris atitea articole, în cit nu aşi voi să 

iati şi pe ale altora. Acel articol a fost scris de d. Vintilă 

Rosetti şi publicat sub iscălitura sa în „Rominul“ din 

8 Marrie, 1891. 
Este adevărat că d. Cociaş este noi în politică, căci 

d-sa a debutat eri, şi este foarte uşor să se înşele în su- 

venirile sale politice. Pentru aceasta n'aşi fi cerut cu- 

vintul, fiind-că un articol mai mult sai mai puţin, chiar 
  

2) Acest discurs, nefiind publicat la anul în care s'a pronunţat, se 

pune aci.
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intitulat Strigoii, nu mă turbură de loc; afară de aceasta 
proza amicului mei d. Vintilă Rosetti este destul de bine 
scrisă, ca să nu mă supăr, cînd mi se atribue un articol 
al săi. 

Ceea ce m'a supărat însă din cuvintarea d-lui Cociaş, 
este o altă împrejurare, în care d-sa a vizat pe amicii 

mei şi pe mine în special: de această a sa afirmare sunt 
foarte supărat şi de aceea protestez. 

D. Cociaş a spus că nu există in Rominia nici un tră- 
dător, în ceea ce priveşte cestiunea naţională. 

Eu, d-lor, nu pot să primesc acest lucru, fiind-că am 
fost decretat de d. Sturdza în întruniri publice cu epite- 
tul de trădător. 

Şi la acest epitet ţin mai mult de cit la ori-ce, mai 
mult de cit la toată cariera mea politică. 

D. Sturdza nu sa mulţumit să spună că sunt trădă- 
tor, ci ca om erudit ce este, ca om obicinuit cu procedeurile 
criticei savante, ca om drept şi nepărtinitor,— nu-l ştiam 
inspirat şi de S-tul Apostol Pavel, — a dovedit, a docu- 
mentat trădarea, mea. 

D-sa, în discursul săi, în importantul săi discurs pe 
care la tradus” şi în franţuzeşte, discurs care a fost oprit 
de a circula, în Ungaria de către ministrul Perezel, după 
ce a ajuns prim-ministru d-nul Sturdza, dar înainte de 
decorarea, lui Jeszensky, discurs aşa de important şi cu 
miez, în cît „Neue Freie Presse“ ne-a spus, tot după ce 
d. Sturdza a ajuns la guvern, că d. Sturdza, — înainte de 
a ajunge la guvern —, Pa trimis şi lui Lobanoff, ambasador 
la Viena şi Lobanoff a dat din umeri: „Nu mă păcăleşte 
pe mine Sturdza aşa de lesne“, în acel discurs d-sa a spus 
de ce sunt eii trădător şi anume: 

Pentru-că am scos din şcoală harta Daciei, fiind-că 
am scos din istoria romînească lucrările privitoare la Tran- 
silvania. Că nu era lucru adevărat, o știți cu toţii; că 
hărţile din şcoale nu au fost schimbate de mine, o ştiţi 
bine; că în cărţile de istorie şi de citire publicate sub 
mine, — sunt de faţă, — stă nu numai istoria Rominilor de 
dincolo, dar chiar hora lui Cloşca şi Horia, iar o ştiță toţi! 
Ce importă! 

D. Sturdza s'a bizuit pe aceste învinuiri, ca să mă 
facă trădător.
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Trădător, iarăşi, fiind-că aşi fi avut în Transilvania 
agenți de trădare, agenţi masculini şi feminini! 

Pe cei masculini îi-a citat. Era secretarul met: gene- 
ral, Arion. 

Pe cei femenini, în discursul scris nu-i numeşte, dar 
le-a spus numele în cuvîntarea de la Orfeii,—am martori, 

— dar îia şters cînd a tipărit discursul, un procedeu de- 
altminteri foarte comod; altă dată ştiţi că a înghiţit un 
discurs pe de-a întreg! 

Trădător, pentru Gaşi fi dat 280.000 lei Românilor 
din Transilvania, daţi cu mandate anume specificate! 

Trădător, fiind-că zicea că am consiliat pe Românii 

condamnaţi la Cluj să se ducă în puşcărie şi să facă pe- 

deapsa la care fuseseră condamnaţi, cum se cuvine unor 

oameni cari luptă pentru o idee pe care vor să o facă să 

triumfe. 
Trădător, pentru-că sunt afiliat la tagma boerească care 

vrea să danseze un ceardaş cu Ungurii pănă la Marea 

neagră ! 

Intr'un cuvînt, trădător, ca rezultat al unei întregi 

politice, pe care d-sa o denunţă ţărei în toate detaliile 

ei, şi care se rezumă în aceste cuvinte: „Aceasta constitue 

„un complot uricios şi o mare trădare de neam şi de ţară“, 

trădare pentu care d-nul Sturdza declară că a luat cu- 

vintul pentru ca numele mei „să fie pe vecie înfierat cu 

„sigiliul trădărei naţionale.“ 

Ei bine, domnilor, dacă am primit cu plăcere, de la 

d-nul Sturdza, epitetul de trădător, atunci, nu pot să pri- 

mesc cu plăcere de la d-sa epitetul de bun romîn acuma. 

E absolut cu neputinţă această schimbare, pe care 

îmi-o oferă d-nul Cociaş, şi pe care o resping din toate 

puterile convingerilor mele. 

Piu să se constate că atunci, cînd d-nul Cociaş a spus 

că nu e nici un trădător în Rominia, s'a înşelat: Sunt 

trădători în Rominia, şi, cum în cestiune personală nu 

pot vorbi de cit de mine, ei sunt trădător al neamului 

rominesc, urzitorul al unui complot odios şi oribil pentru 

neamul romiînesc. 
Să nu credeți că e o glumă; lucru are seriosul săi. 

Cuvintele prin ele însăşi n'ai nici o valoare, sunt o adu-
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nătură de sunete; ele n'au valoare de cit după înţelesul 
pe care il dă persoana, care le pronunţă. 

De exemplu: Sunt oameni cari v&d culorile greşit şi 
cari nu disting între roş şi galben. Ei bine, dacă un om 
de aceştia ţi-ar spune că vede roş, cind în realitate cu- 
loarea, ar fi galbenă, d-ta nu-ţi ai face părerea că vezi un 
lucru roş, ci un lucru galben care pe limba lui se chiamă 
roş. Tot aşa e şi aici: cînd d. Sturdza, a spus că purtarea 
mea în cestia naţională se chiamă purtare de trădător al 
ţărei şi că purtarea d-sale se chiamă purtare de bun Ro- 
min, cum vreţi d-v. să primesc rectificarea pe care mi-o 
propune acum d-nul Cociaş? 

Aşa, că, fiind dat înţelesul cuvintelor în gura d-lui 
Sturdza, fiind dat înţelesul cuvintelor după aplicarea care 
de sigur şi-o face domniei-sale, am primit cu bucurie, cu 
cinste şi cu mindrie porecla, de trădător, şi mă fălesc şi 
azi cu numele de trădător. Resping însă cu un absolut 
desgust numele de bun patriot, dacă această însemnează 
să seamăn cu d-nul prim-ministru.



CUVÎNT AREA 
ROSTITĂ LA ÎNMORMÎNTAREA LUI DIM. CEZIANU 

D. Take Ionescu a rostit la 10 Februarie 1898, la înmormintarea 

mult regretatului Dim. Cezianu, fruntaş conservator apreciat, cuvintarea 

următoare: 

Tic CA ofabică anate, 

Comitetul central al partidului conservator, din care 

Dumitru Cezianu făcea parte, mi-a dat durerâsa cinste de 

a spune aci un ultim cuvint. | 

Vremea este nemiloasă cu noi; rind pe rînd ne ră- 

peşte pe cei mai harnici, pe cei mai neinteresaţi, pe cei 

mai credincioşi. 
De la începutul vieţei iui politice, Dumitru Cezianu a 

închinat ideilor şi partidului conservator toată energia, 

toată inteligenţa şi toata dragostea lui. 

În 1883 a fost trimis pentru întiia oară în Parla- 

mentul ţărei, ales în vremurile grele de către coniudeţenii 

săi, pe cari atita îi iubea, de către Romanați, de unde 

îşi avea el obirşia şi unde se vor odihni pentru vecie res- 

turile lui păminteşti. 
Noul ales însă, nu avea să intre în acea Cameră. 

Impreună cu şefii lui Cezianu ga retras în semn de pro- 

testare. | 

Aşa şi-a început el vieaţa: întreg, drept şi leal. 

De atunci încoace, prefect, deputat, director al unuia 

dintre cele mai importante servicii publice, al unui ser- 

vicii care de sigur este cit un minister, pretutindeni şi 

în tot-de-a-una D. Cezianu a lucrat cu belşug. 

Şi dacă soarta nu ar fi curmat aşa de timpurie 0
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viaţă atit de prețioasă, nimeni nu se îndoeşte că D. Ce.- 
zianu era menit, să consacre puterea sa de muncă şi dra- 
gostea lui de neam şi în cea mai înaltă treaptă în care 
omul îşi poate servi ţara. 

Singura noastră mîngiere este că, pe D. Cezianu nu-i 
plingem singuri. Toţi, fără deosebire, recunosc marile ser- 
vicii pe cari acest om de bine le-a adus ţărei în toate 
împrejurările. 

Moartea lui chiar nu este de cit o jertfă pentru bi- 
nele obştesc. El care ar fi putut trăi fericit Şi liniştit, s'a 
azvirlit cu toată ardoarea, cu toată, energia în virtejul 
grijilor, ca să facă să reuşească o idee care-i era dragă: 
întemeierea industriei naţionale. 

Ca, ori-ce izbindă, şi aceasta se vede că avea nevoe 
de jertfa, cea mai mare: de jertfă omenească, 

Prietenul nostru a fost aceasta nobilă jertfă. El s'a 
consumat pe sine ca să facă să trăiască şi să propăşească 
ideea, 

Dumitru Cezianu a căzut pe cimpul de arme, pe cîm- 
pul de onoare a bătăliilor pacinice, în care, dacă nu se 
aude zgomotul armelor, coasa morţei tot nu se rugineşte. 

Şi a căzut ca un viteaz. A căzut după ce a învins. 
Lui i-se cuvine nu numai lacrimile noastre, dar şi laurii 
eroilor. 

Fie-i ţărina uşoară!



MOARTEA LUI ALEXANDRU LAHOVARI 

Cuvîntarea funebră a d-lui Take Ionescu 

La înmormîntarea marelui Alexandru Lahovari (16/:8 Martie, 1897), ia 

cuvintul cel din urmă, d. Take Ionescu, încheind seria cuvîntărilor funebre. 

D-sa vorbi ast-fel: 

oabaică Adina :e, 

Tovarăşii de luptă miau dat mie nepreţuita cinste 

d'a spune vorba cea din urmă la groapa lui Alexandru 

Lahovari. Am primit-o cu smerenie; cu smerenie, fiind-că, 

numai un glas ca al lui ar fi putut să se rostească cum 

se cuvine la un ast-fel de mormiînt; cu smerenie, fiind- 

că nu uit ceasul hotăritor al vieţei în care el m'a în- 

drumat. 
i 

Pe el, mai fericit de cit alţii, soarta l-a scutit de 

durerile îndoelei. Din ziua d'întiiii el a ştiut de ce parte 

trebuia să-şi pună comorile de minte şi de inimă cu care 

îl înzestrase firea, ca să slujească mai bine şi adevărului, 

și ţărei. 
Prei-zeci şi doi de ani stătu el neclintit, căci trei- 

zeci şi doi de ani aii trecut de cînd, pentru întiia oară, 

a fulgerat glasul lui cel puternic, şi aşa a fulgerat în cât, 

de a doua zi, a şi fost osindită de stăpînirea de atunci 

tribuna Ateneului, la care Lahovari se suise. Trei-zeci şi 

doi de ani a fost el la locul de primejdie şi în această 

lungă vreme, nici odată n'a şovăit, nică odată nu s'a des-
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nădăjduit, nici o clipă nu s'a îndoit. In timpuri de slavă, ca şi în ceasurile cele negre, miinele lui zdravene ati staț 
aşa de încleştate pe steagul conservatismului romin, în cît 
conştiinţa publică nu mai poate să. deosebească steagul 
de stegar, şi astăzi lacrămile care ne podidesc, curg şi pe unul şi pe altul. 

La Alexandru Lahovari, ca la cei aleşi, persoana era jertfită partidului, iar partidul era la el fără milă înge- nuchiat dinaintea ţărei. De aceea, atunci cînd a venit vorba că Lahovari murise, lau plins toţi, şi cei pe care îi du- sese la izbindă, şi cei în contra cărora se războise. De aceea, sicriul acesta se scoboară în pămint stropit de lacrimi romineşti nu numai din tot cuprinsul Regatului, dar de pretutindenea pe unde calcă picior de Romin, şi de dincolo, din locurile pe cari, ca un brii le în- conjoară mil, şi de departe, din ținuturile pe care le scaldă vaiurile de smarand ale Adriaticei şi ale Archi- pelagului. 
Păptura toată şi-a juruit-o Alexandru Lahovari pentru binele obştesc. Şi era făptură, făptura lui La- hovari! 
N'am să înşir aici faptele lui cele mari. Ele stai tipărite pe fie-care foaie din cartea, istoriei; fără ele, istoria celor trei-zeci şi doi de ani din urmă nu se poate scrie. 
Imi stă înainte acum numai Alexandru Lahovari, maestrul vorbei. Ce maestru! 
Nimeni, nimeni înainte de dînsul, şi de sigur nimeni după dînsul, n'a slăvit şi nu va slăvi ca dinsul graiul rominesc. 
Cit va trăi limba aceasta, vor trăi şi cuvintele lui. In el strănepoţi de nepoți d'ai noştri vor găsi, întocmai ca şi noi, nu numai urmele celui mai curat şi mai lumi- nat patriotizm, dar şi modelele cele mai săvirşite de fru- musețe. Căci nimeni n'a tilmăcit gindirea rominească în icoane mai măreţe de cit dinsul, nimeni n'a îmbrăcat-o în podoabe mai bogate şi mai strălucite. 

Il vor citi urmaşii noştri, îl vor admira, se vor în- sufleţi de la diînsul, dar nu-l vor cunoaşte. Căci, ceeace era mai mare şi mai frumos în elocinţa, lui, era el. Era omul frămintat de patimă, de patima nobilă a binelui,
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dar de patimă. Era, omul pe care atit ?] mistuia para cea 
nestinsă, în cît vorba lui dogorea. Era omul minat de 
acea putere tainică, care pe cei ca dinsul îi zmulge din 
frămîntările vieţei trupeşti, şii ridică în sfere aşa de 
înalte, în cît pentru ei orizontul se cufundă cu infinitul, 
şi se simt intrați în armonia universală. 

Aceasta s'a stins pentru tot-de-a-una. 
S'a stins pe neaşteptate, dacă-i numărăm zilele, nu 

însă dacă îi pătrundem firea. Minunea nu este că a pierit 
Alexandru Lahovari, minune este că n'a pierit mai de 
mult. Trei-zeci şi doi de ani el n'a trăit viaţa unui om, 
el a trăit viaţa unui neam. In pieptul lui cel vast nu sa 
ridicat numai furtunile cari încap într'unul dintre noi, 
în el ai viscolit uraganele, care ai clătinat Rominia 
intreagă. Şi dacă este adevărat că “:" aceste uragane 
națiunea a eşit şi mai mare, şi mai vo... za să pol- 
nească înainte spre ursita, ei, tot aşa de adevărai este 
că calcă pe cadavre. Așa zace ilustrul nostru prietin. 
Molohul războiului, care cere pe cei mai viteji, ca să 
asigure izbinda, nu este singur. Tribuna îşi are şi ea 

Molohul ei. 
Intr'una din cele mai frumoase vedenii ale lui, 

Alexandru Lahovari ne-a arătat sabia glorioasă a Ro- 
mîniei în virful căreia stă o picătură de singe. In 
acele măreţe cuvintări, cu care de atitea ori el ne 
inălţa sufletele şi ne făcea să ne simțim şi mai tari, şi 
mai mindri, eraii nu picături, erai şiroae de singe. 

Aşa, zi cu zi, ceas cu ceas, jertfa mereu reînoită 
pe altarul. Patriei, s'a mistuit ceea-ce Dumnezeii pusese 
în această ţărină. Mult, mult trebue să fi fost, dacă a 
ţinut atita ! 

Aşa s'a, sfirşit tovarăşul nostru pe cîmpul de onoare, 
şi nu fără să ştie. In cea din urma din admirabilele 
scrisori pe care le trimetea din exilul la care îl si: 
lise boala, celor care năzuesc să calce în urmele lui și 
dWabia se zăresc de umbra uriaşului, în mijlocul sfatu- 
rilor celor may înțelepte, de o dată, condeiul lui cel 

energic se opreşte şi lasă să-i scape amăritele cuvinte: 
„Cine ştie dacă voiu fi şi miine!“ Fără de legătură văzută 
cu gindirea lui prezentă, ecoii misterios al glasului veci- 

nic care-l chema! 
68772. Discursuri. III. 41
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In faţa soartei nemiloase, care ne-a pustiit casa, 
să ne mîngiiem cu gindul că numai cu morţi ca a 
lui se dospeşte viaţa neamului, şi împreună cu poetul 
„să ne plecăm trunţile dinaintea marelui Ziditor, care a 
vrut să tipărească în el o urmă şi mai vastă a spiritului 
săii creator.“ 

Fie-i ţărina uşoară!



MOARTEA LUI LASCAR CATARGIU 

DI Dăm aci următorul articol, publicat în fruntea ziarului conservator 
Timpul (Joui, 1 Aprilie, 1899), semnat de d. Take Ionescu: 

Lascar Catargiu s'a stins eri, fără durere, fără sufe- 
rinţă, stind de vorbă cu un devotat şi iubit prieten, dis- 
cutind despre treburile ţărei. 

Un ceas înainte i se adusese vestea despre căderea 
guvernului. Cite-va minute după moarte şeful casei mili- 
iare a Regelui venea să aducă ştirea că azi de dimi- 
neaţă Lascar Catargiu era iarăşi chemat să compună gu- 

vernul. 
Aşa a murit Lascar Catargiu, în mijlocul luptei, la 

locul de onoare. - 
Aşa, numai aşa se cădea să treacă la nemurire Las- 

câr Catargiu, 
Acest, sfirşit, care aminteşte pe Nelson la Trafalgar, 

căzîind tocmai cînd i se anunţa victoria, seamănă a o pa- 

gină ruptă dintr'o tragedie antică. 

Numai printre eroii antichităţei poţi găsi oameni ca 

Lascar Catargiu. Pe acest mort de eri nu "| poţi com- 

para de cit cu morţii de mii de ani, atit de măreaţă în 

cinstea, seninătatea şi bunătatea ei este figura şefului pe 

care 7] jelim. 
Ca să se vadă mărimea lui Lascar Catargiu, nu este 

nevoie de nici o depărtare. Marmora din care "l-a zidit 

făptura era aşa de albă în cit puteai să o priveşti cit de 

aproape. 
Alţii mai talentaţi, mai învăţaţi, mai personali, din
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generaţia cea mare, ai început cu mai multă strălucire, 
au gustat mai de vreme din popularitatea îmbătătoare, 
dar au trăit să vadă discutindu-li-se meritele şi scăzin- 
du-le autoritatea. 

Lascar Catargiu din potrivă. Viaţa lui a fost un mers 
neîntrerupt din ce în ce mai sus. Iar sfirşitul este o ade- 
vărată apoteosă. " 

Pentru Lascar Catargiu popularitatea n'a venit de 
odată, ademenită de vorbe frumoase ori de făgădueli de- 
şerte; ea a. venit încetul cu încetul, ca o răsplată a unei 
vieţe întregi închinate datoriei, călăuzită de un singur 
dor: dragostea de ţară. 

Alţii ai vorbit mai des de cît dinsul despre iubirea 
lor de neam. Lascar Catargiu însă ?l-a iubit cu acea pa- 
siune adincă care amuţeşte vorba, dar îmbărbătează 
inima. 

Aceasta este explicaţia, singura explicaţie a întregei 
lui vieţi... 

„Aşa îl vedem la 1858, tinăr încă, jucînd un rol de 
căpetenie în divanul ad-hoc şi asigurind Unirea prin re- 
nunţarea la candidatura Tronului Molaovei. 

Aşa îl vedem locotenent domnesc la, 1866, reprimina 
cu energie mişcarea separatistă de la Iaşi şi asigurind 
ast-fel menţinerea Unirei. 

Aşa il vedem tot la 1866, cel dintii prim-ministru 
al tinărului principe Carol, luptind şi reuşind ca Consti- 
tuţia ţărei să nu fie lipsită de acele garanţii de ordine 
şi de stabilitate, necesare ori-cărei monarshii constitu- 
ionale. 
| Aşa îl vedem la 1871 punind în slujba Coroanei vîn 
josul lui sprijin, şi împedecînd ast-fel o abdicare, care în 
acele împrejurări era tot una cu sfişierea Romîniei. 

„___ Aşa îl vedem de la 1871—1876 dina ţărei cel d'în- 
tiii guvern stabil, şi cu prețul popularităței creînd sta- 
tului resursele financiare din care trăeşte şi azi. 

___ Aşa îl vedem la 1888 dirigind fără nici o ostenta- 
țiune lupta ţărei în contra unui guvern istovit de o prea 
lungă domnie. 

Aşa îl vedem în urmă dind țărei cel mai capabil 
a mai rodnic guvern din cite a avut Rominia vre- odată.
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Aşa îl vedem la 1895 retrăgindu-se în linişte şi dînd 
o pildă care n'avea să fie imitată. 

Aşa îl vedem la 1896 înălţindu-se şi mai sus în taina 
iubirei de ţară şi renunţind la puterea pe care nu avea 
de cit să o vrea ca să o aibă, numai pentru ca restabi- 
lirea liniştei și păcei în sfinta biserică al căreia fiii cre- 
dincios şi devotat era să se poată face cu bună-voirea şi 
concursul tuturor. Da. Aşa îl vedem la 1896 guvernind 
din casa lui, el care nu era nici măcar membru al repre- 
zentajţiunei naţionale şi dezlegind una din cele mai grele 
crize prin care a trecut regatul Rominiei. 

Ne apăruse atunci la toţi într'o ast-fel de apo- 
teoză în cit srezusemică acel apogeii nu se maj putea 

întrece. 

Ne-am înşelat. 
După trei ani ne-a fost dat să vedem pe acelaş om, 

sub povara anilor, şi izbit deja de prima lovitură a boa- 
lei, neprimind nici o odihnă şi conducind încă o dată o 

luptă şi mai mare: lupta pentru restabilirea demnităţei 

naţionale. | 
Toţi îl rugam să stea liniştit, să lase altora povara 

muncei. Marele Romîn nu a voit şi pănă în ceasul din 

urmă, un minut nu a părăsit locul de cinste, cimpul de 

bătaie. 
Ştia că zilele îi sunt numărate. Doctorului care-i 

spunea, să, nu fie îngrijit, Lascar Catargiu răspunde ca un 

eroii din Plutare: „— Ce, crezi că eii sunt om care să 

"mi fie frică de moarte?“ 
Şi, fără teamă, fără preget, în ajunul morţei prezida 

la clubul conservator întrunirea delegaților din toată ţara, 

şi încă o dată le arată frumoasa şi pura lui figură ca să 

le rămie vecinic întipărită ca o icoană a dreptăței, a bu- 

nătăţei, a cuminţiei şi a celui mai nobil, a celui mai 

curat, a celui mai înalt patriotism. 

Acesta este Lascar Catargiu al Istoriei. 

Despre Lascar Catargiu al nostru, despre Lascar Ca- 

targiu cu care am trăit, cu care am lucrat, pe care 'l-am 

iubit ca pe un tată, despre acesta nu putem vorbi azi. 

Lacrămile ne îneacă şi nu vrem să le oprim. 

Să curgă şiroaie. 
Să curgă în toate colțurile de pămînt, unde calcă
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un picior de Romin, să înnece toate piepturile romîneşti 
de pretutindeni, căci mai presus de toate, înainte de toate 
cel care a murit a fost un mare Romin. 

Să curgă, şi prin ele să ne înnălţăm inimile. 
Ca Lascar Catargiu să uităm tot ce priveşte per: 

soanele noastre, aşa de şubrede, şi să nu ne gindim de 
cit la ceea-ce este de-asupra noastră, a tuturor, la Ro- 
minia, care a fost înainte de noi, va fi după noi şi ar i 
şi fără noi.



LA ÎNMORMÎNTAREA LUI LASGAR GATARBIU 

Cuvîntarea funebră a d-lui Vake Ionescu 

| La înmormintarea şefului partidului conservator, în ziua de 4 Apri 

lie, 1899, d. Take Ionescu rosti următorul discurs funebru, ce a emoţio- 

nat întreaga asistenţă: 

atică CĂ sate, 

Mi sa dat dureroasa cinste să spun cea din urmă 

vorbă lingă resturile pămiînteşti ale marelui Lascar Ca. 

targiu, de sigur fiind-că am fost cel din urmă al lui se- 

cretar, fiind-că şeapte ani şi jumătate am trăit din viaţa 

lui, am trăit o vreme care va râmine cea mai dulce a 

vieţei mele, ori-care mi-ar fi ursita. 

L-am văzut de aproape şi l-am înţeles pe iubitul nos- 

tru mort; l-am văzut de aproape şi am stat uimit de 

atita mărire, cum stai pironit în faţa unei astfel de 

pierderi. 
Nu se poate vorbi azi de cele făptuite de Lascar 

Catargiu ; ar fi să desfăşurăm aici toată istoria, noastră 

contimporană, aceea care s'a, scris şi mai ales aceea care. 

nu s'a scris, căci Lascar Catargiu era din rarii oameni 

cari vor să facă lucrurile, dar le este indiferent dacă se 

ştie ori nu cine lea făcut. 
Toţi admirăm extra-ordinara fire a acestui om. Toţi 

aamirăm jertfa lui continuă pentru binele ţărei. Toţi sun- 

tem pătrunşi de mărirea morală a acestui om, care nici 

odată nu s'a clătinat, care nici odată nu a ezitat. 

Stăm înmărmuriţi dinaintea virtuţilor lui, ne plecăm 

senuchii dinaintea faptelor lui.
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ȘI, d'asupra tuturora, ne stă în faţă ca o taină neex- 
plicată, seninătatea lui fără de pereche, acea seninătate 
care înfăţişează pe acest soldat ca pe un patriarch. 

Mulţi oameni mari, mulţi oameni de ai noştri, aii 
făcut şi jertfe, au făcut; şi lucruri mari. La mulţi a învins 
dragostea de ţară asupra pornirilor personale, sentimentul 
datoriei asupra sentimentului personalităţei. 

La Lascar Catargiu n'a fost nici odată nevoie de o 
ast-fel de învingere, fiind-că la el n'a fost nici odată luptă. 

Şi energic şi blind, şi hotărit şi cu minte, şi neîn- 
frînt în contra răului şi covirşit de bunătate, şi voinic 
ca un eroi antic şi înduioşat ca o femee, şi pătrunzător 
pănă în adincul firei oamenilor şi naiv ca un copil, Las- 
car Catargiu a dus o viaţă de sfint în mijlocul valurilor 
patimelor lumești, a rămas pururea liniştit în mijlocul bă- 
tăliilor celor mai duşmănoase. 

Taina acestei firi fără pereche este tocmai desăvirşi- tul lui echilibru. De tinăr el şi-a avut o concepţie a, vie- ţei, foarte simplă şi foarte curată, Şi toată viaţa s'a, supus acelei concepţii, fără nici o îndoială, fără nici o şovăire, fără nici o luptă lăuntrică. 
Credincios al Sfintei Biserici, Lascar Catargiu nu şi-a turburat firea cu nici una din indoelile veacului. Rezemat pe această credinţă el şi-a zis foarte simplu încă de la inceput: moşi şi strămoşi de-ai mei ati muncit pentru ţara, asta; viaţa pe care mi-a dat-o Dumnezeiă, dator sunt să 0 închin acestei ţări. 
O ast-fel de desăvirşită biruinţă a virtuţei, la el s'a obţinut fără nici o Sfişiere, fără nici o luptă. S'a devotat în tot timpul ţărei, fiina-că aşa trebuia să facă, fără să se întrebe un singur moment dacă face bine ori răă. O altă concepție pentru el era lucru imposibil, lucru ne- firesc. 

In vremurile din urmă, cul-va care îi propunea să meargă să se odihnească Ciţi-va ani în străinătate, Las- car Catargiu răspundea cu o completă seninătate: sunt dator să lucrez pentru ţară, cum s'ar putea să plec? Şi a rămas. 
„Aşa mil închipuese pe acest mare om în toate îm- prejurările vieţei lui pe care atit le admirăm, Cind la 1858 a, renunţat la tronul Moldovei pentru
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Unire, să nu credem că a fost în el vre-o luptă între el 
şi naturala ambiţie a omului. 

De loc. Lascar Catargiu şi-a zis: Trebue Unire, Unire 
cu mine nu se face, deci să mă retrag, fără ca măcar 
să-şi inchipue că face un sacrificii. 

Cind la, 1864 a stat în Cameră, la locul lui de pre- 
şedinte, pe cînd armata intrase în sală şi deputaţii aler- 
gaii în toate părţile, să nu credem că a fost în el lupta, 

fie de o clipă, intre sentimentele conservărei personale şi 
acel al păstrărei demnităţei Adunărei. De loc. A stat, fi- 
reşte pentru că trebuia să stea fără turburare şi fără, 
esitare. 

Cind la 18366, Aprilie, a făcut actul de energie care 
a scăpat Unirea, să nu credem că a fost în el, inel 
omul cel mai blind, luptă între nevoia de stat şi mila 
pentru cei rătăciţi. Nu, a fost energic fiind-că aşa trebuia 
să fie. Tocmai pe urmă îl văd cuprins de jale şi podidit 
de lacrămi peatru cele ce trebuise să se intimple. 

Cind la 1871 a scris în istoria ţărei acea pagină glo- 
rioasă, care singură de ar fi şi tot l-ar pune alături cu 
cele mai curate şi mai mari figuri ale neamului din toate 
veacurile, să nu credem că a fost în el vre-o esitare, 
vre-o nevoie de socoteli şi raționamente complicate. Nu, 
lucrul i-a venit fireşte. Dinastia străină pentru care el lup- 
tase, trebuia păstrată, şi s'a asvirlit în arenă. 

Tot aşa la 1896. De rindul acesta nu mi-l mai în- 
chipuesc. De rindul acesta l-am văzut, căci în toată această 
criză i-am fost slujbaş zi cu zi, ceas cu ceas, 

Țara întreagă a admirat sacrificiul pe care l-a făcut 
pentru biserică Lascar Catargiu în acea în veci memora.- 
bilă împrejurare. "Şi vor fi închipuit mulţi, poate, că va fi 
fost vre-o luptă în conştiinţa lui Lascar Catargiu, între 
legitima ambiţie de a triumfa şi de a lua încă odată sa- 
crina puterei, şi dorinţa de a vedea pe toţi la o laltă 
într'o chestie mare. Nu, nici o luptă, nică o ezitare; nici 

o clipă n'a! trecut în această fiinţă superioară ideia că s'ar 
putea, să facă alt-fel. Jertfa îi părea lucrul cel mai firesc; 
ce zic? noţiunea chiar de jertfă nu este potrivită cu el. 
Iși făcea, datoria şi nici nu-şi putea închipui că făcindu-şi 
datoria, poate jertfi ceva. 

Nu?mai vorbesc de împrejurările mai recente. Sunt
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prea noui ca să poată fi amintite în acest locaş de linişte 
sufletească. Atita ţin să spun: că şi aici Providența a fost 
bună cu el. L-a îngăduit să-şi facă datoria ca un soldat 
pănă în minutul din urmă, dar a avut de grijă să-l îm- 
pedece de a ajunge cu persoana lui pe cimpul de luptă. 
A murit în bătaie, dar departe de sgomotul asurzitor al 
armelor, aşa cum se cuvenea unui om pe care avea să-l 
plingă un neam întreg, fără nici o deosebire. 

Aşa a fost vieaţa marelui nostru şef, 
A trăit ca un dreptşia fost un fericit ca toţi drepţii. 
Da, a fost un fericit, căci fericirea nu stă în suma 

plăcerilor pe care le poate gusta omul, ci în acea unitate 
a Vieţei care să bizue pe o concepţie simplă, urmată pănă 
la sfirşit iără îndoială şi fără turburare sufletească. 

A fost un fericit omul care a puiut să dezlege o 
problemă ce s'ar fi crezut insolubilă: să fii şi om de 
partid, dar adevărat de partid şi să fii şi omul ţărei, să 
iei parte vie şi la toate luptele, chiar la cele mai îndir- 
jite, şi să fil şi omul datoriei, omul care nici o-dată nimic 
nu sacrifică din convingerile lui, şi să fii şi omul cel mai 
popular din ciţi ai luat parte la vieaţa politică a Ro- 
miniei. 

Căci şi aceasta este o trăsură caracteristică a vieței 
iubitului nostru şef. Se stinge în cea mai extraordinară 
popularitate. 

De sigur, el nu a căutat-o nici 0-dată, dar nici nua 
dispretuit-o. De sigur el nu I-a închinat nici o-dată nimic 
din ceea ce-i dicta lui sentimentul datoriei, dar nici nu 
a provocat-o. 

El nu avea nici una din acele însuşiri strălucitoare 
care creează ca din farmec idolii mulţimei, efemeri şi con- 
testați, de aceea nici nu a avut de la început acea îm- 
bătătoare dragoste a tuturor, care este cea mai înaltă 
răsplată a omului de stat. Popularitatea lui Lascar Catar- 
giu insă este de o ordine mai înaltă. Ea a mers mereii 
inainte, s'a, dezvoltat întiii în straturile de sus şi încetul 
cu încetul s'a scoborit pănă în cele din urmă pături ale 
societăței, şi graniţele năbuşind-o, a trecut, pretutindeni 
unde sunt inimele romineşti. 

La acest extraordinar rezultat, Lascar Catargiu a ajuns 
tot fireşte, fără nici o sforțare. Lascar Catargiu a ştiut
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numai cu judecata, ci cu sentimentul, că fără a sacrifica 
nimic din interesele statului, aceste interese nu se slu- 
jesc bine de cit atunci cînd şi mulţimea le simte, că dacă 
este netăgăduit că nu este cu putinţă pentru omul poli- 
tic să truncheze întru nimic ceea ce-i dictează conștiința, 
tot așa de netăgăduit este că conştiințele adevăraţilor oa: 
meni mari nu sunt de cit un reflex ai conştiinţei nea- 
murilor. 

Pentru o ast-fel de concepţie politică, trebue mai pre- 
sus de ori-ce o fire în care eul, oricît de puternic şi ori 
cît de original, mereii şi cît mai mult să se confunde în 
noţiunea mai înaltă, a Patriei, și o ast-fel de fire nu se 
poate de cit împreunată cu o inimă blindă şi iubitoare. 

Blind şi iubitor era Lascar Catargiu. De aceea ela, 
putut să lupte cu cea din urmă energie fără să lase nici 

o ură, de aceea el a putut 50 şi mai bine de ani să fie 
stegarul unui partid şi totuşi să-l plingă neamul întreg. 
De aceea nu este cu putinţă săi zugrăvim icoana. Putem 
vorbi de faptele lui, de virtuțile lui, de mărimea lui. Cum 

să spunem însă în vorbe acel farmec al omului dospit din 

bunătate şi numai din bunătate, acel farmec care s'a dus 
odată cu dînsul, şi care face că rana noastră nu se va 
vindeca. 

Ar trebui pentru un ast-fel de om, să avem la înde- 

mina graiul perdut al celor cari acum nouă-spre-zece vea- 

curi aii povestit pentru vecii vecilor omenirei uimite o 

epopee de bunătate şi de dragoste divină. 

Lascar Catargiu însă nu era de cit un on, dar un 

om cum nu se naşte de cit tocmai ca să nise dovedească 

cîtă divinitate poate intra şi în fiii omului, dacă le este 

inima curată. | 

Şi în neputinţa noastră de a spune pe deplin urma- 

şilor, cine a fost Lascar Catargiu, să încheiăm cu o sin- 

gură vorbă: 
Cind a murit Lascar Catargiu, ai plins toţi Rominii 

cum nu mai plinsese pentru nimeni. 

Fie-i ţărina uşoară! 
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